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ЛЮБОВ ДИНЧЕВА
Любов Динчева е родена в гр. Ямбол. Завършва Българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив.През 1996 г. издава стихосбирката “Писмо преди
потопа”, "+33" (2014). Има публикации в алманах “Море”,
сп. “Страница”, в. “Словото днес”, сб. “Думи в мрежата”, алманах “Бургас”, сп. “Кула” и др. Нейни стихове
са преведени на френски език за двуезичното списание
“Български писмена” бр.5/2012 г.,
Два пъти печели Първа награда на националния
студентски конкурс “Димчо Дебелянов”, Копривщица.
Била е хоноруван асистент в БСУ. Работи в Гимназия за
чужди езици “Васил Левски”, гр. Бургас.

ТЕОРИЯ НА ХАОСА
Аз не пътувам към теб.
Аз се връщам.
Пътят е само плетеница край тръните.
Както небето – неврон от вселената,
както ръцете – доказателство,
че те обичам.
Ти не пътуваш към мен.
Ти ме чакаш.
Стаята само е миг от измамите.
Както земята – въртяща играчка
както телата са доказателство,
че ме обичаш.
Земята
не винаги
се въртеше кръгло.
Земетресения няма, където ги чакаме.
Небето и стаята –
фрактални вселени,
ни се присмиват за хаоса.
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ОПТИМИСТИЧНО ПОВТОРЕНИЕ
Само в окото на Хаоса
Свободата, казаха, се преживява:
сред пяна от жива материя,
до срутен камък в бездната,
„свредела” на самолета,
джунглата на самотата,
собствена галактика оттатък...
Свободата – пясъчен часовник,
оставен на реверс.
Вечното в средата –
Око на хаоса,
неподвижна свобода –
отрицание на себе си.
***
Хаосът самодоволно се създава
и обожествява
по изкуствен замисъл
като клетите изгнаници
на Самотраки.
Хаосът поглъща с апетит Вселената
като пример за последователност
при завръщането
на сърдит роднина.
Жестокост ли е да го проумеем
или покана
за повтарянето ни във хаоса
като зеница...
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3D КИНО
Загубих си очилата.
И се забавлявам, че размазания влак
прелита над някаква вада
и над мен,
стрелите – солети, куршумени бонбони,
малко малинов сироп
по устните и по дрехите...
холивуд наистина.
Вчерашните герои –
сополковци –
майките им първо опердашили, а после – бинтовали.
Вчерашните любови –
усмивки от немите ленти
с объркани реплики
и отрязан хепиенд...
За близките дни –
неразличим запис
– абе, загубих си очилата.
Излизам от филма.
Гарванът, който помни,
Има прозрачни очи и мокри пера
– там се огледаха никой и свой.
Досега
той знае, че по земята вървят наказаните
а освободените имат крила.
Но днес
гарванът плаче –
животът е важен
колкото
мечешка лапа,
протегната в мътна вода...
Гарванът помни
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(няма значение кой ще повярва)
и заобича земята
с птичите си крака.
Хляб на зазоряване.
Лъчите пробиват кората му –
започва да диша
топлото тяло
на хляба
по твой образ и подобие.

КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА?
Аз съм от рода
на дърветата.
Толкова просто живеем
Като в приказка –
Консервираме серен двуокис –
омраза лъжа и измяна,
Издишваме кислорода –
мъдрост, любов и вярност.
Може ли злото
да освобождава
стволестите нозе
и да ни бъде благодетел?
Дървотресение.
И какво от това?
Земята си взе успокоително –
две дози
срещу дървобол.
Няма да се извиним,
че зарязахме хората
насред небето
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точно срещу смъртоносното слънце.
Сега те не знаят
дори посоките –
Югът е навсякъде.

РЕПОРТАЖ
Признателна съм на листото,
приземило се във моята градина.
Признателна съм на съседа,
че не гърми с ключалката нощес.
Признателна съм на глобалното затопляне,
че птиците са още тук.
Признателна съм на шофьора,
че спря преди да се е мръкнало за мен.
Признателна съм на онази стара снимка,
че всяко минало е малко бъдеще...
Признателна гримаса.
Признателен поклон –
пълнеж на дните, сити от измислици.
Естеството диша равномерно,
като насън...
Живеем без да ни е имало.
А някъде звездите проговарят,
а някъде реки не ги гасят,
а някъде дърветата прегръщат хора,
а никъде за рая няма път.
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НАРЪЧНИК ЗА ХРАНЕНЕ НА ПТИЦИ
Зърното стана по-жълто от слънце.
Крилете събудиха бури.
Мълвяха – хамбарът преял
до керемидите
и потекъл
труден.
Тревите отказаха зеления цвят –
станаха отровно проклети.
Черният певец, остарял,
е все още верен:
"Зърното не е перо.
Крилете значат и бягство.
Мълвящият оглупява
в тревата
гладно
и страшно..."
Остава и дядо ни Одисей
да търси това, което не иска.
Победата – все в неговите ръце,
вече не храни и птица.
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МИЛКА СТОЯНОВА
Родена е и живее в Бургас.
Автор е на eдна повест – "Лозница" (2002) и на шест
поетични книги: "Лице на светлината" (1993), "Милениум" (1998), "Тревата, по която стъпваме" (1998),
"Въртележка" (2003) и на триптиха "Приближаване
на пейзажа" част първа (2008), „Отдалечаване на
пейзажа” част втора (2010), "...Докато разказвам"
част трета (2011), "Кораб в далечината" (2014).
Стихосбирката ù „Приближаване на пейзажа” е
преведена на македонски език, а отделни нейни стихове са преведени на руски, френски, немски и английски
език.
Член е на Сдружение на български писатели.

ИЗ „ЗАЩОТО ТИ ГО ОДОБРЯВАШ”
...
Нежно е морето.
Утре
вълните
ще се надигат войнствено
и пулсът ни
ще ускорява ритъма си
до развръзката.
Нежно е морето.
Прекосявайки
неговото непостоянство,
движим се напред,
...
И пак – морето.
Утринно ни облива светлина.
В тишината –
неутолимата жажда
на очите ни.
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Високо лети птица.
Къде ще отнесеш песента си? –
един моряк пита и се смее
там, където нейният плач
не го застига.
Внезапно
от водата се надига
непредвиден жест. В ума –
задачите, прогнозите,
кривите пътеки.
Във всичко несигурни,
запечатваме времето
в картина. И се отдръпваме,
отдалечаваме,
отплуваме –
кораби,
върволица от кораби.
...
Нощ е.
Което зная, си припомням:
липи – магията на
тяхното ухание – тъй упойваща,
че без умора чакам
пролетта. Водата
все още носи и отнася
стари блянове. Запалена
от спомена (сякаш
да оправдае погледа),
светлее надежда
край една река.
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НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА
ЖИТЕЙСКИТЕ УРОЦИ
Като куче
Животът
подушва
страха
и преследва
до
дупка
всякаква
слабост.
Но
Повода
щом
дръпне
наистина
здрава
ръка,
веднага
се
умилква
без
злоба
и
ярост.
Гледа
предано,
вярно
и
кротко
скимти,

Журналист и преводач.
Издала е книгата
"Театър на сенките"
(2014)
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щом усети
във
теб
Господарската
хватка
Като
куче
Животът
след
всеки
върви
ту
гальовен,
ту тестващ
със
свирепа
захапка.
***
Пътят не свършва
никога
само си променя
маршрута
Абсолютно човешка
заблуда е
да измерваш Вечността
в минути
Да чертаеш
схеми и карти
за Крайната
спирка
и
прочие
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След
всяка
точка,
щом
сложиш
още
две,
превръща се
в
многоточие...

A LA RECHERCHE DI TEMPS…
Кой
кого
Сътворява
във
времето
ний – Света
или
той
моделира
Нас.
И когато
часовникът
му
изостава,
ний
грешим
или
той
не
е
в час.
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А когато
потеглим
по Пътя –
най-далечния,
заличаващ
всяка
следа
Кой
кого
ще
изгуби
безвременно
ние
него
или
нас
Света?

15
ЕЛКА ВАСИЛЕВА
ЗАРИЧАНЕ
Ще те родя в средата на нощта,
в средата на нощта ще те повторя!
Ще дам живот на всичките неща,
които бях изтръгнала до корен!
Забравила ли бях, че самота
не носи смях и болка не лекува,
че сътворила малкия си свят
аз всъщност на щастлива се преструвам?
В средата на нощта ще те родя!
Ще те създам от спомена за обич,
затрупан в неповикания сняг...
От преспите да го изтръгна мога!
Ще те родя, ще те прикътам в себе си,
надеждо моя – истина и смисъл!
Целебен дъжд приижда – светъл жребий,
предвестен знак и сбъдната молитва...

НА РЪБА НА ВРЕМЕТО
Защото съм безпомощна
пред неизбежното,
провирам в лабиринта от възможности
усуканата прежда от натрупани
тъги,
любови,
вероятности
и сбъднато...
По възлите – за утрешното знаци
пълзи на любопитството лианата
и сътворява тайни кътчета за срещи.

ст.

Филолог и радиожурнали-

Издала е стихосбирките:
"И желание вместо забрава"
(1991), "Може би за хубаво"
(1994), "Кръстопът на желания" (1999) и "В скута на сянката" (2005).
Публикува в сп. Пламък,
както и в националния и местен печат. Носителка е на
втора награда от националния конкурс "Поетични хоризонти на българката" (1998),
на плакет "Пегас" (1999) – за
активно участие в литературния живот на Бургас, на
първа награда от конкурса
"Море от вино" (2005) и на
годишната награда за поезия
на община Бургас на името на
Христо Фотев (2005).
Нейни творби са отличени в конкурсите „Поетични
звуци” (2008) и „Жени и вино,
вино и жени” (2009).
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Защото,
може да се предположи,
може,
че в някоя оранжева неделя
ще ме намери истинската същност
на цялото обречено пътуване...
*******
Оглушителното мълчание на студа
вътре в мен се натрупва –
пласт след пласт,
пласт след пласт...
Превзема душата –
както тъмният смог краде силуети.
Не чувам реката,
но си спомням кога
тя ми беше приятел...
Бавно пъпли по хребета
слънцето –ще се срути
по склона на времето.
Чак тогава,
чак тогава зеленото
ще ми върне пространството
чисто.
*******
Уморих се от студ, уморих се от зима...
Как да вярвам, че пак цветно лято ще има?
Тътря бавно нозе в топли чехли обути.
Без да търся мезе се затоплям отвътре...
Вдигам тост за „напук” и за дива виталност!
И забравям, че знам – няма шанс за начало.
Ще ме скърши умората... Хайде, слънце, ела!
Като зелка съм с полото, инак – стройна ела!
Хлорофил ми е нужен – за да цъфна от раз!
Стъквам огън от спомен ... Срещу другия мраз!
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ЕГН
В примирението не се разпознавам.
Щурото дяволче все ме ръчка
да си проправям нови пътеки.
А се натрупват раздели –
окончателно безвъзвратни.
Може би точно от тях се уча
да вплитам в свеслото на дните си
от всеки миг – най– пъстроцветното,
от всеки миг – най-затрептялото,
от всеки миг – най-необятното…
И нищо, че днес ми е вятърно,
и се притулвам в себе си…
Утре… След ден… Или някога…
преди да се свечеря безмилостно
късно и грешно ще се опия…
После – ще се предам нататък…

ПРИЗНАНИЕ
На чуждо не посягам. Не ламтя
за почести, награди и отличия.
Доволна съм, щом мога да заспя,
различна – да, но не и безразлична.
И може би, защото ме боли
от всички чужди болки и тегоби,
неспирно над съня ми трополи
градушка от елей, но и отрова.
Животът си е мой. И в него има
безброй неща, които ще изчезнат
когато свърши сетната ми зима
и се стопи остатъкът от нежност.
Ще има ли промяна след това?
Дали не трябва всеки да премине
през смисълът живот, любов, слова...
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И свобода – все пак осъществима.
Пореден кръстопът разпъва жажда…
Посягам пак към чашата с желания.
От всички въжделения миражни
наричам: само обич да остане!

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ
За прошка моля! Прошката си давам!
Безгрешни няма, ако са от плът!
За сетен път сама си обещавам
за после доброта да не пестя.
Съдбовни думи само да изричам
когато преброя до сто по три!
Обичам ли – да казвам, че обичам!
И да не трупам болка от вини!
Товарът от препъване и рискове–
от камък на Сизиф по– непосилен
заричам се – да преобърна в смисъл
на ново посвещение и сила.
И свещ запалвам–в огън се пречиствам
и огъня у себе си прикътвам –
пролазят ли в съня ми тъмни мисли
да ги прогонва светлина отвътре...
От тази лъчина ви подарявам –
да озарява бъдните ви дни.
За прошка моля! Прошката си давам!
Прости ни, Господи! И ни благослови!..
*****
Корабът, излязъл от бурите
с многобройни пробойни,
охлузен, очукан,
най-накрая смирен
си намери пристанище –
тихо, спокойно... и слънчево.
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Там закърпиха раните,
цветовете засветиха,
капитанът намери прегръдка
и напусна каютата сдрипана.
Но когато сезонът на бурите
се завърна и кипна водите,
капитанът запретна ръкави
и забрави, напълно забрави
за копнежа по кротки води.
Съпротивата се завърна –
най-естествено продължение
и за кораби, и за капитани...
А прегръдката... Тя е за сушата.
И за следващото пристанище...
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ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ
***
Щом вятърът потъне посреднощ
в блещукащия залив на забравата,
прегърнал здраво препълнената
мрежа
на надеждата
и разпилее звуците
сподавени
на минали любови и мелодии,
повлечен от страшните,
Автор е на стихосбирката "Въх".
убиващи слова,
Работи като педагогически съветот хвърлените думи
ник в Руската гимназия.
на раздялата,
от тежките обиди
и проклятия,
преуморен от болка
и безумие,
задавен от танцуващите
пясъци,
но винаги очакван пак
от някого,
където и да е,
дори на дъното....
Тогава
пристигат спокойните
свещени крави
на водопой
и фарът ослепяваотплуват нереидите
разплакани,
добронамерено обрастват
камъни
и трепва срамежливият
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проблясък
на острата
до смърт
Луна.

***
И с крясъка на чайките
през лятото
изплува споменът
за белоснежен вятър,
за ангелски криле,
и как съдбата
очертава кръг
по пясъка
с треперещ
пръст
и
плаче.

ВРАТА
Провира ронливо тяло
сухата пътека
Без дъх умората прелива,
сълзите си пие,
но достига
напуканото теме
на баира
Пред тъмния капак
на самотата
очаква гости Змеят
с ключ в ръка.
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МИНА КРЪСТЕВА

ПРОЩАВАНЕ С БУРГАС
По сенчестите улици
на стария квартал,
все още се прокрадват
стъпките ни огнени,
старица изпровожда с поглед любовта ни
и бавно се потапя
в сянката на спомени.
По покривите –
броеници
от писъци и перушина.
Като магнит ни тегли
тайнствения зов
на тъмната вода
и заслепени от луни и шепоти,
нагазваме в горещите вълни
на огъня.
По страниците на албумите
пробягват спомени.
Морето, пясъка, смеха...
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Потъвам в топлите им бездни
и се завръщам
в капчица сълза.
А после,
бавно прекосявам булевардите,
повтарям всяка дума, всеки звук...
Във девет възела
завързвам спомена за нещото изгубено,
за да го отнеса със себе си,
далече някъде
и в миг на бдение,
над него да шептя
Бургас, Бургас...
***
Търсим спасение
един в друг
в откраднат миг,
в думи позабравени.
Търсим спасение,
премръзнали и жадни,
без което светът е просто
една гнила ябълка.
Търсим спасение
и го намираме
в оня слънчев лъч,
заслепил очите ни,
превърнал ни в незрящи,
не виждащи нищо друго,
четящи с пръсти посланието за щастие
по брайловата азбука
на телата си.
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АТАНАСИЯ ПЕТРОВА
Авторка е на няколко книги с поезия. Работи към ОДК
– Бургас.

ХЕРУВИМСКО
То беше малко цвете...
Тъкмо бе родено...
Сътворено...
Неединосъщно с никое друго...
И за което не се грижеше никой...
Или поне никой не се откриваше...
Само враните кръжаха около него...
Видяха го и заграчиха...
Но то не се уплаши...
Знаеше, че има и друг живот около него...
С който трябва да свикне...
Защото всеки избира...
Да цъфти...
Или да грачи...
Но един ден дойде палачът...
Със своята саблена мрежа отсече
и най– младите клонки на цветето...
То се бе превърнало в розов храст, небесен...
И пролетна песен
се сбираше в тъмното дори...
И птиците бяха намерили своя дом, своя покой...
Някои птици, от живите...
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Доволните...
А то, дори от болка, се усмихна...
И благодари...
За болката...
Защото тя е притежание...
И е по допущение...
То знаеше, че Някой ще го излекува...
И стана чудо– сам палачът го намери прелестно...
Взе едно сребристо от сълзите клонче...
Замисли се...
И...поклони се...
На някого...
На нещо...
И...избяга...
А птиците мълчаха...
И стана светло...
И стана ден, във който
птиците си правеха гнезда...
От падналите клонки на Прекрасното...
И то се радваше...
Че бе полезно пак...
Дори със болни рани...
По– важно е да ти е топло...
И не знаеш в какво можеш да се превърнеш...
Дали в пурпурен цвят...
Дали в прах...
Или във вечност...
А то беше доволно на всичко добро...
Защото то бе добро...
Затова го нарекоха Херувимското цвете...
То расте сега във сърцата на мнозина...
Видите ли го, поздравете го от мене...
И се поклонете...
Аз чакам го при менe…
Да беше...
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Да беше чист, като водата, бистрата,
та да те взема в шепите си неразтворени.
Трошица хляб да бе, ей тъй – неотронена,
да мога да те съхраня,
за да не те дам на кучетата...
Да беше слънчев лъч, насочен към небето,
тогава щях да те докосна с топлината на сърцето си,
изпепеляваща пустинно сибирското ти отчуждаване...
Да беше чужд...
А ти си част,
вродена в мен и изтезаваща,
а аз от дребните ти ласки малтретирана,
да съм щастлива, плачейки...
Но лъч не си,
а сянка на съдбовното си минало...
Какво да сторя, за да я покрия?!
Като въздуха си
Като въздуха си...
Ефирен и нежен.
Не мога без тебе...
Защото като въздуха си.
Необходим.
Ти се случи.
И по-добра станах!
Летях.
И не спях.
Живот ти ми даде!
Като въздуха си...
Съвършен сякаш беше!
Във мене гореше
факел силен, могъщ...
Ти си истински мъж!
Като въздуха си...
За тебе се молех.
И точно когато умирах –
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ти ми бе вдъхнат.
И като влъхвите
с подаръци ме отрупа.
Но твоите дарове са очи – влюбени,
сладки целувки,
приказни вечери...
Като въздуха си...Безспирен!
И пазим си лирата,
танцът, въздишките,
снимките, плажът,
венчавката в Черепишкия...
Kато въздуха си...Мой.
А на всеки – приятел.
С теб идва лятото.
С весели бръчки.
Ти никога не понечи
да махнеш от мойте очи ни мойте греди,
ни моите съчки.
Въздух в ново небе
и във нова земя
нека бъдеш за мене и там.
За теб – просто думи не стигат –
от любов онемявам...
Като въздуха си...
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ВАНЬО ВЪЛЧЕВ
Роден е в София през 1937 г. Учи в Свищов, след което завършва висше образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Живее в Бургас.
Издал е книгите: "Не е пух от тополи" – лирика,
"Нищо лично" – сатира, "Три летни случки" – детска и
"Ангелски грехопадения" – любовна лирика.
Член на СБП. Почетен гражданин на Бургас

КРЕКИН И ПЕТРЕТО
Като два отбрулени листа ги понесе вихрушката на гражданската война. От едно селце край Нижни Тагил ги поде, надяна им военните дрехи
и ги разнася из цяла Русия. Накрая ги захвърли в Одеса. Там ги натъпкаха
в някакъв мръсен параход. Един не съвсем трезвен поп прочете молитва
и прикани Бога да пази Матушка Русь. А Матушката все повече чезнеше
в далечината...
Изсипаха ги на Варненското пристанището. Сред тях защъкаха рояк
сарафи. Които бяха пренесли по някоя златна рубла или царски банкноти, обмениха ги, пооправиха се. Те двамата имаха само няколко одески
военни бона от по 5 рубли, отпечатани с гумен печат на груба амбалажна
хартия. Тази печална валута не впечатли никого, те си я прибраха старателно и се оставиха на грижите на някакъв Комитет.
Така белогвардейците Крекин и Петрето попаднаха в село Добри Дял,
което дремливо си носеше селския кръст недалече от Горна Оряховица.
Кметът се посъветва с председателя на земеделската потребителна кооперация и с някои от по-първите хора. Дадоха им една останала без стопани кирпичена къщурка в края на селото. Помогнаха им да я потегнат.
Хора са, какво да ги правиш.
Нямаха занаят. Бяха ратаи. После войници. После оцелели войници
в чужда страна. В потребителната имаха една длъжност, която никой от
селото не искаше, понеже я смятаха за непрестижна и обидна. Така Крекин и Петрето станаха събирачи на яйца. Защо към дългунестия се обръщаха на презиме, а към трътлестия – на малко име, не се разбра, пък
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и кого ли го интересуваше! Въоръжиха Крекин с тенекиен шаблон с две
дупки – да оценява яйцата по големина. На Петрето дадоха две кошници. Една за едрите яйца, другата – за по-дребните. Събраха им по някоя
вехта дрешка. И те тръгнаха от къща на къща. Потропваха на вратата и
чакаха да се появи стопанинът. По-често стопанката.
–Добри день! – поздравяваше Крекин.
–Как, матушка? Снесли дабри какошки яйцата? – питаше Петрето.
–Снесли! Снесли проклетиите, ама не снасят в полога, ами дето им
падне из двора, иди им събирай яйцата, опустял им кокошият акъл! –
сопваше се стопанката и внимаваше, как Крекин определя качеството. И
какво вписва в тетрадката си.
Надвечер двамата предаваха яйцата в кооперацията, откъдето една
двуколка ги откарваше в Горна Оряховица за сутрешния пазар. Плащаха
на селяните и на събирачите в края на месеца. Повече от двайсет години
никой не се оплака от яйчарите. Селото свикна с тях. Пък и те помагаха в
дребни работи, когато някой ги помолеше. Понякога някоя женица им слагаше в кошницата самун хляб. „Вземете да
си хапнете, пресен е, снощи палихме пещта.” И сирене им даваха, и месо
през зимата. Те пък се научиха и боднаха пред къщи по някой корен домати, пиперки и краставици.
Само децата понякога, в детската си лошотия, вървяха след тях и подвикваха: „Крачун и Малчо, Крачун и Малчо и брат им Калчо!”, или „Крекин и Петрето – на кокошката яйцето!”. Не ги беше страх малките, знаеха,
че нищо няма да им се случи, най много Петрето кротко да им рече:
–Ей, детки, защо не бегите да играете си?
А Крекин, ако скоро им бяха платили, вадеше от джоба си книжна фунийка, викаше ги с пръст и ги черпеше с бонбони теменужки. Те грабваха фунийката, лапваха бонбончетата, пъргаво отскачаха и от безопасно
разстояние казваха:
– Сполай, благодарим!
После дълго се плезеха едно на друго с боядисани в лилаво езици.
Яйчарите, обаче, като че ли не смееха да се отпуснат. Като че ли живееха мълчешком. Никога не сядаха на приказка и на чашка в смесения
магазин. Свиваха се и гледаха в земята, когато срещаха пъдаря или някой дошъл си в отпуск войник. На църковна служба стояха най-отзад и
излизаха първи. И заобикаляха отдалече Рашко Червения.
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Този Рашко заяви, че не иска да работи за чорбаджиите и капиталистите. Продаде двете наследени ниви и ги пропи. Обикаляше трите
селски кръчми. Зевзеците го черпеха и го караха да пее интернационала
и да държи речи. Срещу първи май се качваше на камбанарията и окачаше червено знаме, а на първи май стражарят и пъдарят го прибираха и
под зорките им погледи Рашко сваляше пролетарския байрак. И понеже
в бедното село нямаше изявени класови врагове, Рашко често преследваше Крекин и Петрето. Викаше им „капиталистически бели мекерета” и
се заканваше да се разправи с тях, когато настъпи часът!
А този час май наближаваше. Германците отстъпваха. Руснаците наближаваха границата. После обявиха война и навлязоха в страната. Рашко всеки ден ги очакваше пред общината с червения си байрак. Един
ден дойде някакъв с автомат и нареди на кмета да определи четири-пет
къщи, в които да отседне руски обоз. Кметът ги определи, а през нощта
селяните изкараха всичкия си добитък и го скриха в близките гори.
В тези неспокойни дни на никого не направи впечатление, че Крекин
и Петрето не са обикаляли къщите за яйца. Те се свиваха уплашени в
копторчето си и не се показваха из селото...
Този ден надвечер те се качиха на баира над селото. От там видяха как в далечината по шосето от Варна за София се нижеха колони от
руски камиони и танкове. Страх полази по телата им и вцепени мислите
им. Пред очите им възкръснаха страховити мигове. Бяха виждали, как
се разправят с такива като тях. Прекръстиха се широко и мълчаливо си
тръгнаха.
На връщане се отбиха в смесения магазин. Над селото се носеха викове и шум. Настаненият по къщите обоз бе издирил и реквизирал виното и ракията на стопаните и сега яростно преследваше с автомати Шпагин кокошките и прасетата из дворовете. Кокошките и прасетата дадоха
жертви, преследвачите – само трима ранени...
Крекин и Петрето поздравиха, купиха си половинка ракия и кутия
цигари Томасян. На излизане се спряха на вратата.
– Простете, ако нещо сме докачили! – поклони се леко Крекин.
– Дабри хора, дабро живяхме! Да ви Господ на помощ! Простите! –
поклони се и Петрето и двамата си тръгнаха.
– Горките! – каза някой.
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–То лошото – и накрай света да се скриеш от него, то ще те намери!
Нали затуй е лошо! – размисли друг, плюна на пода и размаза плюнката
с гумения си цървул...
Късно след полунощ песните и виковете в дворовете с обоз постепенно заглъхнаха. Уморени и пияни, войниците заспаха. И в тези найтъмни часове откъм кирпичения дом на Крекин и Петрето се дочу песен.
Тиха и тъжна. Топла и протяжна. Като тих вопъл и отчаяна молитва. Като
оплакване на мъртъв. Като обречена милувка пред раздяла.
За пръв път ги чуваха да пеят. Може би защото тази нощ на селяните
не им беше до сън, лежаха будни и заслушани и през главите им минаваше какво ли не.
А Рашко Червения седеше на стълбището на кметството и допиваше
ракията от очукана фронтова манерка. Подари му я някой си Прохор. Докато стигне до последните капки, мракът започна да се разрежда. Зеленикави и оранжеви отблясъци на изток подсказваха изгрева на още един
ден. Тогава в главата на Рашко просия поредната революционна мисъл.
Да иде и да изпее на онези белогвардейци интернационала. Ще им го
изпее и ще ги кара мирно да стоят! На власт сме вече, ей!
Дълго вървя към края на селото, понеже след толкова много изпито
улиците или бяха много стръмни, или не водеха накъдето трябва. Когато
наближи кирпичената къща, слънцето вече рисуваше по дървета и къщи
с гъста оранжева боя. Рашко си пое дъх, но преди още да викне: „Напред, о парии презрени!”, опули очи, хлъцна и се свлече в праха.
Срещу него, облечени в изтрити, но чисти военни униформи, хванати
за ръце, кротко висяха, обесени на гредата пред вратата си, ефрейтор
Макар Крекин и рядовой Пьотр Анисимов.
До вратата имаше две празни кошници, в едната лъщеше шаблонът
за яйцата.
Подухна лек утринен вятър и върху сивите кирпичени стени сенките
на Крекин и Петрето се раздвижиха като живи.
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Живее и твори в Бургас. Член е на СБП и СБЖ. Носител на литературните награди: Плакет "Пегас",
Плакет "Петко Росен".
Автор е на книгите: "Как тъй без змейове" – разкази 1998 г., "Странджански декамерон" – еротична
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ИВАН ПАТИЛАН И АЛННА ЖАЛНА
Другоселецът, висок, слаб, сякаш сглобен нескопосно от ръбести и непасващи един към друг кокали, влезе в кръчмата, кимна към насядалите
на греяна ракия мъже и застана боязливо пред тезгяха, с половин уста
поиска чаша мастика и чаша вода от Мишо-кръчмаря, плати и се засуети
къде да седне. Мъжете един през друг го поканиха в компанията си. И
още седнал – не седнал, започнаха да го подпитват:
– Откъде си?
– От тунджанските села.
– Какво те води насам?
– Търся кобилка.
– Кобилка!
– Кобилка?
Тук, както се досещате, избухна смях, смях, та звъннаха шишетата с
напитки по рафтовете зад тезгяха. Няма как – засмя се и другоселецът.
Имаше равни, бели, едри зъби, а смехът наля в очите му още синило.
Дядо Топал, приказките нали са под езика му надиплени, започна да
разказва как оня Вичо от Гранитово де, отишъл на пазара в Елхово да
си търси ко-бил-ка… Не щеш ли, през туй време наборът му Пейчо от
Етрополе, дето били спали в казармата на един нар, бил по своя работа
в Тополовград, и на връщане се отбил в Гранитово да се види с Вичо.
Вичо го нямало, но пък булчето му, бяла хубавелка, хубавелка и половина, посрещнала любезно етрополеца, почерпила го с пуканки, с вино-
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алжирка, с нещо друго и напевно, с кадифено гласче настоявала гостенинът да дочака Вичо, мъжа ѝ де. Но по едно време този Пейчо, дали от
виното-алжирка, дали от галенето на котарака между крачолите му или
подмамен от кадифето в гласа на булчето, посегнал да го прихване през
тънкото кръстче. Без да се мае, булчето се извъртяло и тъй зашлевило
гостенина, че котаракът се уплашил и побегнал навънка през открехнатата врата. Сконфузил се Пейчо и се изнизал след котарака. Току на вратника го засрещнал самият Вичо. Прегърнали се двамата набори и, ура-тута,
Вичо склонил Пейчо да се възвърне и да му погостува. Но още седналине-седнали, булчето попитало: „Ти, мъжо, защо се върна от пазара без
кобилка?“ Заобеснявал Вичо, че много му харесала една бяла кобилка,
но като посегнал да я поглади по гръбчето, тя подскочила като ожилена
и се опитала да го ритне, да го ритне направо в слабините... „Е, мъжо,
тъй не се постъпва! – подхванало укорно булчето. – Най-напред треба да
кажеш няколко нежни думи на кобилката, после да погалиш кобилката
по муцунката, после да погладиш кобилката по гривата и чак тогаз да
посегнеш към тънкото ѝ гръбче. Не спазваш ли туй, ще ядеш ритници.“
Засмяло се булчето, надиплило в гласа си кадифе и се обърнало неочаквано към гостенина: „Ами, таквоз, Пейчо, какво прави жена ти?“ Този
въпрос заварил Пейчо като в необрано лозе и той смънкал: „Ами... гледа
децата!“ Булчето повече нищо не попитало, защото останало доволно
от туй, че жената на Пейчо си гледа грижовно домочадието. Котаракът,
доволен от спокойния и дружелюбен разговор, пристъпил в стаята, даже
започнал да се гали в крачолите на гостенина.
Закискаха се мъжете в кръчмата, закискаха се от сърце на хубавата
приказка. Засмя се сдържано и другоселецът, макар в тая приказка да
нямаше някакъв намек за него, освен шегата му, че търси кобилка. То
всеки нормален мъж, като остане без работа и като няма какво друго да
прави, търси кобилка да я поязди. Така е в нашия край.
Мъжете в кръчмата си поръчаха още едно питие, поръчаха и за другоселеца, но той отказа.
– Кобилка в нашето село няма да намериш– подхвърли кръчмарят
Мишо.
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– Виждаш ми се доста смотан – обърна се дядо Топал към другоселеца.
– Ама аз ...разчитам на късмета си – смутолеви Иван.
– И къде те дебне късметът ти, Кокалане?
– Нагоре-надолу; надолу-нагоре...
– Гледай ти: тоя смотаняк се майтапи с най-печените мъже по конекрадство в нашето село! – възмути се с приглушена ирония под мустак
председателят на ловната дружинка Станчо Лисичката. Дядо Топал с
омекотен глас добави:
– Я го срещнеш, я не твоя късмет, де.
– Знае ли се или не се знае! – закиска се Лисичката.
– И как те думат? Кокалан Загубан ли?
– Не – Иван Патилан...
Туй – последното, много се понрави на мъжете в кръчмата и те пожелаха на другоселеца добър път.
И тръгна Иван Патилан по селската улица надолу от кръчмата. Едно
чучело от асмата пред една къща се загледа със симпатия в него. А той
жумеше безгрижно през туй време срещу едрото селско слънце. После
видя пред един вратник купчина ненацепени дърва за огрев. На вратника имаше избеляла траурна пеперуда от черен сатен. Бяло кученце –
болонка, го залая, но бързо замаха приятелски опашка и се заумилква в
нозете на Иван. Влезе той в двора, застана пред къщата, горният ѝ етаж
беше без прозорци и врати, неизмазан. Входната врата на долния етаж
се отвори, излезе Алнна-стопанката, хубава жена – и тъгата я краси. Облечена беше в черни дрехи, на които слънцето контрастираше бялата ѝ
кожа на лицето, на шията, на ръцете със запретнати ръкави.
– Какво искаш? – попита тя непознатия мъж.
– Да нацепя дървата.
– За колко?
– Няма значение.
– Абе я си върви по пътя! – скастри го Алнна Жална. – Хайде, какво
чакаш! Кокалан Загубан!
Кученцето заскимтя жално, но Иван го взе в ръце и му заприказва
нежно.
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Жената се прибра вкъщи. Иван забеляза подпряната на ореха брадва,
взе я, опита сечивото ѝ с пръсти – тъпичко, но ще свърши работа. Избра,
споходен от кученцето, едно по-дебело и чепато дърво за дръвник и започна да цепи дървата на своя глава. Спираше от време на време само
да прибърше потното си лице и да каже на кученцето: „Кажи ми правичката имам ли късмет или не?“ Кученцето – глупчо, не отговаряше, а само
мърдаше рунтавата си опашчица.
Иван беше почти към края на доброволния си труд, когато Алнна
Жална излезе от къщи, тури ръце на кръстчето си, мрачно огледа купа с
нацепени дърва. Размина се ядът ѝ. Приближи се до работягата. Лъхна я
миризма на яздач на коне. От момиче харасваше тази тръпчива миризма. Огледа внимателно кокалестия мъж, помисли си: „Странен мъж!“ И
чак сега забеляза белия кичур в косата му, завъртян като питанка.
– Ще ти направя айрян– каза му и тръгна към къщи. Патилан я гледаше и си
мислеше, че човек може като нищо да загуби себе си подир такава
жена. Когато Алнна излезе с кана айрян, Иван го нямаше вече, а кученцето лаееше на вратника подир улицата.
След три месеца другоселецът отново дойде в селото. Лицето му
беше препечено от слънчев загар, а сините му очи изглеждаха избелели
до сиво, което ги правеше благи и добри. Водеше със себе си пет-шест
годишно момченце, циганче май, с големи провиснали уши. Седнаха на
пейката пред бакалницата. Патилан купи две вафли и шишенце швепс на
малкия. Той ядеше лакомо, та провисналите му уши пукаха. Изпи надве
– натри швепса, хвърли опаковката от вафлите на плочника и се потупа
самодоволно по коремчето.
– Вземи веднага хартишките и ги пусни ей там – в кошчето! – скара
му се
Патилан.
Срещна хлапето да бере гъби в дъбовата горичка край едно тундженско село. Бере гъби наред – всякакви. Ама че даленце! Изсипаха гъбите
от торбичката, подбраха само ядливите, запалиха огън, изпекоха ги. От
вкусна гъба – на вкусна гъба, сприятелиха се. После отидоха за риба, ама
нищо не уловиха. Патилан взе да си мисли, че туй хлапе е като дрянова тояжка – като привикнеш да се подпираш на нея, оставиш ли я, ти е
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чоглаво. И ето че ушите на детето не му изглеждаха вече толкова провиснали. Като тръгна за насам, дългоушко не се отдели от него. Било изоставено от родителите си дете, а те хукнали някъде из Гърция. Хлапето
останало при полусляпата си баба. Но кой нея да гледа!
На мъжете в кръчмата, които Патилан вече познаваше, пък и те него
познаваха, каза, че се е запътил към Слънчев бряг. Имало там конна база
да яздят чуждите туристи. Щял да кандидатства да се грижи за конете
през есенно-зимния сезон. Давали добра заплата, безплатна храна и
служебна квартира. И уж се приюти заедно с хлапето само за две денонощия в селската ракиджийница, но като показа, че може да се справя с
„черната“ работа в нея, председателят на кооперацията му предложи:
– Иван ли си, Патилан ли си, Загубан ли си, защо не останеш тук. Ето
стаичказа теб и хлапето. Ще ти давам 250 лв. Булка ще ти намеря, ако
искаш. Искаш ли?..
– Хм-хм-хм – изсумтя Иван.
– Хайде, хайде! За всеки влак има пътници! – окуражи го председателят и го
потупа приятелски по кокалестото рамо.
И остана Иван Патилан. Остана заедно с хлапето. То наблюдаваше с
огромно любопитство мишлетата, които дръзко излизаха из-зад казана
и цвърчаха по опушените гради на тавана. В двора на ракиджийницата
идваха гъски да кълват от изварените джибри. Малкият ги гонеше безстрашно, макар гъсоците да се спускаха срещу него със съскащи разтворени човки и със застрашително разперени криле. Един ден Патилан
заведе малкия на училище и му заръча строго да слуша и да гледа учителката в устата.
Три дена преди Димитровден дойде ред на Алнна да вари ракия. На
село е тъй: ракията трябва за радост и за мъка. Ще осъмне след Димитровден в селския календар тригодишнината от смъртта на на Алниния
мъж, трябва да се налее по чашка ракия на хората, дошли да го поменат
с добро, за Бог да прости, за светла му памет. Иван разтовари бидоните
от каручката и каза на Алнна, че ще я отмени във всичко. А тя, дали за
отплата, или от съжаление, взе малкия да го изкъпе и да му изпере дрешките.
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След като зареди джибрите на Алнна в казана, Иван подмаза капака и тръбата за алкохолните пари с тесто и се зае с огъня. Поддържаше
умерено горене и след час, час и половина текна сребърната връвчица
на ракията-първак. Премери я с градомера – над 70 градуса. Бистрата
струя се низа три – четири часа. През туй време Иван изми бидоните, каручката и щом ракията падна под 35 градуса, зави капачката на последната туба, натовари всичките на каручката заедно с трите бидона, впрегна магарето и: дзин – джин – в двора на вдовичката. Бавно разтовари
бидоните, върза магарето под навеса, кашляше се, високо говореше на
кученцето – изчакваше да се появи Алнна, трябваше да се покаже Алнна,
да ѝ каже каква я свършил. Нещо пърполеше под лъжичката му, като да
чакаше звезда Вечерница да му падне в шепите. Най-после Алнна Жална
излезе, бяла и хубава като звезда. Иван тутакси се вдърви като чучело.
Вдовичката видя вързаното магаре със сенце отпред, измитата каручка,
прибраните под навеса бидони, трите туби на плочника до вратата на
къщата и сдържано похвали Иван:
– Бива те за къщовник!
– Де го Ацко? – попита той.
– Изкъпах го, нахраних го и заспа.
– Ами тогава...тогава... аз... – смутолеви Иван.
Алнна го измери от главата с белия кичур като питанка до крачолите
на избелелите дънки, които му стояха добре, по жокейски стегнато, та
вдовичката си помисли: „Какви кобили може да яха тоя Патилан!“ и му
каза:
– Ама че Иван Патилан! Ама че Иван Загубан!.. Ела, ела да те нагостя
и
тръгна, а след нея плахо запристъпи и другоселецът. Гледаше как
плавно се кърши тънкото кръстче на вдовичката и си помиси, че един
мъж може цял да се погуби заради такава жена. Прекрачи прага на къщата. Отсреща на стената в антрето видя снимка: Ална в бяло невестинско було и младо хубаво мъжко лице с пригладени гъсти коси. Иван се
препъна в застелката на пода. Смехът на Алнна го поведе навътре в къщата...

38
КУЗМАН КРЪСТЕВ

В ОНИЯ ГОДИНИ...
Говоря за гладните, военните. Германците не бяха навлезли още в
Полша, когато бай Гарабед продължаваше да идва на нашата улица с
количката си за сладолед. Още помня двете казанчета, в които бъркаше
с лопатката – в едното бял, а в другото червен сладолед. Но тогава деликатесът не беше за всяка уста. Ние, дечурлига от босата армия, бяхме
доволни да имаме поне филия, поръсена със сол и червен пипер. Но
като тръгна войната и започнаха бомбардировките, арменецът с количката изчезна.
огава въведоха и купонната система. Я да кажа на младите нещо за
нея: за всеки човек от кметството даваха купон – отделно за хляб, за месо,
за олио и прочее. Представляваше лист, върху който бяха разграфени
квадратчета. Продавачът изрязваше квадратчето с посочената в него
дата, задържаше го при себе си, а купувачът плащаше и си отиваше.
Войната свърши, но ерата на купоните продължи, защото гладът си
остана. И фурнаджиите започнаха да продават, за дояждане, парчета
печени тикви, които нарекохме ОФ – банички в прослава на народната
власт. По същото време, пак на същото място, цъфна и количката на бай
Гарабед. Сладкото преживяване си беше в същите два цвята. Само ние
децата бяхме други: вече гимназисти, тук-таме с наболи косми по лицето и с жив интерес към момичетата, които минаваха край нас с пълно
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безразличие. Точно тогава, при социализма, ние младите започнахме да
чакаме светлото бъдеще.
Един ден аз и моят приятел Васката, съотборник в мачовете с парцалена топка, подпрени на една тараба, гледахме замислено към бай
Гарабед. В този следобед той стоеше прав, с приведена глава, със завряна брадичка в дебелата си гуша и дремеше с притворени очи. Разбира
се, задрямалият сладоледчия никак не ни вълнуваше. Въпросът бе как
да държим в ръцете си по фунийка от блажения сладолед. А и двамата
нямахме пари. Току-що бях приет в първоначалния клас на Търговската
гимназия и постоянно исках от майка си монети за тетрадки, за моливи, за учебници и прочее. Не ми беше удобно да поискам още пари „за
прищявка”, както щеше да каже тя. Добре, че убедих дядо си, който се
връщаше отнякъде и преди да влезе у дома, ми даде стотинки за малък
сладолед.
И се изправих пред бай Гарабед. Той се сепна, ухили се, засуканият му
мустак с подвитите краища нагоре подскочи и по-щастлив човек от него
нямаше.
– Кажи, моето момче, малък или двоен?
– Малък.
– Правилно! Двойният сладолед е за възрастните хора! – и започна да
гребе с лопатктката най-напред от белия сладолед.
– Познавам те. По цял ден риташ парцалената топка. Учиш ли си редовно уроците?
– Не пропущам нито един. Ще ставам счетоводител.
Бай Гарабед беше в добро настроение:
– Браво, браво! Обичам ученолюбивите. Я да ти задам аз един въпрос, че да разбера дали ще ми отговориш правилно: тиквата и отзад ли
има корем, че е издута от всички страни? Ха, ха, ха! – засмя се на духовитостта си мустакатият сладоледчия.
Явно днес търговийката му вървеше.
– Много труден въпрос, бай Гаро.
Сладоледчията така самодоволно разтресе раменете си от смях, че
бялата му шапка едва не падна върху казанчетата. И допълни насърчително:
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– Труден я! Сега ти за пръв път ще бъдеш ученик в гимназията. Още
не си изучил науките. Като приключиш последната година, тогава ще си
по-учен.
Продавачът продължи да пълни футийката с бял сладолед и каза:
– А сега ти ми задай един въпрос.
И аз се замислих...
– Думата „ лъжица” от „жица” ли произхожда? – попитах.
Този път арменецът се засмя малко пресилено, защото също не се
сещаше за отговора.
– Затрудних ли те? – притиснах го.
– Абе какво толкоз трудно има! – отвърна раздразнено. – Или ще е от
„лъжи”, или ще е от „жица”.
Продължи да слага сладолед във фунийката, вече от червения, и нареди:
– Питай ме нещо друго.
– Как се казва мъжът на камилата, Камил ли?
Бай Гарабед напълни фунийката със сладолед и рече
заканително:
– Няма да ме будалкаш, ей! Защото знаеш ли думата „пръчка” от какво произлиза?
– Знам! От „пръч”, разбира се!
Възрастният човек се почуствува безпомощен и гневен. Опитах се
чистосърдечно да го усмиря:
– Но, чичо Гарабед, защо се сърдиш? Не казваме ли сладолед,
защото ядем сладък лед?
– Така е! – отговори намръщено продавачът.
– Успокой се. И мама се сърди понякога, но тя започва да си брои на
ум до десет и се успокоява. Направи и ти така... Размина ли ти?
– Да. Давай по-нататък с въпросите! – и ми подаде готовата фунийка
със сладолед.
Близнах си и като минаха секунди, попитах:
– А сега ми кажи: откъде идва името на щуреца?
– Не мога да се сетя...– И сладоледчията допълни: – Ти кажи отговора,
но внимавай да не ме ядосаш!
– Ами ако питаш мен, сигурно защото е щурав.
– Махай се! Бързо, че ще взема пръчката!
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Не е важно от какво произлиза думата „пръчка”, важното е, че от нея
боли. Затова веднага се върнах при приятеля си и му дадох да си близне
от сладоледа. И точно тогава се сетих, че аз не съм го платил. Спогледахме се ухилени. Ясно беше какво трябва да направя.
Отново се изправих пред бай Гарабед.
– Пак въпрос ли? – каза заканително.
– Не. Ето ти парите за сладоледа.
Аз се засмях, а той започна да си мърмори на арменски. Подадох му
предпазливо дядовите пари. Той ги взе внимателно и лицето му светна:
– Абе знаех си аз, че си свястно момче. Ще те похваля на
баща ти. А на мен не се сърди. Знаеш, че понякога избухвам. Ето ти
още една фунийка със сладолед за награда. Подарък от мен.
Бързо се върнах при Васко. Дадох му втория сладолед и вече всеки
си имаше свой. Близвахме си сладко и си подхвърляхме шеги за бай Гарабед...
А той наистина ме похвалил пред татко. Една вечер баща ми ме потупа по рамото и каза: „Ето ти пари за един двоен сладолед. Заслужаваш
ги”. Но не отидох при бай Гарабед. Тогава за пръв път в кината започнаха
да дават американски филми и повиках Васко заедно да гледаме „В танца те залюбих” с Фред Астер и Джинжи Роджерс. Страхотни танцьори!
Играеха новия танц – степ. Имаше и любовна история, но кой ти я следеше. Ние очаквахме сцените с танците: двамата партньори потракваха
по лъскави подове с обувките си, изпълняваха различни фигури и сетне
в ушите ми дълго време звучеше тяхното бързо тракатакане.
Та това исках да ви кажа за ония години. Днес в сладкарниците има
сладоледи всякакви, не е проблем да си купиш. Но понякога ми се иска
да си поръчам от мустакатия бай Гарабед и да си разменим по някоя
весела дума. А го няма. Мина време, отиде си и социализмът. Сега е демокрация. И не само у нас. В цял свят е така. Значи ще е нещо хубаво...
За съжаление обаче, ние с Васката вече сме дядовци с внуци. И все още
не ни е ясно: светлото бъдеще, дето ни го обещаваха при социализма,
дойде ли или още ще го чакаме? И докога?...
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ПЕНКА БАНГОВА
Родена е в гр. Попово. Живее в Бургас. Има издадени сборници с разкази и новели. Нейни творби са
публикувани в руски, френски, турски, американски
списания и в авторитетни български литературни
издания.

МАРТА
Марта Хаджиева, адвокат с добра клиентела, отдавна беше разбрала, че най-важното условие за спокоен семеен живот е да умееш да се
примиряваш. И нещо по-важно – ежедневно си налагаше наистина да
свикне да не се дразни от постъпките на съпруга си. Например днес,
няколко часа преди новогодишната вечер, Радой старателно си лъсна
ботушите и излезе сам. На Марта така ѝ се искаше заедно да отидат в
дома на нейните родители. Но успя да преглътне обидата, преценявайки, че той не подозира колко много я наранява, защото е расъл без брат,
без сестра. Майка му и баща му рано са се разделили. Всеки тръгнал по
своя път, оставяйки го на дядовци и баби. Това оправдание ѝ помогна с
ведро лице да продължи приготовленията. Подреди сребърните вилици, кристалните чаши. Написа върху небесносиня салфетка: “Почакай.
Връщам се веднага.” Нарисува джудже, което носи върху поднос печена
пуйка. Загърна се в кожената пелерина и забърза към бащината къща. С
нежни движения сложи подаръците, които носеше, до многобройните
пакети пред елхата. За миг затвори очи и си представи как чичо ѝ ще се
облече като Дядо Коледа и ще ги раздаде. Така бе посрещала тридесет
и пет Нови години. Искаше и следващите тридесет и пет и следващите петдесет да посреща по този начин. За съжаление съпругът ѝ, бързо
преуспелият Радой Ганев, авторитетно заявяваше, че гостуванията го отегчават. Мръщеше се, когато някоя от приятелките ѝ дойдеше в тях, когато приемеше покана за семейно тържество. Още преди да се омъжи,
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Марта забеляза тази му черта, но че няма да иска да прекрачи прага на
родителите ѝ, не бе подозирала. Дълбоко в душата си се упрекваше, че
и при избора на втория си спътник в живота постъпи като сляпа. И без да
поглежда близките си, с престорено оживен тон, им каза:
– Рад се върна уморен. И ви моли да го извините.
-Няма ли поне по-късно да дойде?!
– Не. Желае да си бъдем вкъщи.
– Сами... – гласът на майка ѝ неприятно тъжно отекна сред всеобщия
радостен шум.
– Да... А и на мен никъде не ми се отива.
Марта сърдечно целуна майка си и баща си. Закачливо ощипа децата
на сестра си. Пожела на всички весел празник и отбягвайки напрегнатите им погледи бързо излезе. Навън вятърът свирепо я зашиба. С усилие
направи крачка, още по-трудно следващата. За миг изпита желание да
се отпусне върху тротоара и повече да не стане, но щом видя ярко осветените прозорци на новия си дом, забърза. На един дъх изкачи десетте
стъпала. Влезе в топлото антре и радостно възкликна:
– Ти си дойде!
Непонятна тишина я обгърна. Учудено погледна към широко отворената врата на хола. Мъжът ѝ, надвесен над кръглата маса, украсена с
борови клонки и разноцветни свещи, грабеше парчета месо и с шумно
мляскане ги дъвчеше. На филм бе гледала как върху снежно поле вълк–
единак разкъсва елен. Воят на вятъра изпълни стаята. Тя сякаш видя срещу себе си животно захапало гърчеща се плячка и лицето ѝ се изкриви
от отвращение.
– Какво правиш!
– Ям.
– Защо не ме почака!
– Престани да се правиш на англичанка! Идвай да хапнем.
– Но ти забрави ли, че тази нощ се посреща Нова година?!
– Какво от това – Радой припряно се сопна.
И продължи да си тъпче устата. Накрая си наля вино. Шумно отпи.
Излегна се върху дивана и по навик опъна крака върху блестящата от белота покривка. Марта го стрелна намръщена. С болка си помисли защо
поне тази вечер не се постарае да бъде по-различен. Уморено се отпусна върху фотьойла. Обърна очи към телевизора. Комедийни артисти,
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музиканти, естрадни певци се мяркаха пред погледа ѝ. Отвеждаха я в
друг свят и постепенно раздразнението, което я бе обхванало, виждайки
Радой да тъпче устата си, намаля. На негово място заговори чувството
ѝ за вина. Започна да се упреква, че е твърде сприхава. И интересно,
когато мъжът ѝ отсъства от града, ѝ се струва, че го обича. Застоеше ли
се по-дълго вкъщи, започваше да ѝ действа като кост в гърлото. Защо! А
в действителност е добър: обсипваше я с подаръци, грижеше се в дома
им нищо да не липсва. Тези мисли събудиха желанието ѝ да го поглези,
да направи нещо щуро. Например с дрешката на жълтия палячо, който
ѝ донесе от Италия, да облече нефритовия му ствол. С любвеобвилен
поглед потърси Радой. Излегнат по корем, той спеше.
Не повярва на очите си. С ужас си помисли, че така ще бъде и следващата Нова година. И по-следващата. Така ще бъде цял живот. Въздъхна
тежко и направи опит отново да се съсредоточи в цветната картина. Обаче всичко наоколо започна да трепти, да се размазва. Нервно заизтрива
сълзите. Но след тях идваха нови, по-горещи. А навън вятърът бучеше,
напираше през прозорците. Елховите играчки се олюляваха. Проблясваха. И когато се докоснеха една до друга, огласяха полутъмния хол с
тъжен звън.
Часовникът удари дванадесет пъти.
Напълни две кристални чаши с шампанско. Погледна към хъркащия върху дивана мъж. И сърцето ѝ се сви до болка при спомена колко
щастлива беше, когато преди пет години започна да си пренася багажа
в нейния апартамент. Допадаше ѝ, че бързо се е вписал в новото време. И наистина, благодарение на връзките създадени преди Промяната,
през хиляда деветстотин и деветдесета година Ганев регистрира българо-швейцарска фирма. Тя му носеше добри пари и чести пътувания зад
границата. По време на първите им срещи с оживен глас ѝ разказваше за
страните, които бе посетил... А сега! Къде отлетя желанието му да описва
преживяванията си в непознати градове?! Нима освен кратките заповеди: “Изпери ми ризата!”, “Изглади ми панталона!”, нямаха ли какво повече да си кажат?! Клиенти, общи приятели, роднини с такова уважение
разговаряха с нея...
Буца заседна в гърдите ѝ. С нервни крачки прекоси стаята. Спря до
балконската врата. Отсреща трептяха светлините на хиляди прозорци.
Неонови лампи осветяваха широката улица. По нея не се мяркаха мину-
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вачи. Само вятърът неуморно разпръскваше нападалия сняг. В момента
севернякът не бучеше, а глухо стенеше, сякаш жив човек оплакваше загубата по нещо скъпо. Жената гледаше с широко отворени очи отсрещните
кооперации. Виждаше по терасите празнично облечени хора. Слушаше
веселите им смехове. И имаше чувство, че в този миг е единственият
нещастник. И защо не можа да си подреди живота!
С първия си съпруг, дяволито усмихнатият Станислав, се ожениха,
когато бяха студенти. Заедно ходеха на лекции. Заедно посещаваха упражнения. Заедно отиваха до магазина и им беше безкрайно хубаво
винаги да бъдат заедно. Но бременността ѝ не протичаше нормално и
се наложи да постъпи в болница. Там се занизаха безкрайнодълги дни.
Тя мъчително изживяваше раздялата и в края на седмицата избяга при
своя Ромео. Завари го с Наташа, съседката им по етаж. Голото момиче я
гледаше нахално. Марта спря като вкаменена. Миг след това хукна към
улицата. Не виждаше нищо пред себе си. Не знаеше къде отива...
Още същата вечер виновният съпруг дойде в болницата. Преливаше
от любвеобвилност, но обясненията му не стигаха до сърцето ѝ. Нещо
по-страшно! От този ден неговите разсъждения започнаха да ѝ се струват кухи. Навикът му непрекъснато да пуши започна да я дразни. А найнепоносимо беше това, че вече всичко между тях ѝ изглеждаше гадна
лъжа. Майка ѝ с тревожен глас я съветваше да му прости.
– Милото ми момиче, преди да се омъжи човек, трябва да си отваря
очите. А след като се омъжи, трябва да ги затвори.
Прехапа устни. Зиморничаво се загърна в големия шал. Не искаше да
мисли за своя живот. Като пред спасителен пристан се изправи до библиотечния шкаф. В този миг у нея оживяха любимите словоизлияния на
Радой: “Глупавичката ми! Престани да осъмваш над книги и списания.
Вземай пример от мен! Откакто съм завършил института, нито ред не
съм прочел. А печеля десет пъти повече от теб!”
С презрение погледна към дивана. Как ѝ се живееше с по-умен, потрудолюбив, по-интелигентен от нея. Защо не можа да срещне такъв човек...
Буцата, заседнала в гърдите ѝ, започна да я души. С треперещи пръсти
разтвори балконската врата. Навън вятърът така страшно бучеше, сякаш
наблизо прииждаше река. Но тя не го чуваше. Нито виждаше красивите
висулки по дърветата отсреща. Нито усещаше пронизващия студ. Нищо
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не усещаше. Само мисълта ѝ трескаво се опитваше да отговори на съвсем безсмислен в момента въпрос: щеше ли да бъде по-щастлива, ако
се бе омъжила за Милен? Не! Той все за бутилката се държи ... А Кирил
дори билет за кино не купува без мнението на майка си ... Тръсна глава и
тихичко си заповяда да престане с тези преценки. Крайно време е да се
освободи от илюзията, че мъжете притежават големи, блестящи качества. Крайно време е да ги приеме такива, каквито са – възрастни деца,
искащи грижи и прошки. Крайно време е наистина да се примири ...
От съседния апартамент се разнесе детски плач. С потръпващи пръсти
Марта започна да рисува по нападалия върху парапета сняг две закачливи очички, две щръкнали плитки. Пулсиращият вятър за миг ги изтри.
С бавни крачки влезе в хола. Както давещият се инстинктивно грабва
спасителния пояс, несъзнателно посегна към книгата по международно
право, която днес купи на връщане от морската градина. В последно време с все по-голяма жар се отдаваше на своята работа. Единствено там,
потънала в строгия свят на законите, намираше сили да се примири със
своя живот и да влезе в хармония със себе си. Ето и сега, в душата ѝ оживя трескавият поглед на иранеца, когото трябваше да защищава в края
на месеца. Този горящ и молещ поглед задвижи в синхрон ума и сърцето
ѝ и тя с желание се съсредоточи върху ситно изписания текст.
На стълбището съседите шумно се разделяха със заминаващите гости. Младежка компания огласяше улицата със смях и песни. Но Марта
не ги чуваше. Едва когато засилилият се вятър нахлу през пролуките на
прозорците и раздвижи елховите играчки, тя се ослуша. За първи път
през тази дълга нощ ѝ се стори, че звънът им е весел. Засмя се. Закачливо разлюля стъклените фунийки, шишарки, звезди и сякаш до нея долетя
ек от великденски камбани.
Радой се събуди.
Обходи с очи стаята, потънала в бяла светлина, и спря учуден поглед
върху ведрото лице на жена си.
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ДЕСИСЛАВА КИРЯЗОВА
Студентка Славянска филология, СУ.

***
Погледите ни разтърсва спуканата гума
гледаме в различни посоки
и бързаме различно.
Като бежанци
товарим спомени
върху голите плещи.
Обрулено споделяне и вятър
бавят стъпките,
към билото запътени.
От там нататък няма нищо,
което да ни стопли.
Една бодлива тел ще ни пререже
и вече нямаме родина.
А всъщност отиваме на село
и носим мебели от нещо общо,
от нещо наше,
вече чуждо.
Пристигаме по тъмно,
товарим и лягаме
с гръб към нощта,
с гръб към леглото,
пред очите на кухнята.
И няма лек за спуканите гуми,
oпитът забавя пътя.
***
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Ежедневието ти откраднах.
Ще преровя графика
да пренаредя времето,
да поставя бъдещето пред миналото,
да убия скуката на настоящето,
дори и да ме мислиш за несретница.
Времето, ударено по бузата,
въздухът – пари,
сега си отмъщаваш на случайни,
виновната е под прикритие
с изрисувано лице
И гори всичко, гневът ми се изпепелява.
Камината на моята природа е опустошена.

ЧАСЪТ НА ПОЕТА
Виждам морето, след него и теб,
едно дете тича подире ти.
Ти не виждаш тези неща – поет си.
На брега се грижиш само за мидите.
Дали са щастливи ги питаш,
а в черупката – никой.
Сляпа за големите неща е душата на поета.
Ще обясниш, че мидите са философи,
тъй като ги няма
и са подарили отсъствието си
на нас, простосмъртните.
Да им се радваме както подобава.
Часът е четири следобед,
а до седем има време.
Дълго ще стоиш и гледаш,
ще стоиш и слушаш
измислицата на морето.
Ще опитваш да събудиш шестото си чувство.
Като въдица със стръв ще го изпуснеш,
подведен от захласнато течение.
И пак по график в седем думите прибираш,
и се признаваш за свободен.
Пред морето точно в седем
прочиташ някаква измислица.
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МАРТИН КОЛЕВ
Мартин Колев е роден през 89-та в Бургас. Завършва Испанската гимназия, където е част от
трупата „TEATRO 89“. След това се дипломира в специалност „психология“ в СУ, завършва магистратура
по творческо писане пак там. Част от "парковото
поколение". Има издаден сборник, „Кучето на терасата“, който може да се намери и онлайн.

ЗАЩИТНИТЕ СТЕНИ
защитните стени са стари
колкото света –
ще ме опазят само
срещу кухненската армия
шахматни хора,
ръсещи талаш –
въобще защитни ли са едни стени,
ако пропускат на царицата солта
по белезите, ако от гонга на конете
си личат контурите мозаечни, а
най-сетне
стои и топът, пълен с чер пипер –
усмивката му тъне във сарказъм,
понеже е наясно,
че кихна ли, ще срутя всичко сам.

ЖЕНИТБА
Отсамния сам ѝ я носи
по драките сянката, прилежен, чак
игла си е затикнал на ухото,
на твое място щях халки да
кашлям вече – и все пак
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от внимание вредата не важи,
преброй до три преди да вземе
анатомията ти – ще я поиска,
ще ти надипли кожата
досущ като чорапогащник, усмивката ти
ще извърне, с пръсти от скалпели
ще пробва, пипка, папка –
помни, човек с две
сянки
даже без ход те
е матирал.

А КАЗАХА, ЧЕ УТРЕ
щяло да вали
зад къпинака
мъртъвците се прозяха
и червеите
като след сън ръка протегната
татко ме чакаше на кръста
и казаха че утре щяло
на братовчед ми да се напълни
лицето до клепачите от гледане
бил спал в колата
като врящи мекици капките
(точиха ни се два дена)
но петелът разрошен (с потънал клюн)
не си напусна оградата
а преди това ято щъркели
щастие
по пет-шест – щастие
дъжд
страх ли те е
от гръмотевиците?
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ИЗ „ЖИВОТНИТЕ ПРОГОВАРЯТ“
ЖИВОТНОТО
Ето как изглежда животното, скрито в плочките на банята:
Първо виждам човка, но тя само заблуждава – всъщност е цвета на
черен мак.
Моето кафкианско животно е под цветето – първо решавам, че е вълк,
сетне – че е сърна. Прилича на вълк, който е смугъл и безкрайно деликатен – или на сърна, която не е приключила още преображението си в
нещо далеч по-хищно.
Шията продължава в тяло на лисица, лисица, подвижна както в своите котешки сънища.

ЧОВЕКЪТЕЛЕН
Познавам един човек, който е вътре елен.
Козината му носи изненадващо величавия оттенък на засъхнала кал.
Душата му приютява гъсти и свежи зелени гори, в които той обаче се
връща само насън. Затова понякога муцуната му е влажна, от песента
на сълзите му. Нощем се впуска в галоп с рогата напред. И най-дебелите
корени не могат да го спрат.
Казват, че човешката душа не умее да се вмъква в животинско тяло. И
при все това познавам този човек, и той е вътре елен.

САЛАМАНДЪР
Един саламандър се свива в лицето ми щом заспя.
Не знам къде се крие през останалото време – между книгите, в дрехите...
Още съм буден щом усетя хладните му крайници да погалват бузата ми – не достатъчно буден, че да сторя нещо. Скрива се в сянката на
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страните ми – предпочита лявата – и помежду ни не остават никакви
сънища.
Само една протяжна и летаргична треска.

ТОЗИ ЕЛЕН
Не знам дали този елен ме преследва или аз него.
Не сме гладни, нямаме нужда от плячка – и при все това не можем
да спрем.
Понякога се усещам с преднина, хващам го в ъгъла, но погледът му
недвусмислено казва, че никак не съм близо. Разбира се, използва объркването ми да се гмурне наново в шумата.
Знам, че един ден ще се свия победоносно в бляскавата му козина с
една доволна, морна въздишка. Или просто иска да ме погълне?

ПАРЕЙДОС
„Легнете удобно върху мекия пясък. Отпуснете се и оставете морските вълни да отмият всичко ненужно... Фокусирайте внимание върху спокойно преминаващите облаци. Вдишайте и издишайте дълбоко...“
Въздухът замъгли стъклото пред очите ѝ. След няколко секунди отново виждаше мътното небе. Опита да се отпусне максимално и загледа
облаците. Първите два бяха безполезни – невъзможни фигури. В третия
най-после съзря кръст.
Той бързо се превърна в подвижен плюс, след което в око. Трябваше
ѝ още едно, затова разфокусира поглед. Съсредоточи го отново върху
следващия облак. Джакпот – пролука от зигоматичната кост, минаваща
през носа и стигаща до лявата буза. Устните бяха лесни за откриване;
миг по-късно носещото ги вълмо пара се накъдри и стана на пясъчен
червей.
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Пое отново дъх и спря записа. Странно как най-базови форми извикваха в паметта ѝ точно неговото лице. Не беше много, но поне лицето му
все още сиспомняше.
Изправи се внимателно и изтупа лилавия прах от скафандъра си. До
ръба на хоризонта я обграждаше ярката, психеделична пустош на тази
негостоприемна планета. Устните ѝ се извиха като в усмивка.
Единственото човешко нещо на Парейдос бяха облаците.
Заспиване
Русков спеше на силна музика или на радио. Енота спеше само с тапи
за уши. Маргото спеше с машина за бял шум. Нев спеше с мелатонин и
амбиен. Оги спеше като труп – по петнайсет часа. Никич гледаше да спи
по пет и половина, та да има време за друго. Ролекса също спеше с тапи,
но само от восъчните, защото излолират по-плътно. Етиен можеше да
спи само след изгрев. Мария на Рени пък вече спеше на два пъти заради
дежурствата.
През деня всички си забравяха сънищата.
Пиксели
Ти си кокиче. Квадрат. Глюкоза, Месопотамия, обертон. Всичко твое е
в пиксели и съзерцавам. Вибрирам, гадая, старт/пауза. Ти си специални
ефекти. Не знам дали и бъговете не са нарочни. Тт еех + ∞
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СТАНА АПОСТОЛОВA
Родена е през 1951 г. в Ямбол. Живее в Бургас.
Издала е книгите: криминален роман “Случай Пеперудата” (2002), “Усещане за вечност” – поезия (2003), детските книги “Мъри, Люсиен и Берта” (2011), “Приказки
за планета Лелевия” (2012), криминален роман “Случай
Червена пандела” (2013), исторически роман “Княжевна
Лада” (2013), стихосбирка “Всичко и нищо” (2013) и “Приятелка на своя убиец” – роман (2014).

АРОМАТ НА ДИМЯЩО КАФЕ В
СОЗОПОЛ
Аромат на димящо кафе,
звън на мобилен, очакван с трепет,
извивка на тънка усмивка,
застинала в гъстата пяна,
вълшебен спомен за шепот в ухото,
алени рози, цъфтящи в градината,
йога дишане, издигнато в панацея,
виснал звук в тишината, след дълга целувка
аритмия на сърцето смутено,
малка порцеланова чашка,
утайка от черно кафе, останала в нея,
стискам мига, като пърхаща птица,
мечтая за твое присъствие,
изпила горчивата чаша до дъно
в това малко градче край морето,
където се срещнахме някога,
а сега долавям аромат на изпито кафе...
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НОЩ КРАЙ ЗАЛИВА
Приплъзва се вълната укротена,
сломена се прибира в утробата на залива,
прегърнат от нащърбени скали,
някак нелепо извисени.
Аз съм смалена.
Някъде в небето плава остров.
Закотвя се във моите очи.
Мълчи за тези преди мене.
Уголемена го поемам
и го пренасям в бъдното.
Съмва се. Солената вода ме приласкава.
Облива ме със морска пяна
и се разтварям като сол,
като любов и болка,
като страдание...
Победена съм.

ОНЯ КОРАБ
Аз съм в окото на бурята
в оня кораб изгубил посока
вярвам в близкия порт
който сигурно не съществува.
Но не губя кураж
всички корабни плъхове
са останали все още на борда,
не бихме потънали.
Сгромолясват се облаци,
пенливи вълни ни обливат
Моряците вдигам на бунт
правя примка за капитана.
Не се отчайвам
пиесата се играе.
На сцената ги няма актьорите
от последното действие.
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ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ
Роден е на 11 септември 1948 г. в с. Белила, Средецка община. Живее в Бургас. Завършва Филологически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.
Работил е като учител, заместник-директор и директор в различни степени бургаски училища. Над 25
години работи в Учителски институт “Христо Ботев” – Бургас, а сега е преподавател в Университет
“Проф. д-р Асен Златаров”.
Издава стихотворни книги за деца и възрастни.
Член на СБП. Почетен гражданин на Бургас.

ПРОШЕПНАТО
ОТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Когато нивите погледнем – за посев разорани –
И книгите със божи букви във Словото събрани,
Разбираме какво е Радост – и Мъдростта какво е.
И Въздухът край нас е светъл, крилат и сладкопоен!
…Лавини има във Живота, щом има снежни върхове
и щом със Риска в нас живеят съмнения и страхове.
Морално е да можеш с Мъдрост врага си да сразиш:
Езикът е Пчелинов кошер – реда да отстоиш.
Теглото не е гръм небесен, а страх и овчедушие.
Обогатеният с Наука не може да е равнодушен.
Добро ли искаш да даряваш, ще има и страдания.
Избавяй се от зли езици с борбата, но не със оправдания!
Йерархията е надхитряне – ДУХОВНОСТТА Е ВЪЗСИЯНИЕ…
1981, 1991
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ЛИЛИЯ ХРИСТОВА

Родена съм на 9 февруари 1970г. в Несебър.
Живея и работя в родния си град.
Имам
една
издадена
стихосбирка
"Родена в понеделник", съвместна с
Живка Митова.
Публикувани стихове
в сайта на литературен клуб "Феръ",
електронна книга" Manu propria",
в местни вестници.
Подготвям първата си
самостоятелна стихосбирка.

***
Разстоянието
от единия до другия
ъгъл на стаята
е Сахара.
Измерено в миражи"сто години самота".
***
Стъклени са дланите ми.
Като риби в аквариум
животът се движи –
красив и ням.
Колко топлина и цвят
под студеното стъкло!
Дори в тази кристална
прозрачност
не разгадавам настоящето.
Може би
в някой друг живот
дланите ми ще са човешки.

–
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***
Пътуването
срещу вятъра,
под знаме,
непокорно като мълния
и бунтът на кръвта
са вече минало.
Но всеки миг
от шеметното бягство
на нашите
отчаяни галактики
бе дъх живот,
освободен от корени...
Пътуването
срещу вятъра
приключи –
в нас знамето разкъсано лежи
и гасне
от безветрие...

МОЛИТВА
Благослови сърцето –
нека вижда лебеда
в грозното патенце.
Благослови разума –
да не пожелава
ласкави лъжи.
Благослови устните –
с болката
на изстрадано Не.
Благослови ме,Господи.
Пастирите на патици
са много –
не ме изкушавай с криле.
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***
Парченце глина
и грънчарско колело –
от кал е трудно
съвършенство да постигнеш.
От опит първи
май и Бог не е успял
с великото творение –
човека.
***
Искам да погледна
през прозорците на дърветата.
Дървото няма думи,
но знае
как Бог е подредил
душата му.
А човекът има думи,
но не знае
как Бог е подредил
душата му.
Затова искам
да прогледна през прозорците
на дърветата,
над пустошта от думи,
за да видя
как Бог е подредил
душата ми.
***
Огледало за обратно виждане,
обърнат образ,
сърцето си виждам –
малко градско птиче...
И нито една снежинка.
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ДИАНА ПАВЛОВА
Издала стихосбирката "Светлопис". Живее в гр.
Бургас . Публикувала е в местни и национални издания.

РИСУНКА НА ТАНЦЬ0РКА
на В.Ф. и И.Я

Нощта повдигна рамене,
разлисти звездния си купол.
Внезапно щедър, кастанетен дъжд
косите ѝ разсипа.
Ръцете безутешни
търсят своя глас,
безглас
и карамфилен.
Гръдта ѝ смугла
впламени
най-дивите очи,
в които
танцуваше
като камшик
тангото си
сърцето.
Воланите ѝ на вълни
прииждат сластно
и се отдръпват
хищно.
А тялото ѝ
вик!
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ
на Й.Ан.

Тъмен,
в четирите си края,
след светлината е проходил.
Все още малчаливи са
и нямат име
чановете на очите му...
В небето му кръжи
молитвено
ручилото
и непрекъснато
в небето му кръжи
молитвено
ручилото
и непрекъснато
развива
пъпната му връв.
Раздалечаващи се посоки
люлеят върховете на обувките
и без да знае,
сърцето се е озовало
насред площада
на всемира
като спомен за гайдар.
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ДИЛЯНА ТИНЕВА

ЕНУМА ЕЛИШ
"когато там горе" – шумерско сказание за сътворението

Когато там горе снегът се стопи по челото му
и вятърът стихна в душите на раковините
сънят му се свлече в нозете на пясъка
и правеше музика.
В небето чертаеше ноти
със пръсти по– сини от лапис лазули,
електра опълчи на слъцето,
отекна из всичките сенки,
изпи ги до дъно и после бе тъмно.
Изпънала нос като ладия
понесе съня си водата на времето
с вълни като тайни свенливи и руйни
почти като полъх.
По бялото тяло на мрамора
кънтеше магия по– тънка от щастие,
катереше свитите погледи
на свитъци жълти, прозрачни и призрачни
до мъртво море и над мъртвото тяло
когато се гмурва в мига между вечности
и едри зърна на надежда отронваха
тънките глинени топки в очите му,
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процеждаха дъх между порите
на своите малки сърца и прохождаха
по– живи от смътното бяло дихание
простряно от тук и до там до невиждане.
...
От тази любов задушена
черупката пукаше броня и нещото
се раждаше слисано, първо от локвите,
с потта непорочно зачената
в живота на малките букви когато
Набу като буцата сол по словата им
изхвърля езици лениви и лъскави,
опложда ранената суша и
капки мъзга се отцеждат в утробата,
попиват по равното тяло на времето,
което тече наобратно
от пъпа на всичките бъдещи мигове.
Кирпичът, от който създаваш, Набу,
като тътен от тялото божие...

ЛИЦЕ
Една ожадняла липа
проби светлината
и влезе в прозорците,
които рисуваха дъх
и лице на водата
със пръсти от въздухпружинни човечета
с ключе върху малко
сърце от стъкло.
Тази сутрин пих чай
с аромат на докосване
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ДИАЛОГ
И знаеш ли какво, това че няма
най– истинска любов е цяло чудо.
Навий луната на фитилче и елабезлунни нощите са пеперудени
и тънки като майската трева
поникнала внезапно над страха ти.
Роксан е пак бездънната жена,
заплела на гирлянди сетивата.
Когато капят старите звезди
и мислим си, че падат пеперудида завъртим наопаки света.
Ако отново оцелеем, ще сме луди.

БЯЛО
Ако лицето ти е бяло като хляб
и цялата земя е нечовешки гладна
тръгни върху водата и сънувай риби.
Кръсти кръвта си вино, а мечтите– вяра
кови пирони, остри и ръждиви
в душата си, за да я учиш на раздаване
когато се наложи да ни храниш.
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СВЕТЛА ГУНЧЕВА

ЛИЦЕ НА МРАКА
Ако ми беше драснато да мога да рисувам,
щях да рисувам мрак и пътища за никъде,
и мъртви риби, по корем изплували,
изхвърлили хайвер след дълго скитане...
Ако ми беше драснато...ала не ми е.
А то наднича в мен, това лице на мрака.
Току оголи зъби, нокти впие...
Потулва се из гънките на мозъка ми. Чака...
А аз с присъщата си човеколюбивост пиша
елейни стихове, рисувам щастие,
залъгвам хората, но себе си...То диша, диша
и в нощите издебва ме, ехидно властва
над всичко – над любов, над стих, над всеки сън.
Във най-сюблимния момент на ласките
изкарва чистото платно-душа отвън,
замахва яростно, наслагва краските –
най-черните – Ван Гог, в момент на тиха лудост!
Така живеем с него в равновесие,
додето някой някого един ден не погуби.
И клон със плод е подходящ за бесене.
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ИМАГО

Това което не ме убива, ме прави по-силен.
Ницше

Износвам си като любима дреха болката.
Ако я няма, се ослушвам – жива ли съм.
Но кой да каже дозата безвредна колко е
на онова, което мачка, но не те убива.
А само губиш пипалцата и антенките си,
с които да общуваш със себеподобните.
Без тях е трудно във света на сенките,
където съм зародиш, свит в утроба.
Един имаго, чакащ нещо да се случи.
Но колко често може да се случи чудо?
Като например някой да отключи
решетката-пашкул на пеперудата,
за да затвори своя кръговратен цикъл.
Сънувам всяка нощ един и същи миг:
Ужасно е. Заровена съм жива. Викам.
Но няма, няма кой да чуе този вик.

ДАЛИ/ИЛИ
Тъга, тъга... разпръснала се кукувича прежда.
Тъга по мокрия асфалт, тъга по клоните...
Дали/или – търкаля зарове, рулетката – надежда.
Надига чашата нощта – тъгата гони.
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Животът-оптимист ми обещава вечно щастие.
Елейно ръкомаха, вади зайците
и пренарежда щедро земни и небесни пластове,
в очите ми навира нагло райските...
Но аз не вярвам вече в обещания, в които има
любов, каквото и да означава думата.
Любов е петият, след пролет, лято, есен, зима
сезон, когато дивите коне по гумното
преследват младите кобили като живи дяволи.
Любов-тъга, тъга-любов, дали пък тя не
държи днес подстъпите към душата бяла
и я яде, и знам, че няма да престане...

РАЗМИНАВАНЕ
А виното, което не изпихме с тебе,
остана в чашите. Навярно...да ни чака.
Защо ли вещите, дори и непотребните,
не хващат (като нас) разнопосочни влакове,
а се изпълват с някаква смирена вярност,
в очакване излюпване на пеперуда.
А ти... размяната на шапките полярни
е по-възможна да се случи като чудо,
отколкото да ме намериш в огледалото,
макар да служи за обратно гледане.
Преди да се роди и... отлетяла е,
инстинктите си за летеж да следва
и не познала краха на илюзиите още,
онази малка пеперуда в тялото ти.
А ние...всеки в своите си нощи,
се взираме безлико в огледалото.
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БОЯН СТАНИЛОВ
Роден е през 1970 г. в Бургас. Живее и работи в
родния си град. Автор е на стихосбирките “Сънувам,
че плача” и “Мокра светлина”.
Носител е на голямата награда за дебютно книга
за поезия – “Бронзов Пегас” на конкурса “Южна пролет” – Хасково 2003 година.

ДЪЖДОВНО КРАЙ ПРОЗОРЕЦА
Аз ще остана сам, с вина виновно
и себе си ранил при теб ще дойда.
Ще галя рамото ти, устните ще пълня
със цялата ми неотстъпна цветна обич.
Тогава… Ще помахам безтегловно
и слънцето ще вдигна със копнежа
на моята свръхземна крехка слабост,
че силен съм, когато теб те няма…
Ще искам да си моя, да си цяла,
косите ти ще галя, ще запаля
очите ти и в тази си каскада
ще нарисувам крехкото ти тяло.
Умирам, да умирайки ще кажа,
че те обичам и без теб не мога,
вземи ме с теб и твоята тревога
като дъждовна тъжна синагога…
И накъде без теб ? Та аз към тебе идвам…
Изправен и красив съм като свещник.
Забравил, без да искам ориста си,
че пак оставам твоят вечен грешник.
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ПЪТУВАНЕ ДО ПАРИЖ

На Невена
Усмихна се, ръка протегна,
в очите блесна летен дъжд.
Самотна фигура на прага
с багажа в сака – твой и чужд.
Целуна ме без страст и тръгна си...
В засада. За да ми кажеш – с мен бъди,
когато съм дъждовна. Плаха.
Дъгата в мене тихо събуди.
Помаха ми заплакала безшумно,
полюшна фигура в последен танц,
и пламъкът в душата ти запали
на тъмнината падащият гланц ...
Тогава светна утрото само... Внезапно
със плясък на притихнали криле,
които ме понесоха високо,
а всъщност... Те са моите нозе ...

ПРАШНИЯТ СПОМЕН
Аз исках да те помня все така,
макар да ме напускаш и презираш.
И ще ти кажа, без да те виня,
че си самотна, бяла, нещастлива.
Ще пазя дълго твойта красота
и ще я топля в пазвата си скрита,
а ти живей... И бързо забрави,
че за света ти бе от мен открита.
А аз ще гледам в тъмното стаен
със твойто щастие ще се лекувам .
Макар в гърдите остро да боли,
на спомените пак ще се любувам ...
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ЖИВКА ИВАНОВА

АКО ЩЕ СЕ РЕВНУВАМЕ
морето не обича лятото
заради него
го обиждат на синьо
едва дочаква август
да си изплюе медузите и туристите
да съблече изпотените нощи
препасани с лунни пътеки
да си събуе
бързоходните джетове
да се разходи черно
само по пяна
през изтръпналите ми пръсти
и да ме търси
около себе си
вътре в себе си
вътре в мен
но аз не съм влюбена
в eureka
и въпреки че уважавам
архимед гаус и по
и дори калифорния
предпочитам
да се ревнуваме

71
СТОЛЪТ НА ГОГЕН*
Столът на Гоген
изпъчен
едва придържа изсипаното си
абсентово
шкембе
да не взриви килима
и да се разпълзят зелени
и червени тайни
а свещникът върху му
до книгите близнаци
захапал пънчето на гъба
отровносиня
подпалена от долния си край
вещае може би началото
или средата
или пък края
на някаква трагедия
която ние си измисляме
за гения
и остротата на бръснача му
насочен към приятеля
или към собствената му
чуваемост
а бледосините крака
на стола
не ти ли стягат мозъка
като удобна
направена единствено за тебе
рамка
която
как само ти се иска
да разрежеш
* ”Paul Gauguin’s Armchair”/1888/ – картина на Винсънт Ван Гог
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ОБИЧАМ ПУКАНКИ
Мтъкмо опитвах да се науча
да не слушам
как метафорите пукат
по нажежения разговор
/бели и топли са толкова вкусни/
а рибите им /ръко/пляскат
със седеф и хриле
и песът
е завел човека си до чешмичката
да му покаже че водата се пие
като пухкаво черно облаче
което си прибира обратно дъжда
та казвах
че трябва
да остържа полепналите
хиперболи и литоти
от сандалите на езика
да му одера епидермиса от епитети
и долния слой от сравнения
внимателно да изрежа мазничкия контраст
и да отделя месестия оксиморон
от костите на
подлогсказуемото
и тогава ще мога спокойно
да се влюбя в изящноизчистения
постсвръхнадмодерен скелет
когато се появи Курехин
и тайнствено ми напомни
че Ленин всъщност е бил гъба
и аз се върнах
при топлите пуканки
Сергей Курехин /1954-1996/-ексцентричен руски музикант, композитор,
актьор, сценарист, изключително харизматична личност.
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ТЕОДОРА ВЪЛЕВА
Теодора Вълева е родена в Бургас. Завършила е
Славянска филология в СУ“Св. Кл. Охридски”. В момента следва втора магистратура към Университет
“Проф. д-р Ас.Златаров”. Работи като учител в родния си град. Издадени книги: “Дар”, “Родена в сълза”,
“Дъщеря на залеза” и “Сърцето има тайни”.

МОЕТО МОМИЧЕ
Аз ти го дадох сърцето си – цялото,
грабна го още със първия стон,
стръвно разкъсал духът ми и тялото,
които доскоро ти бяха подслон…
Толкова топла и толкова мъничка,
как преобърна светът ми за миг,
как се разместиха реалност и сънища,
срутваше пясъчни кули със вик…
Колко те чаках – да дойдеш в живота ми,
виждах се как те държа за ръка,
мое прекрасно, жадувано щастие,
скрита в очите ми нежна сълза…
Знам, ще се впуснеш в кипежа все някога
искам до теб да съм – тук или там,
да те изправям от калното – паднеш ли,
сетната глътчица въздух да дам!
Кажат ли утре – умирай! Умирам!
Скачай във пропаст! Отрова глътни!
Да си щастлива – със радост избирам
лютите рани и сол да гори!
Могат дори да извадят очите ми,
сляпа да бродя, да викат: “Търси!”,
там сред стотиците, пипайки, с пръстите,
пак ще усетя, че МОЯ си ти!
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ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК
Пак ме гледаш с онези очи,
които някога хвърляха мълнии,
изпод кичур сребристи коси
и с венеца от ситните бръчици,
ти си същия, същия, същия…
Аз обаче далеч не съм същата,
твърде много неща ме белязаха
и умирах, възкръсвах, завръщах се
да обичам, когато ме мразеха…
Точно тази любов ме окриляше,
с нея дишах, горях и забравях,
пих от чашата пълна на чувствата,
пих до дъно, но жадна оставах!...
Днес ме гледай с онези очи –
поугаснали в плахо могъщие,
за да вярвам, за малко поне,
че сме същите, същите, същите!...

“ЗАД ДУМИТЕ”
Ти си първата брънка от дълга верига,
на вълчица в гърдите – протяжния стон,
преоткрита в сандъка прашясала книга
или стъпкан случайно ръждясал пирон…
Ти си бримка-издайник на лукса привиден,
от стаена обида – горчива сълза,
светофарът, забравен в нощта да примигва,
към сърцето ми врязана, първа следа…
Ти си моята вяра, и болка, и спомен,
а за тебе какво съм се питам и знам,
че съм всичкото казано, даже отгоре
и от тази любов по-красива не знам!...
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АЛБЕНА ПОПОВА

Неделята е блус
без слънце.
Дъждовно улиците
се протягат
под паузата
на дъждобрана ми.
***
Усмивката боде
като карфица.
Прилича на криле
на пеперуда.
Понякога е лъскава
и алчна
и твърде често
разнозначна.
Умее да блести
и хапе.
Промъква се
в различни чувства.
Краде от тъмната ни
същност.
Уголемява се
и дебелее.
Ще гръмне
от преяждане.
ДАНО!
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ЦЕНКА БАКЪРДЖИЕВА
Казвам се Ценка Бакърджиева. Обичам да чета
и да пиша фантастични разкази. Получих десетина
награди от национални конкурси. Събрах разказите в
сборника „От алфа до омега”. Прииска ми се нещо различно за душата и, ето... „Добрата новина” – моят
първи нефантастичен разказ. Не е последен. Има и
други. С бавни темпове опознавам нови творчески
пространства.

ДОБРАТА НОВИНА
Ядовете ми започнаха, когато се обеси Караман. Глупавичкият редовно се измъкваше от нашийника и ядеше бой. Едвам успявах да го върна
обратно, като всеки път го връзвах с по-здрав и по-дебел синджир от
предишния. Други проблеми не ми е създавал. Мъчно ми е, че останах
единствен мъжкар сред стадо женски – съпруга Цонка, три писани и куп
зайкини. Тропчо – заека го застигна ножът, защото не вършеше работа и изостанах с производството на питомници за фризера. Одраните и
замразени зайци хвърчаха за града при щерката Ивка – вече известна
ветеринарна докторка.
Първоизточникът на ядовете ми тръгна от Цонка. Упрекваше ме, че
нямам европейско отношение към кучето. Поиска да го вържа на тел,
както правели по техния край. Караман щял повече да се раздвижва и
нямало да бяга. Като че ли не знам за какво се измъква любовникът му с
любовник! Е, вързах го и наистина обхождаше по-широк периметър.
Един горещ юнски ден отидохме с жената на пазар до Средец без
умисъл за оставане, но ни срещна братовчедът Стою. Покани ни да полеем чисто новото му внуче. Те – неговичките откога се мъчеха да се
възпроизведат и най-после чудото станало! Поливахме до късни доби,
а на другия ден след като се прибрахме, заварихме Караман с насукан
синджир около забито в земята колче. Нашият скъсал телта. Хукнал да
бяга, но се закачил. Не могъл дебелокожухият каракачан да се отсуче
и най-вероятно е умрял от топлинен удар. Според жена ми нарочно се
обесил, заради нехуманното ми отношение към него. Как да споря с
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жена? Клекнах на нейната версия и за да ги омилостивя двете с дъщерята, склоних за нов пазач. Мен, ако ме питат, бих взел какъв да е пес,
понеже наистина нямам време за специални отношения с куче. То ми
трябва, за да лае, когато ни няма да показва, че има живот в къщата и да
държи крадливите очи далече от зайците. Ей, затова ми трябва!
На жените им дай все да се фукат. Тоя път решили фукнята да е за
куче. Не щат какво да е, ами го искат от сой. Кучетата от сой са страшно скъпи, но дъщерята нали е ветеринарка и е много навътре в нещата.
Имала за клиент някакъв софийски професор с чистокръвна далматинка,
носителка на не знам колко си награди. Професорът пък имал за приятел цигулар от филхармонията, горд притежател на английски сетер, чието родословно дърво сучело корени чак в кучкарника на английската
кралица. Докато професорът и цигуларят разпалено обменяли мисли
по болни за интелигенцията проблеми, джентълменът облагородил сеньоритата. Стопаните не били във възторг от нежеланото зачатие, още
повече от пръкването на мелези. Професорът, нали бил така да се каже
от женската страна, поел бремето да отгледа нечаканото потомство, а
музикантът презрително му обърнал гръб и не пожелал да осинови нито
едно кутре. Такъв е произходът на нашата Кая. Дадоха я без нищо, само
за да се отърват от нея.
Когато за първи път я видях, бях впечатлен от благородството, което
излъчваше. Все едно гледах принцеса – източена, с дълги крака, широк
гръден кош и стойка на хрътка. Имаше петна като на далматинската порода, симетрично разположени спрямо гръбнака. Отгоре бяха по-едри,
а към корема ставаха по-ситни. Надолу по краката окраската преминаваше в наситено кафяво до черно. Главата и ушите също бяха изразително
тъмни като на африканска девойка. С една дума: красавица. А как прелестно ветрееше уши в бяг и как от раз прескачаше оградата! Бедна ви е
фантазията! Но... бързо ме приземи, когато намерих перушина в двора,
а на следващия ден я видях грациозно захапала едно от мисирчетата на
комшиите. До тук със специалното отношение. Наложи се да я връзвам,
за да обуздая порива на ловните ѝ инстинкти.
Въпреки поразиите гальовната Кая ми легна на сърце. Радваше ми се
като вдигаше предни крака върху моите рамене и навираше муцуна във
врата ми без да пропусне влажното облизване вместо целувка. Откога
Цонка не беше ме прегръщала? От кога не се беше гушила в мен? Пък
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с Ивка отдавна сме само на ръкостискане. Никакви целувки и лигавщини. Била вече голяма жена. Ами като е голяма жена защо не роди едно
внученце, та с него да се занимаваме? Но там не се бъркам. Има приятел. Живеят заедно. Каквото искат – това да правят! Ние само седим и
чакаме. И докато чакаме отделих място в двора, сях райграс и оформих
полянка, където ще тича бъдещото внуче. В дърводелската работилница
измайсторих люлка, катерушка и къщичка. Остана само да ги боядисам и
монтирам, но за сега пазя тайна и чакам да ми сервират добрата новина,
за да ги покажа и да питам щерката в какви цветове да бъдат.
Заобичах Кая като собствена дъщеря, а тя точно като дъщеря започна
да ми създава неприятности. Забелязах, че много бързо ѝ свършват гранулите в хранилката. На такова ядене вече да е слон, а прилича по-скоро
на анорексична манекенка. Веднага заподозрях чужда намеса. Бре, рекох си, какво ще е това животно, което ще се промъква под носа на кучето и ще му яде храната? Мишки ли са? Котка ли е? Или пък пор? А може
би невестулка? И защо Кая го оставя да си хапва без никаква реакция?
Заложих се да дебна и за мой ужас установих, че това е помиярът на
Айшето – един късаброк по нашенски, наполовина на нейния ръст, тантурест и космат с неопределена кучешка самоличност. Падна ми перде
пред очите и както брадвичката ми беше под ръка я метнах към него. Ей
ония цепнатини в ламарината на гаража са все от острието, когато съм
целил песа. Не улучвам, мама му стара! Измъква се гадината! Последният път ме вледени студена пот. Ами... ако... той... и... тя?.... Като че ли има
известни признаци... Веднага взех мерки. Докато премине разгонването
командировах Кая в двора на едно предприятие, където никакво мъжко
псе не може да прескочи двуметровата ограда.
Пак бях по работа в Средец и по пътя сме се разминали с дъщерята.
Тя решила да ни гостува за празниците. Ние с братовчеда приключихме
с ашладисването на овошките и седнахме в близкото кафене. Пийваме
биричка, та набързо да оветреем преди тръгване, за да не ни подушат
ченгетата. Стою вади албумче със снимки на неговото внуче. Гледаме ги,
радваме се, а телефонът ми се киска с гласа на катерицата от един анимационен филм. Значи търси ме Ивка. „Кажи, татювото!” Съвсем загрижено от другата страна: „Ще се прибираш ли скоро?” „До мръкване съм
си вкъщи. Защо питаш?” „Имам много важна новина” – и затвори.
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Ох, как ми се разтуптя сърцето и една радост ме обзе! Бутам настрана
бирата и ставам да тръгвам. Стою ме спира, а на мен в главата ми се върти, че свърши ланската ракия, а новата не съм я сварил. Е, хайде, с уиски
ще черпя за добрата новина! Няма да казвам за какво. Така – за здраве,
всичко да е наред, та и ние да се видим с внуче.
Вкъщи ме очаква подредена маса. Сядам. Чакам... Двете с майка си
домакинстват и почти не ми обръщат внимание. „Е – нетърпеливо питам
– каква е новината?” „А, нищо. Ще ставаш дядо” – вяло отвръща Ивка. „Е
как нищо! – възмущавам се. – Дайте го да полеем!” „Какво ще поливаш?
– сопва ми се Цонка. – Изтървал си Кая и ще имаме кученца.”
А на мен ми прималя, причерня... Някак отдалече чувам жената да
казва: „Какво му стана на тоя човек? Не вярвах толкова да го изживява за
едно куче. Йовчо! Йовчо!...”
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ГОЧО ГОЧЕВ
Издал е сборникът с разкази "Обърни лицето си"
2014

ОПИТИТЕ НА МОНТЕН
Някъде в своите „Опити” Монтен е казал, че когато жената легне
в леглото с мъжа, трябва задължително да свали от себе си ризата
на срама...
Александър отвори очи. Мисълта на Монтен увисна в съзнанието му
като запетая, а слънцето проходи по ходилата му – кожата е суха, изпъната и е с цвят на препечен картоф.
Спирка на автобус – мъже и жени кротко чакат автобуса, сякаш автобусът не е средство за придвижване, а Йоан Кръстител. С ръмжене и
с опушена от изгорелите газове задница машината се установява пред
тях. Автобусът е на въздушни възглавници и огромното му туловище се
поклаща заплашително. Вратата се отваря, лъскава и зелена, и оттам се
показва глава на шофьор с физиономия на пиколо: „Хайде, к`во чакате!”,
казва мъжът. Хората тръгват към стъпалата, а шофьорът потрива ръце,
сякаш е хвърлил дюшеш. Властно прави забележки и сресва коси, нищо,
че е шофьор, пред огледалото за задно виждане. В този миг се появява
Сузи Куатро – фина и грациозна, като обеца, направена от скандинавски кехлибар. Приликата с рок звездата е смразяваща – липсват микрофонът, китарата и кожените панталони. Момичето оглежда седалките,
сравнявайки ги с тези на авиокомпания „Балкан”. Александър иска да
и предложи мястото до себе си, но шофьорът върти стартера, автобусът
потегля рязко – „Ама, че съм ряпа” – и тя пада в ръцете му. Късмет, радва се той. Тя е около двайсет и пет годишна, кожата на лицето и е с лек
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оттенък на акациева шушулка, а косите – къдрави и зелени, приличат на
водорасли. Ще му се да попита: „Ей, ти! Как ти е името?“, но желанието
му се абсорбира от аромата на "Кристиан Диор", вдишван от него при
всяко поклащане на машината. Сузи кръстосва крака. Има розов голф и
тениска с надпис „Лайф”, бели чорапки и спортни обувки.
Червата на Александър издават досадни и натрапчиви звуци, причинени от количеството водка, изпито в нощта преди пътуването. Физическото му състоянието е драматично – ще му се да смени всичките си биологични части с пластмаса. Ура! Да живее таблицата на Менделеев!
По радиоуредбата пускат Васко Гуменката – „Казано честно всичко
ми е наред!”. Александър въздиша. И Сузи въздиша. Някаква жена отзад
си е свалила чорапите. Горещо е. Александър се смее, не на чорапите –
биха го сметнали за вегетарианец – а на Малкия боклук, който винаги
е изумявал околните със своите изцепки. Та Боклука казал на някой, за
да го уязви: „Това може да го направи само човек, който няма тестикули
между краката!”. Сузи така поглежда Александър, че последният е в съмнение дали неговите яйца са на мястото си. Автобусът прави престой и
всички слизат с облекчение.
Къмпинг, кафе машина и скара. Докато Сузи поръчва кафе и пали цигара „Феникс”, Александър разлиства вестник. Чете: "Мъжко магаре на
осем месеца е изгубено. Има белег на врата и халка на ухото. Казва се
Магаре. Който го намери, да го предаде срещу възнаграждение на Иван
ВАСИЛЕВ от с. Житосвят".
Сузи хвърля фаса в кошчето за боклук и поема към автобуса. Александър се спъва зад нея и вдишва блажено въздуха, ухаещ на парфюм.
Сядат. Сузи скучае, зяпа през прозореца дървета и разни други неща.
Александър би я попитал може ли да готви боб? Тази, дето си е свалила
чорапите, мрънка басово и всички в задницата на превозното средство
се смеят. Александър търкаля поглед по колоните на вестника, а Сузи
го наблюдава така, сякаш е полов орган на протуберанси. Тя е с лице на
дете – колкото стотинка, в бирена капачка да го събереш. Дали е рехабилитатор, мисли Александър? Моторът хълца и оригва пушек от нафта.
Пътниците тревожно скачат, а шофьорът вади пожарогасител. Слиза. После тичешком минава край прозорците и вдига капака на мотора: вътре
дими, пиколото прави ремонт с отвертка, гаечен ключ и клещи.
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Изцапани, ръцете му са с цвета на основното население на Африка.
Сузи почиства своя маникюр, а Александър следи версията без въодушевление. Отнякъде се появява туба с масло, шофьорът цъка с език и
бърше ръце. После налива масло в двигателя, киха три пъти, две ученички казват: едната – „триста и три”, а другата – „сто двайсет и пет”. Той
благодари учтиво и хваща волана...
Моторът бръмва и луксозният автобус потегля. Сигурно си пада по
Белмондо, мисли Александър. Аз пък харесвам Бригита Чолакова. Дали
яде моркови? А крем карамел? У дома котката яде карамел. Автобусът
отново спира. Град – не толкова голям, колкото известен. До обществената тоалетна има сергия, на която продават захарни петлета. Александър слиза, първо пикае, после купува две захарни петлета. Качва се в
автобуса и подава едното на Сузи. „Благодаря!” – казва Сузи.
Сузи е прекрасна, а и пътуването и още куп неща, които щъкат като
бълхи из главата на Александър. Отзад се кискат и свалят още чорапи.
Петлето се стапя в устата на Сузи – остава никому ненужната клечка за
зъби. Сузи почиства клечката със салфетка и я прибира в своя портфейл.
Кръстосва крака, опъва панталона по бедрата – и двата ѝ крака до краката на Александър – и само това. Автобусът намаля ход, водачът прави
маневра и спира пред рампата. Александър става и взема туристическия
сак тип „Обувка”, който съпругата му бе приготвила за пътуването: вътре
с фланелата от камилска вълна и книгата „Убийство в „Ориент експрес””
на Агата Кристи.
– Чао! – казва той. – И бъди щастлива! Усеща се неудобство в погледа
на Сузи, може би съжаление. Екзекуция на чувствата, мила – казва наум
Александър. И слиза.
Сузи е на прозореца, а Александър крачи по тротоара с онази мисъл,
която така и не го пусна по време на цялото това пътуване. Всъщност,
това за Монтен не бе чак толкова сигурен, че той го е казал.
От командировката Александър Стоев, сътрудник на областния вестник, се завърна с тенис фланелка „Лайф” – подарък за жена му, и един
къс разказ, озаглавен „Станислава”.
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СТАНИСЛАВА
Наричат ме Сузи Куатро, а всъщност съм Станислава. Философски казано, аз съм си аз и пък тя си е тя. Толкова съм малка, че приличам на
войнишки фас. И съм чувала да казват: „Ей, Честърфилдче, много си красива!”. А пък братовчедът ми Илко:„Като коняк "Плиска" – вкусна като
плод!”
Пътуванията са моята стихия. Предпочитам стоп или велосипед. След
пътуванията мисля. Мислите си излагам в тефтери. Тефтерите са в сейф
– крило на библиотека със секрет. Чета, когато съм сама. Обичам тишината. Докато чета, ям кисело мляко – млякото е по-вкусно от коняка на
Илко. Сега е полунощ. Котката спи. Навън е тихо. Пред мен е синият тефтер, с цвят на автобус от междуградския транспорт. Под номер 132 съм
записала „История с превозно средство с цвят на тефтер”. Гледала съм
„Автобусът” – турски игрален филм. Гледала съм и „Рейс” – пиеса от Станислав Стратиев.
Когато се качих на синия автобус, в главата ми се въртеше нещо от
Фройд. Или от Монтен. Все едно – закъснявах, но автобусът беше там –
четох Достоевски през нощта.
Шофьорът на синия автобус има червени очи. Прилича на хамстер.
И зайците имат червени очи. Докато шофьорът сресва коси, някой ме
наблюдава. Този някой е с очи вендузи. „Страхотно прилича на Сузи! –
казва си наум. – Липсва и само китарата.”
Да се представя: Станислава съм. Автобусът е пълен. Оня стои като чук.
Шофьорът пали и тръгва рязко. Политам и, някакси, падам. Не е кавалер.
Скришом гледа и вдишва парфюма. Шанел е. Червата му къркорят. Вика
– ура! Значи е бил във войската. Но защо вика?
Ще го кръстя Александър. Може и Калоян. „Сбогом, казах – припява – щом така си решила,
ти, добре!”. И шепти: „Тест, тесто, Тести! Да! Фабио Тести. Не!” Следва
упорит смях: „Тестикули”. И се опипва между краката. Олигрофен. Рейсът
спира. Александър пуши цигари НВ и пие кафе. Не обичам кафе. Обичам
омлет и пепси. Имам вуйчо. С вуйчо играем ръгби. Ръгби играем на тавана на вуйчо. Там има гълъби. Има и пране. Пепси пия в казиното.
Докато съседът пуши, аз чета „Вечерни новини”. Във вестника пише:
"Продавам „Тангра” – Николай Джамбазов, Бургас, к-с„Братя Миладинови”. Капитан Джамбазов обиколи земното кълбо със саморъчно напра-
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вена яхта. Оглеждам паркинга и крайпътния ресторант. От тук минава
река. Над реката има тераса с маси . Там са насядали десетина мъже.
Те са с мустаци и пият вино. Под краката им шупурка вода. Гледат мътно
– но мътният поглед не е от бистрата вода – просто приличат на разбойници. Тръгвам към автобуса. Сядам и разлиствам списание „Младеж”.
Александър души парфюма. Хрътка. Гледа, сякаш му се яде боб с люта
чушка. Бобът е специалитет на мъжете. Хващам бас, че снощи е препил.
Дреме и смърди на одеколон. Така мирише водката. Лицето му – като
боксова круша. Очите му – с цвят на петрол. Носът – подчертано романтичен. С такава дограма се къртят пари в Холивуд. Има халка – семеен е.
Автобусът пука гума. Спираме. Колко пържоли може да изяде? Кармен
стига до три. Кармен е котката у дома. Да пукнеш гума, е шибана работа. Автобусът се вдига на крик. Развиват се гайки. Гайките са ръждясали.
Шофьорът псува. Кибиците край него предлагат съвети. Швейцарците
изнасят идеи. Идеите имат патент и струват пари. Автобусът тръгва. Спокойствието се връща в салона като мирен договор. Александър гледа
напред. Прозява се. Ако до мен беше Белмондо, бих попитала: Коя е
жената в твоя живот?
Сетих се – моята котка яде карамел, а магарето на Хитър Петър боб.
Кучето на Бригита Чолакова е вегетарианец.
Автобусът спира. Съседът слиза. Градът е не толкова голям, колкото
известен. Александър – да го наречем Калоян, потъва в тунела. Там има
кенеф. Забелязвам – купил е захарно петле. Качва се. Петлето влиза и
излиза от устата му, смуче го. И аз искам петле. Петлето струва някакви
стотинки. Искам да го ударя по боксовата круша. Киноартист ли? – ще го
разфасовам.
Нахално осмуква клечката от петлето. Нищо и никаква клечка за зъби.
После я прибира в портфейла. Наври си я... – казвам и не сдържам сълзите си. Автобусът отново спира. Този тип, съседът, става и взима пътния
сак. Нещо ми се върти в главата от Фройд ли беше или от Монтен!
И засвирих „Когато над Дунав се мръкне...”/1/
1. Химн за Септемврийското въстание
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ИВАН КЕХЛИБАРОВ

ЧАСОВНИКЪТ

На прадядо ми Бохос, беглец от поробена Армения

Търсейки кабарчета в чекмеджето между кламери, лепила,ножчета,
запалки и ключове от знайни и незнайни ключалки, вниманието ми привлече кръгла алуминиева кутийка с надпис "Lofot, tranvitaminperler,Oslo".
Че не са витамини, не са, но какво имаше тук? Развих капачето и .....ами
да, това бе тумбестият джобен часовник, марка Zenith, получен някога
от покойната ми баба Савка. "Вземи го, Ванко, това е часовникът на моя
баща Бохос. Той нямаше мъжка рожба и го даде на мен, най-голямата от
трите си дъщери. Бяхме бедни, татко едва ни изхранваше с приходите от
кафенето. Много ценеше образованието, може би защото като беглец –
емигрант не бе могъл да завърши дори средното си образование. Ама
ме изучи в Класическата девическа гимназия в Бургас, тогава момичетата с гимназиално образование се брояха на пръсти...."
Машинално навих часовника и ..... той тръгна! Чух равномерното му
цъкане, малката стрелка весело обикаляше секундарника. За съжаление
след няколко часа той спря. Направих още няколко опита – със същия резултат – и тогава го занесох на часовникаря Минасян, чиято работилница се гушеше до вече затворената лимонададжийница с гордия надпис
"Стоп! Агоп! Сироп!"
Достолепният Минасян с излъчване на престарял интелектуалец отвори с отвертка капачето и извади механизма, при което от корпуса из-
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падна пожълтяла овална снимчица на момиче с плитка и кокетно изражение на живите черни очи.
– Я, находка! – пошегува се Минасян, а аз побързах да прибера снимчицата в портфейла си. –Нуждае са от почистване и смазване, само че за
стогодишни часовници тарифата е друга: ще ти струва 50 лв.
– Така да бъде, – рекох.– Но искам гаранция, минимум две години.
– Имаш я, часовничето е добре запазено, швейцарска марка.
Платих
капаро
и
замислен
напуснах
работилничката
***
Приятно хладно е в кафенето, току срещу гара Карнобат. В ранния
следобед рядко се мярка клиент: занаятчии и търговци са по делата си,
чирачето е измело и напръскало с вода циментения под. Старият Бохос
може да придремне малко, подпрян на тезгяха, зад който се мъдрят бутилки вино, чаши и юзчета за ракия, чайници и медни филджани, в които
арменецът приготвя прочутото си кафе на пясък. На стената е забодена
с кабърчета карта на Велика Армения, която според чертожника започва от "Римската империя" и обхваща Кападокия, Персия, Сирия, Юдея и
Вавилон. Названия като Османска империя, Истанбул и пр. липсват, а в
центъра от портрета си заплашително гледа царят – обединител / Тигран
ІІ ?/ в бойни доспехи, с жезъл и скиптър в ръка. На друго табло снимки
на брадати четници с навуща и манлихери, статии за кланетата от 1915
г. и надиплено прашно знаме с надпис от арменски букви допълват интериора.
Все същият кошмарен сън: в градчето под заснежената планина Арарат е пазарен ден, по главната улица навалица от граждани, желаещи да
разгледат стоката и похарчат някой и друг грош за пуйка, зехтин, контош
за жената и захарен памук за дечурлигата. На тротоара пред най-представителния хан двама по европейски облечени младежи нервно крачат
напред – назад. Единият пуши цигара, другият току вади от джоба на
жилетката кръгъл сахатник, отваря капачето да види часа, затваря и го
прибира. Дясната ръка, уж небрежно пъхната под сетрето, до болка стиска дръжката на револвера, купен с парите, които майка му бе спестила
за сватбата на сестра му, красивата Зарухи. Само че сватба няма да има,
преди месец сеймените на бея отвлякоха момичето от същия този пазар,
сега тя е в харема му зад високите дувари на бейските сараи.
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Днес е Видовден, Бохос и приятелят му Саркис ще отмъстят за поруганата чест на семейството. Ето, тропот на копита и викове "Варда – а-а!",
сърцето на Бохос думка до пръсване, палецът дръпва петлето......
Хубавец е беят, очите му се смеят под копринения тюрбан, ръката с
масивни златни пръстени придърпва юздата, другата приглажда добре
поддържаната брада. Посребрени пищови и ками с резбовани дръжки
от слонова кост се подават от кожения силях. Раята дава път, угодливо
превивайки гръб пред властника.
Изстрелите плющят като ударите на камшика, с който един побеснял
ага налагаше баща му затуй, че не върнал навреме заема си. Един, втори, трети ..... револверът засича. Писъци, суматоха, панически бягащи
хора.....Арабският жребец на бея цвили, изправен на задните си крака,
после полетява като стрела през площада и отнася ездача си в един страничен сокак. Невредим!
Как можах да не улуча? Нали изстреляхме цяла кутийка патрони по
една консервна кутия в дерето зад хълма? Бохос и Саркис бягат, обръщат
сергии с плодове и подправки, провират се между кудкудякащи кокошки, блеещи овце и окачени гайтанени потури. Сеймените, окопитили се,
са по петите им. Плющят изстрели, звън на разбито стъкло, ругатни и
писък на забулена жена .....
– Саркис! Саркис!!
Приятелят му лежи по гръб с широко отворени очи, на челото му зее
кървава дупка. Не можеш вече да му помогнеш, Бохос, спасявай собствената си кожа, ако можеш! Селяни обръщат сегия с пъпеши току пред
побеснелите охранители. Спечелена минута....Изтупан търговец отвързва коня си, когато Бохос изтръгва поводите от ръцете му и се мята на седлото. Жребецът цвили, но не се противи. Под седлото Бохос усеща нещо
дълго и студено: пушка! Зарежда, възпирайки коня зад ъгъла – само
един от сеймените е по петите му, размахал ятагана си. Бохос се прицелва, не чува изстрела, но усеща отката и като в забавен кадър вижда как
сейменът пада от коня, пълзи .....Бохос скача долу, грабва изпуснатата
сабя, сече с дива ярост:
– На ти, на! Мръсници, изроди, умрете! Умрете!!
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***
–Чорбаджи, събуди се! Сънуваш кошмар ....
Чирачето угрижено гледа как сълзите се търкалят по набръчканото
лице на стария кафеджия. Трябва да ми полее, ръцете ми са целите в
кръв....Аз го убих, убих човек.....Бохос се обръща настрани, бърше сълзите с опакото на ръкава:
– Няма нищо, няма нищо.....Върви да починеш, преди да е пристигнал
влакът от София, че ще носиш кафе на началник-влака и машиниста......
***
Коя ли е девойката от овалната снимчица? Едва ли прабаба ми, тъй
като, ако беше нейна, снимката щеше да носи клеймото на българско
фотоателие. А леко размазаният печат с неразбираеми букви /успявам
да разчета само "Фото"/ говори, че момичето трябва да е било красивата Зарухи, сестрата на Бохос, чието отвличане се оказва с фатални последици за прадядо ми. Знаех, че той забягнал от поробена Армения
година– две преди големите кланета, т.н. геноцид, за който съобщаваха
най-вече след някой отмъстителен атентат срещу турски дипломат или
посолство. Отправих се към кварталното читалище – време беше да науча нещо повече по въпроса. И ето какво прочетох в Большая советская
енциклопедия, чиито 32 тома се мъдреха по рафтовете: "По време на
Първата световна война 1914 – 18 г. арменският народ попаднал в трагично положение, тъй като помагал на руските войски против турските.
През април 1915 г. турското правителство, провеждащо политика на геноцид по отношение на арменците, заповядало на местните власти да
осъществят масовото им изтребление..........През 1915 – 16 г. в Турция
били унищожени повече от 1,5 милиона арменци. Над 600 000 били насила отведени в пустините на Месопотамия, където повечето загинали
от глад и жажда. 300 000 арменци намерили убежище в Русия, друга част
от бежанците отседнала в Близкия изток, Америка и Европа /Франция,
Гърция, България и др./"
България! В съзнанието ми зазвучаха мелодичните строфи на Пею
Яворов:
Изгнанници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ – мъченик...
Помнех наизуст стихотворението, по което писах навремето кандидатстудентска тема. Спомних си и паметника до Казиното, издигнат "от
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признателните арменци на гостоприемния български народ". А сега
строим ограда от бодлива тел по границата, села не искат да приемат
изстрадали сирийски бежанци на своя територия, дори и на държавна
издръжка? Бедни сме били.....тогава да не сме били по-богати? Било сурово военно време, ама човещина имало.....
Вечерта се разрових в ГУГЪЛ, откъдето изплуваха ужасяващи снимки
от Арменския геноцид: черепи, кости и трупове насред полето, по които
са накацали гарвани, отрязаните глави на осем арменски професора от
Истанбулския университет.....А в Научната библиотека попаднах на пропагандното луксозно турско издание "АРМЕНСКИ ТВЪРДЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ. Въпроси и отговори", където авторите от девет кладенеца
носеха вода да "доказват", че геноцид нямало, имало само няколкостотин загинали от глад и епидемии арменци, което си било нормално
по време на война?!? Както се казва гьонсурат, по нашему дебелоочие.
***
Свирка на потеглящ влак буди Бохос от дрямката и му припомня как
пристигна навремето в Карнобат с едни дрехи на гърба /револвера продаде още в Истанбул, за да плати на капитана превоза си по море до Бургас/ и се глави работник на ЖП линията Карнобат – Варна. Млад беше,
здрав и силен, канари разбиваха с тежките чукове в ждрелото на Камчия. Свободата в България го опияняваше, на заплата черпеше колегите
и вдигаше тостове за поробената си родина, а когато се разчу за кланетата, дари малкото си спестени левчета на Комитета за подкрепа на арменските бежанци. Вечер другите се прибираха, кой при семейство, кой при
близки, а при кого да иде той, сирака при живи родители? И дали още са
живи или са платили с живота си за неговата дързост? Как си, сестричке, забулена и заключена в бейския харем? Мислиш ли за брат си, така
както аз мисля за теб? Проклети да сте, насилници и убийци! Възглавницата в бекярската квартира попиваше сълзите и заглушаваше стоновете
му, докато потъне и неговото изнурено тяло в дълбок сън. Когато обаче
изпусната релса премаза стъпалото на левия му крак, за Бохос вече нямаше хляб на строежа. Постъпи чирак в кафенето на бездетния турчин
Мехмед, току срещу новия ЖП възел – гара Карнобат. Не се щадеше въпреки сакатия си крак, сервираше, разтърваваше пияни клиенти, миеше
съдове и отчиташе приходите до стотинка. Мехмед го обикна като свой
син, жена му го канеше вечер на трапезата им. На обяд в кафенето често
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идваше млада дама, добре облечена, с чадърче и модна капела, поръчваше си пилешка супа, хляб и кафе. Веднъж тя заговори Бохос, който отговаряше едносрично или мълчеше, тъй като знанията му по български
език още бяха оскъдни.
– Парле ву франсе?
Да, тя говореше френски и то отлично, нали преподаваше този език
в карнобатската прогимназия. Не усети кога пламна любовта между тях,
само знаеше, че е взаимна. Колежките я закачаха:
– Севда, кажи на байчото по-скоро да бие звънеца, че твоят арменец
измръзна да те чака на входа!
Скоро след годежа им обявиха Първата световна война. Бохос недоумяваше как е възможно новата му родина да влезе в съюз с Турция
срещу своята освободителка Русия. За щастие не го мобилизираха,
още нямаше българско гражданство. Жената на Мехмед умря, а скоро след нея се гътна и старият турчин, завещавайки на Бохос кафенето заедно с инвентара, а със спестените пари той купи трите стаички на
горния етаж и се нанесоха със Севда. Дори всеобщата покруса от жестокия Ньойски договор не можа да убие щастието им. Една след друга се раждаха трите им дъщери, от които най– голямата – Савка – бе
наследила неговата любознателност и ученолюбие. Сух хляб ще ям,
но ще я изуча! – реши Бохос и спази обещанието си. Прегърна Савка и
я благослови, когато му показа дипломата си от Бургаската девическа
гимназия и одобри решението ѝ да продължи образованието си в Учителския колеж в Сливен. Криеше от Севда, че е почти разорен, че кафенето е ипотекирано, мъчно му бе, че нямаше пари за нови дрехи и
по-малките износваха вехтите дрешки на Савка.Чудеше се как да омъжи
поне двете по-големи дъщери, а Севда тайно си поплакваше, когато ......
***
Получавам от Минасян ремонтирания джобен часовник с уверението, че ако го пазя от влага и удар, може да работи безупречно поне още
двадесет години. Спомням си как дядо Добри, като го питаха колко е часът, вадеше "солника" от джобчето на жилетката си и щракваше капачето. Тогава не знаех, че му е наследство от тъста му, стария Бохос, когото,
разбира се, нямаше как да познавам...
Дядо Добри бил млад чиновник във филиала на Земеделска кооперативна банка в Карнобат, тогава малък град от селски тип. По лете праш-
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ните, а есенес кални улици се разхождали свободно пуснати кокошки,
кози и дори свине. Веднъж дядо се блъснал в едно подплашено прасе,
паднал от велосипеда Бианки /на същия много по-късно се учих да карам
колело/ и окалял новия си костюм от бежав шантунг. Запознал се с баба
ми Савка, тогава 17-годишно момиче, в кафенето на баща ѝ, където тя се
редувала да помага със сестрите си /чирачето било уволнено по финансови причини/.С разрешението на Бохос я извеждал в неделя на разходка по въпросния "булевард"и понякога на прожекция на пътуващия "кинематограф", което тогава си било културно събитие. После я изпращал
до дома ѝ, открадвайки навярно някоя целувка в тъмната уличка. Предавайки я на родителите, често "забравял" чадъра си в антрето, за да има
повод да дойде отново на другия ден. Баба нямала никакъв опит с мъжете, нито пък желание да се омъжва толкова млада, но Бохос отсякъл, че
такава сериозна партия /банков чиновник!/ не е за изпускане. С радост
и облекчение дал съгласието си, когато Добри поискал ръката ѝ. После
дядо бил повишен в ранг "инспектор кредитиране" в сливенския клон и
младите се преместили на квартира в Сливен, където се родила майка ми.
***
– Колко е часът ли? Почакайте, верижката нещо се заплете.... Не, не
съм ретро-маниак, този часовник е ......
На маса с не много близки хора винаги обирам точките с моята история – трепач. А като ме попитат дали не си фантазирам и възможно ли
е всичко това да е истина, отново изваждам часовника, отварям задния
капак с джобното си ножче, изваждам механизма и на масата пада пожълтяла овална снимчица на смугло момиче с плитка.....
И всички онемяват. После дълго ръкопляскат, докато снимката се предава от ръка на ръка. Вдигат чаши и се чукат с мен, за здраве и любов.
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МАНОЛ МАНОЛОВ

ИЗ „ЛУДИ ЗА ВРЪЗВАНЕ”
1
Най-голямото насърчение, че един ден и моя милост ще бъде автор
на книжки, получих от дядо ми Манол /нося името му/. Когато – дете
невръстно още – споделих с него, че искам да бъда писател, той ми отговори: "Ще станеш, дядовото, защо да не станеш. Като знаеш буквите,
другото е лесно. Аз няма да стана, че не ги знам." Тези думи, изречени
на нашия джемеренски диалект /"оти" вместо "защо", "я" вместо "аз" и
специфичната редукция на гласните/, още звънят в ушите ми и ме карат
да се смея от сърце. Защото от целия ми талант май само знаенето на
буквите е безспорно...
13
Бай Андон Гърчето и Тодор Игликата чакат да отдадат последна почит
на техен колега. Андонаки е в обичайното си състояние; подпийнал и
усмихнат. Гледа той, че хората преди него най-напред поставят цветята върху покойника, после подават ръка на домашните му и им казват
нещо. Като идва неговият ред, Гърчето заема позата на дълбоко скърбящ и при ръкостискането смирено промълвява: "Ха цестито /честито/
Ви умряло".
Дали са му отговорили: "Да ти се връща!", не знаем.
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15
Някой е избудалкал бай Димо Рибата и той говори с шефа си по
невключен още в мрежата телефон: "Другарю Симеонов, другарю
Симеонов... Защо си ме търсил, другарю Симеонов? Обади се найсетне, дявол да те вземе, какво си млъкнал... Аа, ясно, другарю Симеонов, няма те значи, няма те...”И поставя слушалката на мястото и...
16
„Моли се за неволните ми грехове – изтърси една разглезена от мъжко внимание красавица. – Волните съм си ги простила предварително”.
18
Че всяко правило си има изключение, го знаят и децата. Чудим се колко
пъти трябва да се повтори едно изключение, за да се превърне в правило.
24
Никак не ни е трудно да обичаме враговете си, стига да са на
безопасно разстояние от нас. Виж, за да понесем ближния си, понякога ни е необходимо да напрегнем цялата си налична воля.
28
Илия Буржев твърдеше, че един поет може да бъде глупав колкото си
иска; писателят обаче трябвало да бъде умен и заради читателите си...
29
Георги Йочев разправяше, че като прегледала първия том от антологията на бургаската проза и видяла наред с кои автори – Иван
Вазов с есето си за Бургас, Антон Страшимиров с разкази от региона, Константин Петканов и още някои – е включен и той, жена му
най-чистосърдечно възкликнала: "Георге, не ти е тука мястото".
30
Христо Фотев гълчи големия си син: „Неграмотник! Една дума не
написваш, без да допуснеш две грешки!” „Да бе! – възроптава младежът. – Ти щото си много грамотен”. „Може и аз да не съм – не отрича Христо, – но за мене работят коректори; а ти само се излагаш”.
31
– Ванче, баби, що се не жениш, чедо? – пита баба Мара Трендафилова една приятелка на внучката си Ели. – Не ме харесват мъжете, бабо
Маре – отвръща Ванчето.
– Ка щяло да не те харесват. Я каква си ми хубавица; като мечка си! – с
непресторено възхищение изрича баба Мара.
Ванчето се сконфузва, да не говорим за Ели, само аз се преви-
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вам от смях. Защото съм изучавал с интерес българския фолклор и
знам, че там сравнението "хубава като мецана" е твърде ласкаво.
32
Мислим, че нашата общност има премного гении на глава от населението – доста над санитарния максимум /за минимума да не говорим/. Нуждаем се спешно от по-обикновени хора...
40
Една от най-деликатните задачи на всяко правителство е да определи каква част от общността ще живее на гърба на останалите. И колкото по-малко са дармоедите – без
хич е невъзможно – толкова по-ефикасно е правителството...
41
Осемдесет години от така наречения деветнадесетомайски преврат. "Когато Кимон Георгиев разгони партиите – разправяше ми навремето една възрастна жена, – му палехме свещи като на светец. Мъжете ни спряха да политиканстват и започнаха да си гледат работата."
42
И най-слабият интерес към нас ни изкушава да лъжем; ще ни се да
се представим като личности с по-висока стойност от действителната.
43
В гимназията между мене и една съученичка се породиха взаимни
симпатии. Погледи, намеци, въздишки и останалото там, каквото следва в
такива случаи, докато по някое време изгората направо ме попита дали я
обичам. И какво, мислите, че и отговорих? "Аз, казах, съм хуманист и обичам всички хора. Значи и тебе обичам." А тя ми обърна гръб и ме изостави...
45
Между бургаските автобусни шофьори имаше и двама поети; Цонко
Цонков и Иван Савов. През 1992-ра година, на първите всеобщи избори
за президент, Иван подаде заявление до парламента направо да бъде
назначен за държавен глава, та го показваха по националната телевизия. Впоследствие при някаква незначителна свада брат му го съсече с
брадва и човекът си отиде. Съдбата на Цонко вече не я знам; искрено се
надявам да си е жив и здрав...
"Творческото" съперничество между тях често прерастваше в ожесточени спорове, при един от които Иван победонос-
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но заяви: "Цонко, ти си прашинка в дисагите на моята мисъл!"
53
С Иван Джамбазов спорим кой от нас е по-красив. Спорът – като всеки
спор – се закучва и няма намерение да свърши дори с привидно съгласие. Тогава предлагам да попитаме първите три жени, които пресекат
пътя ни, и да приемем резултата без повече хър и мър... Речено – сторено. "Другарко – обръщам се към една женица на средна възраст, – с моя
приятел ще се изтрепем кой е по-привлекателен; огледайте ни добре и
нека бъде според преценката Ви." "Ох, момчета! – въздъхва тя. – Да знаете какъв огън ми гори на главата, няма да ме занимавате с такива дивотии." Следващата беше млада и намахана. "Ей, красавице, кой от нас ти
харесва повече?" "И двамата сте грозни” – изплезва ни се тя и продължава пътя си. Третата е леля Анка – на Янчо Михайлов /най-талантливият
в тогавашното бургаско поетично братство/ майка му. "Миличка, ти си
последната истина; кой от нас е по-хубав?" "Манолчо!” – отрязва Ивановите надежди тя. За негова чест той приема поражението достойно и ме
замъква да ме черпи бира в клуба.
След време Янчо ни разкри, че майка му отсъдила в моя полза, защото редовно съм се събувал, когато ходехме у тях, а Иван често се правел
на ударен.
Това беше отдавна. Сега съм скучен – по думите на Чехов – като сив кон.
54
Повечето хора живеят без всякакъв девиз, докато ние изповядваме
цели два. Първият е: "По-малко работа, по-високо заплащане", а вторият: "Лятно време – на сянка, през зимата – на топло". Не ни съдете строго!
55
Преди няколко дни срещнах Димчо /по неговите думи действителното му име било Демостен Демостениядис/; бургаски божек, който от
сутрин до вечер обикаля улиците и си говори сам. "Дядо Маноле, вика,
ще ме почерпиш ли едно кафе?" "Ако ми кажеш през коя година си роден, дадено" – ухилих му се аз. "Ами от първата ми майка през 37-ма, а
от втората – през 47-ма" – отвърна съвсем сериозно Димчо и протегна
ръка за левчето...
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БЕЛИ БОЖУРИ
Някаква необяснима, необятна душевна река се разливаше по нежните воали на роклята на дъщеря му и той беше сигурен, че такава неземна красота не би изтекла през цялата тържествена вечер.
Беше я зърнал за миг през оградата в тълпата, а после я изгуби.
Светлата кожа на лицето ѝ трептеше като движение на младите листенца по крехките стъбла на разлюляни от вятъра цветя. Той стискаше
розите преди да се реши дали да се присъедини към изпращането ѝ,
дали да я доближи, а гледаше опиянен към цъфналите бели божури в
градската градина.
Представяше си я – от самото ѝ раждане до днес и не искаше да я
откъсва от себе си. Тя му бе най-милото, най-свидното, вярата, болката,
мъката преди да се напие... Жена му не би се зарадвала... Синовете му
се бяха разпилели по чужбина и не биха искали да го срещат точно тук и
сега... да показват сила и закрила от самия него ли?
Как да я срещне сам? Къде да я открие?
Скамейката, на която беше седнал за отмора, сякаш се стопи и той
усети една лекота и свобода... отпусна ръце и букетът леко се свлече в
краката му... Какви красиви пищни балове с очарованието на надеждата,
на бляновете и суетата... магията на цветове и любов, на напоени песни
с щастие и мъка...
Очите на Шамиле като мъниста проблясваха насълзени от радост и
вълнение, брадичката ѝ се повдигаше в детска увереност, но в това щас-
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тие се четеше и тъга, и доброта, и неразбиране на света, на постоянно
учудване от него, тревога и нетърпение. Премина като ангелско видение
между момичетата, а жените отстрани изглеждаха похабени, повяхнали,
груби... красиви, но с преправена, изкуствена кукленска външност, зад
която личеше прогниването на душата, миризмата от това, задушена с
тежки и блудкави парфюми...
Белите божури изпълваха картината и приличаха на издигнати от вятъра вълни, които затваряха и разтваряха в различни светове погледа на
бащата. Лодката се люлееше и в миг се преобърна, вълните я погълнаха,
а бащата падаше леко като лист, отронен от белите божури в градината
отсреща – срещу него тича неговото малко момиченце с малка бяла рокличка и се хвърля в обятията му... тялото му се връща назад... ще се удави... Шамиле, Шамиле, мила Шамиле... водата го прегръща и приспива,
морето лее своите мелодии.
Детето спря играта си и се вгледа в ръцете на уморения мъж, на когото дланите бяха напукани и груби, изглежда, от тежък труд. Чичкото
сякаш не го забелязваше, а продължаваше жадно да пие от белите чаши
на божурите. То се приближи още малко към седналия мъж и постави
падналите рози в скута му. Човекът не трепна дори. Новата му риза като
че отразяваше разливането на аления залез. Момичето загледа упорито
в празните очи на непознатия, а майката, която досега го беше изгубила
от поглед, рязко го дръпна за ръката и направо го повлече към близкото
училище, откъдето вече се разотиваха гостите на празника.
На другия ден играта се повтори и Анета видя същия човек отново на
същото място, откъдето гледаше в същите бели божури. Тя предпазливо,
за да не го събуди, му отмъкна розите и замени увяхналия вече букет със
свежи бели божури, откъснати от градината отсреща.
На третия ден божурите бяха смачкани от някакви хора, които се трупаха около човека, заспал в мечтание, над нейния нов приятел. До скамейката трептеше реката, която се разливаше по нежните воали на роклята на дъщеря му, а Бог заплака, сигурен, че такава неземна красота не
би изтекла през цялата тържествена вечност. Дъждът се усили...
Шамиле прегърна светлата Анета и дълго, дълго двете мълчаха над
издъхващите бели божури...
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СЛАВИ ТОМОВ
Работи като радиожурналист в Бургас.
Автор е на няколко книги с проза

ФРАГМЕНТИ
Dragonfly summer Беше странен период от живота ми. Междинен
обрат. Екзистенциална limes or midlife crises. Нуждаех се от много сън.
Бях намалил четенето и не се хвърлях на всяко заглавие. Изведнъж, смених ( не мога да го обясня резонно) дори начинът и стилът си на писане.
Присъствието и изразяването. Много въздух. Безкрайни плажни ивици
между пасажите. Много blue. Много бяло. Ultramarine. Пресни плодове. Консервирано сладко от смокини.Започнах да пия бирата по-бавно
и на по-малки глътки, вечер, на терасата, с Michael Franks, Bryan Ferry.
Направих и сделка, тя обеща да ми намери ЛЯТО на Албер Камю, а аз
да и изкарам перла в мидена черупка от морето. Имах повече време за
писане. Следобед, когато слънцето не беше толкова натрапчиво ходех
до тенис кортовете. Ветровито място, където градът свършваше. Събувах се бос, зяпах тенисистките ( не знам защо се сещах за Набоков) как
удрят сервиси, как жоглират с топките, пушех, хапвах вафлени корички
с много ванилия и шоколад. На това място, човек можеше да усети необяснимо божествените (numina) знаци. Или сядах по откритите барове, бризът лепеше върху устните ми разговори за пасажи от паламуд,
закривах детински с показалец пред очите си, сърфистите в морето и
гледах дирите от захарен памук на реактивните самолети. Рано сутрин,
някакви мъже със сламени шапки и навити крачоли се губеха до кръста
в полето отсреща и беряха на снопове някакви сухи цветя. Нямах пред-
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става, за какво им бяха, но след тях винаги отивах и записвах думи катоандаулсия, жасмин, тирамису в един тефтер. По обед слънцето буквално
капеше, виждах през полето да крачат жени, приличаха ми на някакви
летливи (добри) духове, с черни, леко влажни коси (сякаш току-що мити
в Магдала) забрадени с шалове, библейски майки, боси по песъчливата
почва, вървят бавно, и се смаляват (може би към Йерусалим, докато накрая ивицата между блатата и морето не ги погълне напълно
2. Винаги съм бил предразположен към някаква лека меланхолия.
Връхлиташе ме още малък, без обяснима или логична причина, наместваше се в гърлото ми като паяк или се явяваше като някакъв вкус на
горчиви бадеми по венците ми, когато ги облизвах с върха на езика си.
Чувство на празнота, лепкаво гърло, пиех ледена вода качен на кухненския стол или молех баба ми да ми направи карамел от прегорена захар. Или, когато лежах свит на две на плажа и дремех изтощен с приятна
болка в мускулите от плуването, песъчинките полепнали по глезените
ми, по хълбоците на Албертин, водораслите усускани в косата и, смешният възел на влажният и бански, който се опираше в бузата ми, синьозеленото бледо, акварелно дъно на морето. Понякога с Вал, хрускахме
ментолови бонбони качени на бункера до плажа и веднага след това,
когато вкусът бе най-силен и натрапчив, пиехме вода и почти крещяхме
от удоволствие заради неописуемия ефект при смесването. Силно газирано, ледено, полепнал скреж по езика, превивахме се на две от смях,
когато някое красиво момиче ( туристка) долепяше наивно и театрално
някоя раковина (от амбулантните търговци) до ухото си, затихваше, заемаше някакво състояние на учудване и правеше гримаса на леко и смешно разочарование. Имам навика да ставам рано, къпя се с хладка вода,
закусвам ( възобнових режима, когато бях гледал един документален
филм за Derrida) и излизам навън бос. Живея между блатата и морето и
различно да усещаш как тънките (нощни) паяжини се лепят по врата ти,
как вятърът носи лек мирис на риба, морска сол и йод по устните ти, или
сладката омара по листата под формата на водни капки, полузалетите
от водата надписи на влюбени двойки по мокрия пясък ( стилизирани
прободени сърца, инициали), препускащи домашни кучета по плажната
ивица захапали изсъхнали корени
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3. Исках да напиша роман като The Consumer by Michael Gira С изчистен слог. Кратки, ударни-примитивни изречения. Не ми достигаше
смелост. Прекалявах с алкохола. Прекалявах с цигарите. Прекалявах със
самотата. Обичах да лежа на пода. (Your fear of death attracts such strange
objects)(Show yourself so the others may see you) where are you-Coil. Смесвах сладко със солено. Бях направил и няколко опита да свърша със себе
си. Имах газова лампа, пламъкът събираше вечер разни насекоми. Чувах пращенето, когато крилата из изгаряха от огъня. Имаше вечери, в
които почти не можех да мигна. От цикадите, или от жабите до блатото.
От ниско прелитащите самолети. Налагаше се да спя под възглавницата.
Стсках я до ушите си. Заради проклетите шумове. В пристъпи на болезнена тъга си слагах афтършейв, по лицето. Или правех лицеви опори. 150.
200. Срутвах се с лице на пода.
4. После някакъв кучи син почна да ми лази по нервите. След това
друг кучи син. Сякаш ме бяха набелязали. Мамка им да еба. Въздържах
се. Въздържах се. Имах опит с полицията. Нямах време за обяснения.
Нямах време за показания. След това се отвори друга рана някъде в мен.
Усещах я, но не можех да я напипам. Вечер ми напоняше за себе си. Вътре в мен. В гърлото. В левия крак. В китките на ръцете. Имам предвид,
че се местеше. Тъпчех се с обезболяващи. След болката идваше и тъгата.
Наливах се с алкохол. Нямах представа от къде идваше. Като песен на
Coil– The first five minutes after death. Опитвах се да я подлъжа. В смисъл
да избягам от нея. Ходех до близката ecclesia catholica. Не съм вярващ.
Не съм вярващ. Но вътре беше тихо. И хората някак не минаваха близко
до теб. Освен това, влизаха и красиви жени. Търсеха покаяние. На някои
дори запомних лицата. Имам предвид, че ги гледах в лицата, докато зяпат виновно в пода. Позволих си дори да заговоря една. Навън. Изгледа ме злобно. Каза, че ако не се разкарам веднага ще започне да крещи. Повече не направих опит да ги заговарям. Жени и крещене се бяха
превърнали в синоними вътре в мен. После отнякъде ми паднаха пари.
Не бяха много. Достатъчно. Купих си шампанско. Мразех шампанското.
Шампанско, обаче също имаше синоним и той се наричаше празник.
Нямах нищо за празнуване. Отворих бутилката. После ми скимна да си
поръчам компания. Някоя женска. Пристигна след половин час. Миришеше на круши и тирамису. Беше същата мръсница от църквата.
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И твърдя, че никак не се канеше да крещи този път, този път
5. Не се самонаранявах. Но когато имах физическа болка, забравях
за вътрешната. В смисъл не мислех за нея. Случваше се да направя и
някоя глупост. Да се сбия. Да плувам навътре в морето, без да имам сили
да се върна. Или да пресичам улицата със затворени очи. Или да смеся
антибиотик със силен алкохол. Нищо. Нищо. Нищо. Физическата болка
ме движеше. Нямах представа, как ще нарече всичко това някой психоаналитик. Нямам вяра на психоаналитици. Повече вярвам на жени в униформи, но не сикам да си имам вземане-даване с тях. Когато ми писнеше
от всичко, се обаждах на Кати. Кати беше тотална нимфоманка. Нямаше
насищане. Буквално след актовете си тръгвах претрепан.После направихме тройка. След това четворка. И това омръзна. Накрая я зарязах. Купих
си нови джинси и бяла риза. Купих си комикси. Никога не съм харесвал
комиксите. Изхвърлих в едно кошче, след 5 минути. Не знам защо го направих. В смисъл, не мога да обясня защо ги купих. После влязох в някакъв бар. Пих бира. Излязох. Усетих, че нещо ми липсваше. Върнах се в
бара. Цигарите и запалката си стояха още на масата. След няколко дена
се качих на един жилищен лифт. В кабинката. Не бях се качвал отдавна.
Натиснах най-горното копче. Когато пристигнах, натиснах най-долното.
И така, няколко пъти. Когато излязох имаше много събрани хора и изглеждаха недоволни. Като мен-когато трябва да ям пилешко. Не обичам
пилешко. Обичам тирамису. Тирамису и бира. Освен това, чисто визуално ми допадат жокейките. Стегнатите им дрехи. Изглеждат елегантни и
здрави жени. Но не мо допадат никак конете. Конете са високи и нестабилни. А аз, имам страх от високото.
6. Някаква лека midlife crisis ме бе налегнала. Синдромът на 40-те. Началото на един роман от William Burroughs. Фрустрирани августовски следобеди. Наливах се с бира. Исках да напиша роман с името Restoration
of gladiator fights is a good idea. Да вкарам фанфари. Йерехонски тръби
на разрушението. Симфоничен оркестър. Природни катаклизми. Исках
да си направя черно бели татуировки. Да си купя револвер.Изстрели. Изстрели. Удари. Бели ризи. Хубави кожени обувки. Да плувам в морето
през септември. Зимата ходех разгърден. Така се чувствах жив. Buñuel го
е правил. Лятото се къпех със слънчева вода. Пишех по баровете.
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Не харесвах Буковски. Търсех красиви жени. Намирах ги. Изоставях
ги. Намирах платени жени. Имах ги. Изоставяха ме.( Преджобен). Един
път се влюбих в една курва. Тициана. Или Стефани. Или Сузи. Изпари
се. Не съм вярващ. На няколко пъти отидох в близката Eclessia catholica.
Наблюдавах жените. Всички приличаха като Божията Майка забрадени.
Не бяха Божии Майки. Слушах и църковния хор.Едва се сдържах да не
сменя мутрата на падрето. Правех по 200 лицеви опори всяка сутрин.
Исках да върша някаква тежка физическа работа. Докер в Танжер. Или
месар. Да се метна на някой.Марсилски или Бразилски кораб. Толкова.
Господи, Шопен ме разплакваше. Идиотите и бездомните по улиците ме
натъжаваха. Исках да свърша със себе си. И пак да се върна. Да свърша
със себе си и пак да се върна
En septembre ( together in the fall) Пишеше ми за флорални убийства,
за temps de verbe, за цветът на небето над Green park, заоблени фрази,
галени в скъпи хотелски завивки с couleur bordeaux, за страх от самолетни височини ( предпочитала да сяда от вътрешната страна), често говорехме един през друг, сменяхме темите без никаква логика ( характерно за невротиците), може би куртоазни съвети, как никога алкохолът не
бивал да се комбинира с обезболяващи, как щяла да потърси To Debt to
pleasure by John Lanchester или Martin Amis, за обилни сутрешни закуски, специални ловджийски рецепти с пилешко (къри), за скъпи маркови
обувки ( посочи ми дори марката, името ан Бутика), казах че имам слабост повече към кутиите, понеже в тях мога да подреждам ръкописите си,
питаше ме какво слушам в момента, отвръщах-Asylum Party – Borderline,
добавих че искам да напиша роман като Тъй рече Перейра, нуждаех се
от Лято на Камю, не беше сигурна дали има книгата, каза ми че запалила
колата и просто тръгнала (150 км), в къщата нямало никой, представям
си, как е извадила ключа, огледала се е преди това ( написах за представите си, каза че я разсмивам), завъртяла го е в ключалката, след това ми
го обясни така, в 1лице, сегашно време, в момента съм каена на една
стълба подпряна на рафта с книгите и търся, има толкова много прах,
че кихам Пратих и това, периодът на Jean Genet в Испания ( предварително ми бе казала, че точно Испания отговаряла на моя темперамент,
чудесни градове в бяло, малки разпасани улици, където човек можел
да се изгуби, да се скита разпасан, безметежен), забранената му пое-
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зия. .( 1932. SPAIN AT THE TIME WAS OVER-RUN WITH VERMIN, ITS beggars.
They went from village to village, in Andalusia because it’s hot, in Catalonia
because it’s rich, but the whole country was ripe for us. So I was a flea, and
well aware that I was one. In Barcelona we preferred calle Mediodía and calle
Carmen.’ Jean Genet, The Thief’s Journal). Четях по цял ден пасажи от Karl
Ove Knausgaard, Juan Karlos Onetti, експериментирах форми, начини на
писане, вкарвах повече вкусове, повече цветове, играждах безкрайни
пасажи с подчинени изречения, научих се да ставам по-рано, правех по
200 лицеви опори всяка сутрин, когато и пишех ставах по-внимателен,
причината –да премахна саморазрушителните си инстинкти, агресията.
Пишех и за Dover, как се виждаше отсрещният френски бряг, как почти
пиян се бях изгубил из града, мечтаех за място от типа на Barletta, някакво странно изчезване, разходки около Detail of the façade of the Cathedral
of Barletta. Получавах кратки изречения от транзитни аерогари-Дюселдорф, малки градчета в Южна Франция с вкус на леки капризи, подути очи от недоспиване, имена на парфюми приличащи на изречения от
Marcel Proust, купени от продавачи, които не си падали по жени, избухвахме в смях, вечерта се чудех къде да се сбия.
8. Бях го видял. От един стар филм. Мисля с Клинт Истуд. Беше в панделата. Имаше вероятност да го наръгат с нож. Уви някакви списания
около кръста си. При нападение с нож да смекчат удара. Така правех и
аз. Затъквах зад токата на колана Пътешествието на Селин. При вероятен челен сблъсък нападателят по инстинкт се цели почти винаги там.
Можеше да ме нарани по-малко. При хипотетичен сблъсък. Живеех в
предградията. На края на града. След полунощ, организираха нелегални
гонки с автомобили. Следите още стоят от автомобилните гуми по асфалта. Спирачките. Понякога, когато нямаше никой, разпервах ръцете си
и стъпвах по тях като жонгльор на въже. И вървях поиндиговата линия.
После довтасваха ченгетата. Ченгетата довтасваха винаги късно. Сещах
се за Хънтър Томпсън,( Angels of Hell) за Уилям Бъроуз. Когато нямаше
гонки спираха коли. Наливаха се с алкохол и слушаха музика. Или разделяха пари. Или правеха секс. Бяха всякакви. Junkies, thugs, criminals.
Подминавах ги. Нямах им вяра. Повечето имаха взимане-даване със закона. Движат на групи. Ако ги засечеш на улицата срещу теб, по-добре ги
заобиколи, виждал съм с очите си как само заради лоши погледи стават
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големи бели. Големи бели. След тях винаги-миризма на бензин, на пот,
строшени бутилки, изпадали монети по асфалта, пластмасови тазове
от гумите, строшени огледала. Ако в края на 80-те и началото на 90-те,
собствените ми родители не ме бяха ограничавали за доста неща, нямам
представа къде щях да съм в момента. Изследвах текстовете на Michael
gira, failures, blind, i crawled, freak, holly money, young gods, пасажът– be
my father. Явно беше незабелязан, или подминат участък от феновете и
критиката. Бях в някаква екзистенциална abgrund. Писах на Jennifer Gira
(съпругата му), отвърна ми, че нейният живот е спасен от Лу Рийд. Занимаваше се с градинарство. Освен това, изследвах cut up-методите на
William Burroughs, книгите му са пълни с политически течения и препратки, които са разбирани повърхностно. Любопитен бях да разбера, как
е изглеждал New York през ранните 80-те. Lowlife. Undergound сцената.
След това, susanne, жената на Rolly ( първият барабанист от 80-те) ме
забеляза.
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ГЕОРГИ ХРИСТОВ

ПОБЕДИТЕЛЯТ И РУСАЛКАТА
Посветено на Евелин

Черният Лорд на Мрака бавно вървеше по сивия пясък. Морето – затихнало и спокойно, плавно се плискаше в грубите подметки на твърдите му черни обувки. То сякаш ги милваше с нежна целувка, но тъмната
изгубена душа на Принца на Ужаса не се трогна. Сляп за неземната красота на бургаския морски залез, той с твърда стъпка крачеше към следващата битка на Злото срещу Света. Грубото му нашарено с белези лице
излъчваше единствено мощ и злост. В главата му нямаше мисли, само
желание да погуби някого... Не след дълго достигна до старото порутено
дървено мостче и под тежестта му изхрущя черупката на смазан рапан.
Звукът го извади от краткия унес и ... тогава я видя. В края на дървенията,
облегната нехайно с гръб към него седеше русалка. Ухили се и измъкна
сабята си в намерението да я съсече безмълвно.
И ... тогава се случи чудото. Прекрасното ѝ тяло и русата коса резонираха в обгорялата му душевност като звук от камертон. Стари и забравени чувства нахлуха и изпълниха цялото му същество. Силата им направо
го разтърси – толкова отдавна нищо не го бе докосвало така... Осъзна, че
всичко за него е безвъзвратно загубено и не би могъл да се радва отново
на красотата на любовта... защото твърде дълго бе вилнял в сенките на
Черния ужасяващ Мрак.
Стоеше там, вдигнал ръка, готов да отнеме живот и разбра, че в това
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няма смисъл, защото... единственото нужно на Света е Любов. Тази, която той не можеше да изпита...
Връхлетялата го безнадежност сама насочи ръката му – без колебание
се прониза в сърцето и падна бездиханен на мокрите дъски. Русалката
стреснато се огледа и скочи в необятната синя шир. Залязващото слънце
се потопи в обятията на морето и денят се предаде на нощта.

ОЩЕ ЕДИН ДЕН ПОД СЛЪНЦЕТО
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Местен съм, тук живея. Трак по произход. А ти?
– Аз съм Орфеос, тръгнали сме за Златното руно. После ще завладеем
Света! Само минаваме оттук.
– Имаш ли нужда от нещо? – попитах.
– Трябва ни храна, вода и вино.
– Вино няма – пием медовина и оловина. За другото ще се разберем...
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под
сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Местен съм, тук живея. Трак по произход. А ти?
– Аз съм персиец, ще се бием с гърците, за да владеем Света. Само
минаваме оттук.
– Нещо трябва ли ти?
– Храна, вода и вино.
– Вино няма – пием медовина и оловина. Ще се оправим някак...
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Местен съм, тук живея. Трак по произход. А ти?
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– Аз съм Александър Велики, македонец, отивам да завладея Света,
само минавам оттук.
Да, да – отвърнах отегчено – всички това разправят. Искаш ли храна,
вода?
– И вино – усмихна се
– Ще се разберем някак... – въздъхнах. Ще взема да хабя гроздето и
за вино, че тия не се траят вече...
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Местен съм, тук живея. Трак по произход. А ти?
– Аз съм Атила, вожда на хуните, завладявам Света! Само минавам
оттук.
– Да, непременно ще го завладееш. – отвърнах – нещо да ти трябва?
– Храна, вода и вино!
– Ей сега, ще се споразумеем някак.
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Местен съм, тракиец. Тук живея, а ти?
– Аз съм Исперерикс, кан ювиги на българите, завладявам Света! Пътят ми минава оттук!
– Ясно. Нещо да искаш?
– Хляб, вода и вино.
– Хубаво. Ще се оправим някак...
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– А бе, не знам точно какъв съм, ама тук живея. Местен човек. Ти?
– Аз съм кръстоносец, войн на Христа, ще завладяваме Света и почваме от Светите земи! Пътят ни минава оттук! Да имаш вино и хляб?
– Симпатяга – казах – ела първо да ти налея водица, другото ще го
договорим.
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Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Що чиниш тука?
– Оф, местен съм, тук живея. Ами ти?
– Аз съм Великия Султан, ще завладяваме Света от неверниците! Пътят ни минава оттук!
– Дума да няма, ще го прочистите като нищо. Вино? Вода? Хляб?
– И трите! – усмихна се – Вие тъдявашните, много бързо се ориентирате...
– Да, да, ела с мен – тръгнах и смутолевих – Да не си мислиш, че си
първият домъкнал се тука?
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна конник и каза:
– Кой си ти? Какво правиш тука?
– Стопанина съм. Ами ти?
– Аз съм руснак, ще те освободя от робство и Матушката Рус ще владее Света!
– Бравос, а така! Малко винце за из път?
– Давай, каквото имаш – глад голям ни мъчи, че и жажда...
– Тръгвай с мен – подканих го.
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под
сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна автомобил, от него слезе униформен мъж и
каза:
– Кой си ти? Какво правиш тука?
– Живея тук, местен абориген съм. Ами ти?
– Шваба съм аз. Нов ред ще наложим на Света, след като го завладеем!
– Хубаво. – отвърнах – Някакви нужди?
– Е, като попита... Провизии, вода и нещо за пиене...
– Добре – рекох.
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно.
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Пристигна автомобил, от него слезе униформен мъж и каза:
– Здраствуй, товарищ! Как дела?
– Бутам някак... – отвърнах – какво става?
– Ще съборим Хитлер и Комунизмът ще владее Света!
– Екстра. Нещо за пиене?
– Давай! Всичко ни трябва, че пътят към Светлото бъдеще е дълъг!
– Да, да...
Пладне. Зарязах копането в градината и уморено се отпуснах под сянката на ореха. В далечината облак прах се вдигна към хоризонта. Изправих се бавно. Пристигна хамър, от него слезе униформен мъж и каза:
– Хай! Американец съм. А ти кой си и какво правиш тука?
– Хев а найс дей. Живея тук. Една десета съм трак, после грък, персиец, македонец, хун, славянин, българин, византиец, турчин и накрая
комунист. А ти?
– Дошъл съм да те демократизирам окончателно. Демокрацията ще
властва в целия Свят! Ние сме нейните пазители и ще наложим Новия
Светвен Ред! Пътят ни минава оттук!
– А бе Вие друга работа нямате ли си? Я ела да те черпя едно питие,
хоумуърк, домашнярка...
– Тенк’с. Обаче нещо ми стърже стомаха и съм жаден...
– Аааа, няма го майстора... Ей отсреща бързото хранене – бургери и
чипс с кетчуп на корем... И минерална бутилирана вода продават!
– Найс... – заподскача от радост.
Ех, времена, помислих си, кога ли ще ни оставят на мира?
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КРАСИМИР ПАШОВ
Роден е на 21.10.1953 г. в Бургас. Автор е на стихосбирките "Универсум" (1999) и "Меч" (2006). Публикувал е стихове в "Литературен вестник", алманах
"Море" и др. Живее в Бургас.

ПАКСВИЛ
Каквото мислехме,
говорихме го на Стената на мълчанието между нас.
Стената падна.
Каквото мислим,
говорим си го
между нас.
Падат парчета обговорено мълчание.
Някои от нас
лепят по немите отломки
своя слух
и своя глас.

ВАВИЛОН
Близки са езиците до някой стар език,
но аз не мога да го спомня,
че паднах ничком, по очи
и по уши,
по тялото си паднах,
по душата,
по духа си паднах аз
от кулата недостроена,
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която разчлени с мълчание неразчленимо,
в кликмактериум изпаднал,
изкачващият себе си,
надминалият се,
нищожен бог.

ПУСКАНЕ НА ПТИЦА
Отровната змия отново хапе.
Стръвно сред живота ни пълзи.
Да не я убиваме!
За да не потъне във земята,
която неизбежно пак ще я роди!
Да я оставим
да издига низостта си
към високия човешки ръст!
Нека със глава към небесата тя
подземната си ярост да стреми!
Така муцуната се издължава в човка,
люспите– в пера,
и тътенът на ада– в плясък на крила.
И ще е природосъобразно битието:
змията– във земята;
птицата– във небесата;
човек– отново между тях.

ЗАКОН
Поезия и парипротивостоене по особен начин:
когато поезията е истинска,
парите изчезват,
ако поезията е фалшива,
изчезва тя.
А фалшиви пари– това е тавтология.
Защото– поезията може да е истинска.
Парите-никога.
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РАЛИЦА АРНАУДОВА

***
От първия плач, с който огласявам света,
знам: в мен уталожен е краят.
Нататък е склон, по който се спускам
без спасение.
Срещам хора, забързали пулса на ежедневието.
Те не са разбрали още, че тиктакат.
Метафората за безкрайния път
за тях е далечна
и неистинска като самото им съществуване.
В бъдещ ден
ще протегнат ръце
и ще разкъсат очертанията на този сън.
Така лудо ще пожелаят
склонът да е с обратен наклон
или поне да имат повече време за лудости.
***
невръстният ми брат стреля по лошите
преди да е пораснал достатъчно
за да разграничава добро и зло
може и да не е прав
може би сме всички за разстрел
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***
Тук съм още – все съм тук,
като пауза между два кадъра,
като стъпка между цел и устременост,
като разстояние между жадуващи устни,
като поезия в прозаичен свят,
като спътник без планетата си,
като монолог без слушател,
като празна страница на книга,
като началото на края,
като стреха през дъждовния период,
като последна глътка в чашата,
като синьото на безкрайното море,
като всичко...
И нищо не ме задържа вече.
по тялото си паднах,
по душата,
по духа си паднах аз
от кулата недостроена,
***
Граблива птица е животът...
Едното ѝ око сълзѝ,
а другото е сечивото, което ни оформя
от кал останала под нащърбените нокти.
След време,
когато ѝ омръзнем,
ни приключва с маха на крилото си.
Превръщаме се в земя,
колкото и да сме летели.

114
АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА
Родена в град Бургас, на 39 години. Завършила
ПУ „Паисий Хилендарски”, магистър по педагогика.
Публикувала е в местни и национални литературни издания – в-к „Сега”, „Капитал” и др.
Има две отличия от Националния младежкия литературен конкурс „Веселин Ханчев”, гр. Ст. Загора.
През 2008 г. печели конкурса Equilibrium на изд.
Libra Scorp и издава дебютната си поетична книга
„Ъгъл на измисляне”. Работи и живее в град Бургас.

НОСТАЛГИЯ В ТРИ ТОНА
Още една лятна вечер
Прошумолява край теб
Мека като къртица
Фина като скъпо бельо
Ухае на мед и канела
Живее в приглушената светлина
Обвита от дим на цигарета
Посипана с брокат
Някак карнавална
Даже тъжна
По онзи особен начин
Който ти се харесва
И се оставяш на меланхолията
Там
2.
Още един летен ден
Плисва синьо върху ти
Смее се дръзко в лицето ти
Сочи те
А ти недоумяваш
Как да съблечеш всичко
И просто да се потопиш
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В следобеда
Отново
Там
3.
Аз пресичам зелените райета на пътя
Слушайки безсмислени песнички
Хрупайки случайно попаднали ми сладки
За закуска, обяд и вечеря
Доволна от разходката
Мислеща за
Там
Но оставаща
тук

ПЯНАТА НА ДНИТЕ
Тя пак се затваря
Угнетена от обещания
Смъква се като спусната щора
Под тежестта на плитките
Полита надолу
Дано задмине
Женското в себе си
И стигне до същността
Стреми се да означи пътя
С кратки записки
Но стига до неизменната мъгла
Преминава от джин на вермут
И на все по-леки четива
А фините бръчици около очите
Подминава с махване на ръка

***
не мисля, че е нужно да разбирам мълчанието
за да го понеса просто сядам в центъра на света
върху рогозка от тишина
със шепа сурови орехи и акациев мед
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СИЛВИЯ ДОНЧЕВА
Живее в Бургас. В момента следва Бълг. филология в университет “Ас.Златаров”– Бургас. Пише стихове и проза.

МЕЧТА
Ако бях птица,
щях да съм орел,
да полетя
високо над Родопа.
Да гледам
тоя зноен натюрел,
бил преди
за дедите ни окопът.
Ако бях птица,
размахвайки криле,
щях да гледам пред мене
хоризонти.
И тоя звук на гайди,
сред бяг
на дивите коне,
ще впивам всяка глъдка
въздух,
като лъв в жертвата си
нокти.
И чановете
езици на скръбта,
ще припомнят
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оная стара песен
за онези
чиито гроб планината е сега,
а живота им потънал
във вечна есен.
Но не съм птица –
аз съм си човек
и от орела уча се сега
да летя,
да виждам,
да усещам,
да знам къде и защо съм на света.

ЛЮБОВ ВЪВ ФОРМА НА КЛИШЕ
"КЛИШЕ ВЪВ ФОРМА НА ЛЮБОВ#
Играх
със теб
или бях сама.
Делях на две и мечти
и срама споделях сякаш са лъжи.
По стълбицата цветна, крачих аз по-смело,
когато знаех, че след мен си ти, го правих по-умело.
Сега стълбата е черна, покрита с пепел, а краят се не вижда.
Жалва се споменът, като мушичка скита се безцелно,
сякаш ме обижда.
Но зная – неочаквано някой ден ще стигна аз до горе
с усмивка на лицето.
Ще пусна любимата ни песен, акустична тя и по-велика горе,
ще те удря в сърцето.
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МАРИЯ КАЦИКОВА
Живее в Бургас. В момента следва Бълг. филология
в университет “Ас.Златаров”– Бургас. Пише стихове
и проза.

ЛЕТНИ ПРОЗИ
I.
Нощ. Мрачна и прогизнала от сълзите на небето нощ. Единствено луната огрява тясната горска пътека, по която вървя. Клоните на дърветата
са надвиснали над мен като зловещи кокалести ръце, опитващи се да
ме достигнат. При всяка стъпка усещам как разкаляната почва иска да
обгърне босите ми крака, да ги засмуче, да ме погълне цялата. Тръните
по храстите разкъсват дългата ми бяла рокля – искат да ме спрат, да ме
грабнат в обятията си.
Студено ми е и треперя. Всеки дъх ме изгаря. Чувам гласа ти все поблизо и по-ясно. Искам да се втурна към теб, да се затичам, да те стигна
преди отново да си отидеш завинаги. Почакай ме, моля те, почакай ме!
Само този път! За последно искам да те видя!
Спъвам се и падам. Земята ме поглъща бързо.
Отварям очи. Денят е убил нощта и победоносно пръска лъчите си
над все още заспалата земя. Ще трябва да стана от леглото ни и да направя закуска на децата.
Довечера ще се оглеждам повече. За да не се спъвам, за да не падам.
II.
Утро. Окъпано в радостните звуци на едва пробудилата се природа
утро. Топъл слънчев лъч докосва лицето ми с най-нежни милувки. Птича
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песен изпълва сърцето ми с далечни съкровени спомени. Тичам весела
из двора на старата ни къща. Босите ми крака стъпват по килим от мека
трева. Въздухът е напоен с аромата на безброй цветя. Дълбоко вдишвам
и се изпълвам с ухание. Косата ми танцува непокорна с повеите на утринния вятър. Щастлива съм! Истински щастлива! Запявам любимата си
песен, нося се из цветните лехи, мечтая бързо, ненаситно, представям
си бъдещите дни. Ах, само ако съм знаела тогава! Ако съм знаела, че за
всяко щастие се плаща. Че миговете радостни ще откупувам с парченца
от сърцето си. Но днес това е минало.
Протягам се в широкото легло. Не искам още да отварям очите си, да
посрещам деня. Пред вратата на стаята ми се чуват нечии нетърпеливи
стъпки. Отваря се грубо и с трясък.
– Бабо, бабо, наспахме се, бабо. Спиш ли, бабо? Хайде, бабичко, ставай вече. Отвори си очичките!
Децата обсипват лицето ми с ласки и целувки. Ще трябва да стана
и да им приготвя закуска. Едва ги поглеждам със сънените си очи и си
мисля, че няма по-голямо щастие от това да знаеш, че животът винаги
ще предстои.

ОТРАЖЕНИЯ
Стоя пред огледалото. Взирам се в лицето си – в зачервените от плач
очи, в крайчетата на устните си, в едва забележимите бръчици около
тях, превърнали се в спомен от множество усмивки. Тихо е. Не се чува
басовият ти смях, не се носи димът от цигарата ти. Толкова много ги мразих тия твои цигари! А ти, понеже знаеше това, винаги палеше ароматна
свещ, когато пушеше. Знаех, че ме обичаш. Любовта е винаги в детайлите, в дребните жестове, на пръв поглед незначителни. Любов...празна
дума. Егоизъм и притежание, жажда за власт е, а не любов. Да размиеш
съзнанието на слабия, да го съблазниш, да покориш духа му. Да ти бъде
роб – на теб и твоите желания. А ти имаше си и друга господарка. Сега
безмълвен си останал и сякаш бездиханен. Не се кълнеш безсрамно: „С
теб до гроба!”
Стоя пред огледалото. Взирам се в лицето на жената, която някога с
теб обичахме.
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ГЕРГАНА КОСТОВА
Гергана Костова работи като журналист в Българско национално радио – Радио Бургас и е главен редактор на културния гайд „Виж! Бургас“. Завършила е
Журналистическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „книгоиздаване“, а преди това
и Националната гимназия за древни езици и култури.
Има интереси в областта на културата и комуникационните процеси.

За първи път се срещнах с творчеството на Ангелика Шробсдорф
случайно, прочитайки романа ѝ „Ти не си като другите майки“. Човешката гледна точка към най-тъмните времена на 20 век – тези
на Втората световна война, ме впечатли много. По-късно разбрах, че
тя е популярен европейски автор, посветил част от творчеството
си на България (в текста по-долу ще разберете защо). Минаха години,
а всеки път, когато по някакъв повод се отваряше дума за нацисткия
период, аз се сещах за Ангелика. В един подобен разговор с почуда научих, че част от семейството на тази изключителна писателка от години е свързано с Бургас. Като всеки колекционер на истории нямаше
как да не не се опитам да разкажа и тази. И ето какво се получи:

ПЛЕТЕНИЦА ОТ СПОМЕНИ
През втората половина на 20 век Европа е сцена на остри противоречия. Втората световна война и идването на комунизма чертаят нови
граници и променят безвъзвратно човешки съдби. Една семейна история се превръща в човешкото огледало на тази епоха, наситена с кръв,
страдание и сила на духа. Ще Ви я разкажа така, както я чух, на улица
„Богориди” в Бургас:
Елзе:
Всичко започва някъде в началото на 30-те в Берлин – град, вече изправен пред смътната опасност на националсоциализма. Това усещане,
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витаещо във въздуха, срещнало безгрижната Елзе Киршнер, наскоро
станала част от богатата пруска фамилия Шробсдорф, в красиви семейни вили по езерата около Берлин, сред блясък, тържества, разговори за
култура и изкуство и въобще – охолен бохемски живот. А леко пълничката Елзе, със своите къдрави коси и жизнен нрав, била в центъра на
това великолепие. Винаги душата на компанията, тя изпълвала мечтите
на мъжете около себе си и вдъхновявала своите приятелки. Отказала се
изцяло от еврейския си произход, не се съобразявала със строгите порядки и семейни ценности. Отглеждала двете си дъщери – Ангелика и
Бетина, както и живеела – с размах и някак на игра. Синът ѝ Петер обаче,
вече бил достатъчно зрял, за да разбира какво предстои.
Петер:
Роден от първия брак на Елзе, Петер изкарал само детството си близо
до майка си. На 17-годишна възраст той бил изпратен в интернат, а малко по-късно направил избор, който по-късно се оказал съдбоносен. Годината била 38-ма, идеите на Хитлер започвали да истеризират Германия.
Но вместо да се осланя на немската фамилия на баща си – Швиферт, или
на възможностите на втория съпруг на майка си, 21-годишният младеж
избрал да бъде евреин. Така Петер останал самотник до края на живота
си. Евреите не го приемали заради името му, а немците – заради възгледите. Единственият му капитал станали знанията. Момчето вече владеело перфектно три езика – немски, френски и испански. Малко хора през
войната обаче ценяли умението да общуваш. Странстванията му минали през Гърция, Египет, Сирия, Либия, Тунис, Италия. Неприет от никого,
накрая той намерил своите братя по оръжие в редиците на армията на
генерал дьо Гол, за която малко по-късно дал и живота си. В самия край
на войната, броени месеци преди капитулацията на Германия, едва 28годишен, Петер Швиферт намерил смъртта си в битка край Страсбург.
Единственият спомен от него е писмо, писано часове наред в окопите
преди последното му сражение.
България:
Докато Петер обикалял разкъсания от войната свят, Елзе станала
българска съпруга. Или поне в документите ѝ пишело така. Ерих Шробсдорф най-накрая разбрал накъде вървят нещата в Германия и решил
чрез фиктивен брак да спаси жена си и двете ѝ деца. Така от разглезе-
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ната богаташка Елзе Шробсдорф не останало и следа, а малко по-късно
в софийското село Бухово от американските бомби заедно с дъщеря си
се криела Екатерина Лингорски. Маскирано първоначално като почивка
на море, пребиваването на Елзе, Ангелика и Бетина тук се превърнало в
тъжна и екзотична епопея. В отношението към този период се крие още
една особеност на тази невероятна семейна история. Дълбоко преплетените връзки между евреи и германци поставят пред всеки един член
на фамилията въпроса кое светоусещане ще почувства по-близко. Така
щрихите на миналото придобили различни форми. За Ангелика – днес
известна немска писателка с еврейско самосъзнание, която след войната живее в Париж, Израел и Берлин, детството в България останало като
спомен за благородството и топлотата, които срещнала в нашата страна.
За избралата да превърне България в дом Бетина обаче, Германия останала блян завинаги.
Бетина:
Още с идването си в България, Бетина срещнала любовта. За да притъпят шока от промяната, семейство Шробсдорф веднага се отправили
към курорта „Константин и Елена”. Там, в почивната станция на Медицинска академия бил настанен и младият анатом Димитър Станишев. 16
години по-голям от нея, свободно владеещ немски, обаятелен и в началото на блестяща научна кариера, той веднага привлякъл вниманието
на момичето. Тази първа среща променила завинаги хода на събитията.
Бетина посрещнала пълнолетието си в България, в разгара на Втората
световна война. А по това време евреите, които имали немско гражданство, получавали зловещ „подарък” за 21-вия си рожден ден. Писмото за
влизане в концентрационен лагер Бетина получила в София. И без да се
замисли, тя приела предложението да стане съпруга на Димитър и така
да се спаси. Не знаела обаче, че и за в бъдеще я очакват много тежки
дни.
Станишеви:
Лекарската фамилия Станишеви дала на България най-добрите специалисти в областта на анатомията и хирургията през 20 век. С идването
на комунистическата власт обаче, семейството било подложено на гонения. Отнели лекарските права на Димитър, и тримата с Бетина и първородния им син започнали да се изхранват с лепене на хартиени кесии.

123
Няколко години по-късно липсата на анатоми в България принудила властите да му върнат правата и да го изпратят в Пловдив. Един от създателите на Медицинския университет в града в първите години живеел
в класна стая на Търговската гимназия. Сред вещи с щампа на Министерството на здравеопазването започнало живота си и второто дете на
Бетина Шробсдорф, по баща Швиферт, и Димитър Станишев – Евелина.
Бургас
И тук най-накрая разказът ни стигна до Бургас. Връзката на нашия
град с тази безкрайна плетеница от човешки съдби, заплетена от ужасите, страстите и утопиите, бушуващи на Стария континент през 20 век,
е една жена, която днес често можете да срещнете на „Богориди”. Там я
срещнах и аз, пред фонтана до стария пионерски дом.
Евелина се връща към немските си корени за първи път в началото на
60-те, когато заедно с Бетина получава разрешение да посети Берлин.
Възпитана в безрезервна любов и почитание към изгубената родина на
майка си, тогава тя преживява истински цивилизационен шок. Същите
чувства споделя и Бетина, която две години по-късно отива отново в Германия и не се завръща до 80-те. Така Евелина става дъщеря на „беглец
от родината”, защото, макар че завинаги остава с немско самосъзнание,
майка ѝ по документи е българка от онзи мрачен 21-ви рожден ден. Това
обаче не спира амбициите на младото момиче, което завършва медицина, а по-късно става реаниматор на плажа в Аркутино. И по подобие
на своята майка двайсет години по-рано, сред красотата на курорта среща своя съпруг – Пенчо Пенчев. Така една от наследниците на знатния
пруски род Шробсдорф се омъжва за внука на един от най-известните
адвокати на Бургас – Илия Тодоров.
Представяте ли си колко още чудни истории витаят из нашия град? Семейната памет на бургазлии е една странна амалгама от странствания,
предприемачески дух и различни традиции. В този „млад” град всеки е
пришълец и всеки носи със себе си своите спомени. В много случаи прокудени от родината, хората тук идвали с мечтата за дом и спокойствие.
Дали пък в това не се крие частица от тайната на онзи бургаски дух, който
прави улиците по-уютни, хората по-усмихнати, а душите по-свободни...
По спомени на Евелина Станишева
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ТЕМЕНУГА ЗАХАРИЕВА
Теменуга Захариева е родена в Бургас. Завършила
е Средно музикално училище със специалност пиано в
родния си град и Бургаския свободен университет – с
магистърска степен „Социалнопсихологическо консултиране на деца и семейства”, бакалавърска – „Социални дейности и консултиране” и специализация – „Журналистика”. Работила е като преподавател по пиано,
журналист във в. „Компас”, в. „Бургас днес и утре”, сп.
„Вирджиния”, в. „Бургаски автограф”, сп. „Музикални
хоризонти”, PR, социалнопсихологически консултант
на жени, жертви на насилие и хора с тежки психични
проблеми, експерт-обучител на педагогически
специа листи.
Член на Писателско дружество – Бургас.

ИЗ „ПОЛЕТИ И ПРИСТАНИ. ЯТО СПОМЕНИ”
... Далечният свят на Изтока ме грабна. И пося у мене зрънцето на
незабравимостта. Винаги ще нося полъх от докосването си до Ориента.
Като вътрешно съзерцание и завъртане по мисловната орбита – подобно на сливането с Божествените измерения в танца на дервишите. А те,
във въртенето си, осъществяват една невидима ос, свързваща земно и
небесно. И в спомена ми изплува съзерцателният пейзаж с щъркелите в
Дюлинския проход, за който писах в встъпителния текст на книгата...
Преди утрешния си полет към Родината, съм в същото състояние на
духа. Усамотена. Мислеща. Премисляща. Разбираща необходимостта от
Пътя. В подобни моменти усещането за синхроничност е наистина с измерение на Божествено.
Връщайки се около два месеца назад във времето, осъзнавам, че с
дъщеря ми имахме наистина незабравими моменти в Емирствата. Многократно съзерцавахме неземно красивите, като съчетание на музика,
движение, въздействена сила, фонтани пред Бурдж Халифа. Запазихме
в ковчежето със споменни източни съкровища и спиращата дъха гледка
от най-високата сграда, на “върха на света”, посещението на една от найкрасивите джамии – Sheikh Zayed Grand Mosque (Голямата джамия “Шейх
Заейд”) в столицата Абу Даби – истинско великолепие, изваяно от мрамор, кристал и благородни метали. Там, на 45-градусова жега, трябваше
да влезем забулени и боси, разбира се. Предлагаха абаи – дългите черни
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роби, с които всички местни жени ходят, срещу... лична карта. Взеха ни
документите, дадоха ни по една абая. Чух как диктуваха при записването ни в огромната книга на посетителите: “Булгар, булгар!” – нали бяхме
две, т.е. булгар на квадрат. Е, нямаше как да не направя аналог с Алековата история за Бай Ганьо в банята! Само че не в Абу Даби, а във Виена.
Дано не сме били такива в очите на служителките! Макар че бе абсурд
да са чели Алеко Константинов... Просто едно забавно съвпадение.
В столицата посетихме един от най-скъпите хотели в света – Еmirates
Palace (Емирейтс Палас – Дворецът на Емирствата). Загубих се в подобен разкош – красив и помпозен дизайн, издържан в източен стил, но
без кичозни елементи. Целите тавани бяха покрити с тънки листове от
24-каратово злато. Там, в стряскащото и леко потискащо за мене лоно
на лукса, за първи път с дъщеря ми хапнахме и... най-скъпата торта, която някога сме опитвали – покрита със златен прах! Златото, разбира се,
беше автентично, там не биха могли да си позволят имитация. С изумление научих, че годишно в Емирейтс Палас се ползват над пет килограма
злато, адаптирано за хранителни цели – за декорация на ястия, предимно десерти, а в хотела са наети над 1800 служители от 49 държави. Сякаш
бях попаднала в съвременен Вавилон! Впечатляващо! Истински дворец,
по всички правила!
В столицата на Емирствата бяхме и на международна изложба на
съвременно изкуство. Излишно е да споменавам параметрите на модерното и оригиналното, демонстрирани във всеки детайл – от футуристична архитектура на сградата на изложението с внушителни мащаби,
до самата организация. Всички бяхме с баджове с електронни чипове,
щателно проверявани при влизането във всяка палата. На едно място
бяха събрани галеристи и творци от различни континенти. На форума
отбелязах несъмнено интригуващи идейни и естетически попадения,
както и някои откровено “кухи” – като замисъл и изпълнение. Атмосферата на фестивала бе завладяваща – за първи път бях на толкова мащабен международен форум, с оригинални художествени решения, дух на
толерантност между различните религии и култури. Нямаше как да не
усетя – и на съзнателно, и на подсъзнателно ниво, с всичките си сетива,
че изкуството наистина обединява, а не разделя хората. Факт.
Най-силно се впечатлих от експозицията Celestial Light (Небесна светлина) с имитация на открития Космос – усещането наистина беше... из-
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вънземно. Влязохме в специално помещение с безброй разпръснати в
пространството, светлини в сини оттенъци, отразяващи се във водното
огледало на пода. Вървяхме по футуристичните стъклени пътеки, сякаш
загубени в недрата на Вселенските тайни. Усещането бе подобно на пътешествието във времето и пространството в новата епична лента на
нестандартния режисьор Кристофър Нолан – Interstellar (”Междузвезден”). Филмът, един от най-силните – като внушения, които съм гледала напоследък, бе дълбинен и многопластов психологически разказ за
пътуването в Петото измерение – квантовото понятие на безусловната
любов, с цел спасяването на човешкия род. Почувствах се в синхрон с
посланието на филма – след умопомрачително изкривяване на времето в Черната дупка на съмнението, страха, преживените предателства,
преминавала – с пречистваща сила, през най-тъмните и недосегаеми душевни кътчета. За да се катапултирам към нови светлинни спасителни
пространства...
А най-атрактивният – според моите критерии, поклонник на изкуството на престижния форум несъмнено бе един млад екстравагантен мъж
с брада, в тесен бежов панталон и... огромни токчета, признавам – повисоки дори от моите! Пристъпваше елегантно и с финес, поклащайки
стройни бедра и кръшен ханш. Нрави всякакви. После се досетих, че
може да е бил и... Кончита Вурст, екстравагантният победител (ка?!) на
последната Евровизия. Нищо чудно. Приликата беше осезаема. А точно пред входа на изложението гордо, или по-скоро горделиво – съвсем
синхронично, стоеше изпъчена гротескова, но иначе изящно сътворена,
статуя на Мона Лиза... с брада. Явно “Кончитите” са последен писък на
авангардната мода с твърде сюрреалистични отблясъци.
А връщайки се почти година назад във времето, но отново на вълната на културните ми пристрастия, си спомням как се почувствах като
в Холивуд – буквално. Имах шанса да усетя атмосферата на юбилейния
10-и Дубайски филмов фестивал. Всичко беше по холивудски стандарти – дори червеният килим, сновящите насам-натам звездни величия,
телевизионните студиа с ексклузивни интервюта, ароматът на лукс и изтънчен снобизъм във въздуха... Имахме покани за една от прожекциите,
но изпуснахме часа. Явно е било добър знак – на другия ден успяхме да
гледаме може би най-качествената лента на фестивала – копродукцията на Великобритания, Австралия и САЩ, с моя любимец Том Ханкс, в
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звездната компания на Ема Томпсън и Колин Фарел – Saving Mr. Banks
(”Спасяването на мистър Банкс”). Филмът мe развълнува – с майсторски
разказаната история за авторката на един от най-обичаните детски романи – “Мери Попинз”. Съпреживях личната трагедия на писателката,
капсулирането ѝ в защитения свят на творчеството и приятелски подадената ръка от... самия Уолт Дисни. Той ѝ помогна да преодолее травми,
получени в едно отминало време и забравен свят – детството, прекарано на друг континент, далече, далече... След края на прожекцията в един
от луксозните салон във фестивалния комплекс Madinat Jumeirah (Мадинат Джумейра), дълго стоях притихнала, потънала не само в кадифената прегръдка на удобния стол, а и в собствените си поразровени и непреживени травми. Изключително топъл, докосващ, пречистващ филм,
с лечебната сила, носена на символичните криле на посланието – да се
върнем назад. И да простим. Дори когато това изглежда непреодолимо
– за рамкирания ни свят, обграден с непревземаеми защитни кули...
Връщайки се отново тук и сега, след твърде обичайното за мене брожение във време-пространствените измерения, продължавам с емоциите, преживени в едно от може би най-впечатлителните места в Обединените арабски емирства – извън културната програма, култова и
незаменима за мене – красивият зоопарк в Ал Ейн, емирство Абу Даби.
Там бяха предвидени специални устройства за жегите, които впръскваха
вода на пара към изтощените от над 40-градусовите температури посетители! Такова съоръжение нямаше как да възприема другояче, освен
като висш израз на загриженост към човека и неговия комфорт! В зоопарка видях за първи път и лъвски “харем” – гордият Цар на животните
се беше опънал блажено на една изкуствена скала, заобиколен от цели
три лъвици, съвсем по източните стандарти. Лъвиците, обаче, бяха на
бледи петна. Леко се усъмних, че майка им, въпреки вещия царски надзор, е попрескочила при съседа – леопард. Не бях чувала да има лъвска
порода на леопардови петна, иначе. Направих генералния извод, че и
животните... изневеряват, може би, с изключение на щъркелите и лебедите, които са белязани с неизменна моногамност, като мен. Мислех си
– може и да има други предани и верни животни. Но лъвиците в Ал Ейн
определено сринаха, поне пред мен, авторитета на Господаря на животните...
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Най-много ме впечатлиха малките чаровни животинчета сурикати,
като в мъдрата приказка – за деца и... пораснали деца – “Цар Лъв”. Мисля,
че там един от главните герои от сурикатски произход се казваше Тимон,
дребен калпазан, преливащ от идеи и хитрини. Малките чаровни създания идваха до нас, изправени на задни лапички и държейки предните
пред гърдите, любопитно надничаха и оглеждаха – истински зоопаркови
клюкари. После отиваха да ровят дупки в пясъка и се закопаваха, правейки смешни движения, като врабчета, “къпещи се” в праха. Явно така
се спасяваха от жегата. Изключителни симпатяги! Дълго наблюдавахме
и жирафите, особено водопоя им – милите, какви гимнастически движения им бяха необходими, за да достигнат с дългите си шии до водата.
Видяхме и пустинна лисица – доста странно животинче, с огромни уши,
като пеленгатори, свързващи го с космичните пространства. Лисичката
лежеше, свита на кълбо, видимо отчаяна, може би защото беше самотна
и не е имала своя опитомител, като в “Малкият принц” на Антоан дьо
Сент-Екзюпери... .............................................................................................
.................................
Много пъти се радвах, разбира се, и на моите любими, страшно любими, безапелационно любими камили! Не знам защо съм толкова привързана към тези мили гърбати създания. Може би защото им съчувствам – животът им е тежък, семпъл, натоварен от тегобите на безкрайните
преходи в пустинята и изнурителната ежедневна работа. Интересно бе
да науча следния занимателен факт – в Дубай една от най-посещаваните
масови атракции е надбягването с камили, но то е с по-местен колорит и
значение, а от спортните събития безспорен връх е най-скъпото в света
надбягване с коне, Dubai World Cup (Дубайска световна купа). Не разбрах,
обаче, дали на камилите се залага точно както при конете, където... залаганията са безплатни – всеки получава на входа купони, с които е в играта и може да спечели “Ягуар”! Научих и друг потресаващ факт – преди
време камилите са били яздени от малки дечица, буквално продадени
от родителите си от Третия свят. След многобройни трагични инциденти
и след намесата на международната общественост и УНИЦЕФ, германски специалисти са разработили роботчета-ездачи. И сега на гърбатите
животни се мъдрят малки умни машинки, окичени с дрехи – с номера
и шапки, плюс специална “шибалка”. С въпросната пръчица роботчето,
задвижвано дистанционно, удря камилката. И тя бяга ли, бяга... А край
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пистата се надпреварват да ги съпровождат собствениците им, возени
на луксозните си джипове – видях този странен, но много колоритен момент! Милите животни! Неслучайно, като бяхме с дъщеря ми на сафари
в пустинята, не пожелах да се кача на камила. Само снимах отстрани.
А дъщеря ми дори я погали, макар да бе предупредена, че камилките
плюят качествено, а и също толкова качествено хапят. Поради този всеизвестен факт, пустинната “красавица” беше старателно обезопасена с
пъстър намордник, плетен на една кука. Симпатизирах на нещастната
животинка. Толкова туристи качи на гърбината си. И всеки път – след бой
с шибалка, но не от роботче, а от “работодател”.
И за друга интересна случка с камили и камилари се сещам – на залез
слънце отидохме да гледаме в пустинята връщащите се от тренировка
отбори. Да, точно отбори, от тези, готвещи се за надбягванията с камили, “яздени” от роботчета с пръчки. Всеки “тим” бе с различни одеяла,
покриващи гърбиците – на карета, райета, едноцветни, в преливащи
цветове, всякакви. Отчетох, усмихвайки се: “Стил трябва да има, дори в
камилската мода!” А повечето от камиларите – бях изумена! – яздейки,
се бяха вторачили в смартфоните си. Помислих си, с пълно основание:
“На това се казва съвременна пустинна картина!”
А в пустинята нещо рутинно бяха знаците “Внимание, камили!”, по
подобие на нашите “Внимание, едър рогат добитък!”. И наистина – пътувайки извън Дубай, често можеше да се види заблудена, или може би
най-умишлено “инсталирала” се камилка – в загражденията по средата
на магистралите, която кротко си пасеше нещо и гледаше отегчено и дори
леко надменно преминаващите коли. Забравих да уточня, че пустинните
“хубавици” несъмнено са горди същества! Разбрах, че е особено опасно,
когато свободно движеща се камила премине шосето вечер – имало и
нещастни случаи при сблъсък с едрото, достигащо над петстотин килограма, животно...
За сафарито няма как да разкажа достатъчно живописно. Подобна
емоция трябва да се почувства. Но си обещах – никога, никога повече
да не се кача на подобен джип, каран щуро от млад пакистанец с вид на
холивудски екшън герой. Как “яздихме” дюните само, главоломно препускайки сред пясъците, наклонявайки се в безумни градуси, на фона
на гърмяща арабска диско музика!... Бяхме спасени от едно малко индийче, което неистово започна да пищи на задната седалка. Смелчагата
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явно се пребори с нескритата си страст към екстремни преживявания,
смили се и започна да кара една идея по-човешки. Но неколкочасовият
престой по залез слънце в сърцето на пустинята си струваше. Като усещане за сливане с неизбродимостта и плашещата, но странно красива ласка на пустинната песен. Имаше арабска вечеря – богата, снимки със сокол, белиденсърка (по нашенски – кючекчийка), гълтач на огън, дервиш
– всякакви източни чудесии. Разбира се, предлагаха и наргиле, и рисунки
с хена – характерна източна орнаментика с къна. А заникът там наистина бе изражение на нещо невиждано – такава уникална, въздействаща,
леко плашеща и хипнотизираща гледка можеше да се сравни само с...
лунната пътека, съзерцавана от нашия, незаменим Бургаски мост...
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ДИНКО ПАВЛОВ

ПРАТКАТА
Звъни ми оня ден телефонът. Вдигам слушалката.
– Кой е – любезно пита глас с мургав тембър.
-Койчев е. А вие кой сте?
-О-о-ооо! Господин Койчев! Добре, че ви открих толкоз бързо! Ей на
това се вика късмет! Ама и вие сте голям късметлия, ще черпите! Аз чак
от Австрия пристигам с Алфаромеото. Голям път! Обаче няма как, обещал съм да те намеря! Един твой приятел ми даде един пакет за тебе.
„Доставяш го веднага, вика. Натюрлих? Авера ми го чака, много е спешен, вика”. И го нося аз сега пакета. Дето казват в оназ реклама – работата е в пакета!
Досещам се какъв е и защо ми се обажда.
-Ей, браво! Свършил значи Гошо работа! Откога го чакам аз този пакет
с резервна част за електрическата самобръсначка! Да се обръсна найпосле!
-Тъй, тъй! Пали, господин Койчев, колата и идвай да го вземеш на
Гошо пакета. Аз съм паркирал на комплекс „Меден рудник”. Между блок
234 и блок 235 съм. На ачика, да ме видиш отдалече. То друго Алфаромео наоколо няма. А, и носи 900 лева.
-Ама той Гошо пари ли иска?
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-Не ще пари Гошо. Обаче забравил предварително да го обмити тоз
важен пакет. И на унгарската и румънската митница по 400 лева ми взеха
във вид на глоба. Осем стотака ми издоиха!
-Ти каза 900.
-Точно тъй казах, те стоте лева са за бензин. Нали е криза, охарчих се.
Пък ти каква важна част имаш вече! Какво са още 100 лева! Качвай се на
автомобила и идвай веднага, щото и други пакети имам за доставка. Не
се цигани за една стотачка!.
-Нищо не са 900! Аз проблем с парите нямам! Аз с колата имам проблем, мамка ѝ! На ремонт е. Водната помпа! Пък и аз съм ремонтиран.
Оня ден се загледах подир едно хубаво булче, не видях къде стъпвам и
си навехнах крака.
-Въх, завалията! Въх, мераклията! И какво правим сега?
-Ами ти, като си с Алфаромеото, ела да ми донесеш пратката. Още 100
ще ти дам, тъкмо да закръглим на 1000.
-Голяма работа си, господин Койчев! Щом е тъй, няма проблем! Идвам! Обаче той авера ти Гошо телефон само даде. Адреса категорически
не го каза!
-Улица „Моравска”, 22. Двуетажна къща.
-Паля! Тръгвам! Обаче как да те позная, господине? Да не взема да
дам пакета на някой, дето хабер си няма, че да стане резил на професията! Знаеш ли какви мошеници се навъдиха! Да дадеш някакъв знак, че
да е сигурно!
-Няма проблем! Аз съм в униформа. А отзаде ми има табло, ШЕСТО
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР пише. Ще се оправиш ли? Чакаме те, с
предимство си!
-Тарикат гаден – изрева мургавият глас. И изтърси една такава дълга
попържня, която и по Сръбско не се употребява!
...Трети ден телефонът ми мълчи. Взе да ми става скучно...
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ЛЮБОМИР КАЛУДОВ

ВИЕ РЕЖИСЬОР ЛИ СТЕ?
По това време бях студент трета година и почти на път да завърша
първи курс. Оставаха ми изпити по незнам какви си предмети, даже не
бях ги чувал, а професорите не бях ги и виждал...
Помня, че имах страхотен късмет – намерих един лев до началната
станция на лифта! Вероятно някой скиор го беше загубил и напролет,
след като се е разтопил снега, монетата лъсна в тревата. Да, ама това се
случи преди една седмица, която прекарах на стар хляб и маргарин...
Историята, която ще ви разкажа, беше след железния лев и маргарина:
Вървях си бавно и си подсвирквах неутрално около задния вход на
Университета. Будки за вестници и сергии с книги (току-виж, някой пак
изпуснал монета), дебели първокурснички излизат от студентския стол
(току-виж, някоя ме харесала)...Скука!
Гледам, на стената – обява: „Търсим статисти, платена публика за предаване на живо в Националната телевизия”.
Гладът извиква неподозирани способности у човека!
С едно движение скъсах обявата, за да пресека конкуренцията и бегом – към телевизията. А там – опашка от кандидати за статисти.
Когато стане въпрос да вземам пари съм безкомромисен!
Застанах отпред и с уверен силен глас им казах:
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– Внимание! За всички се отнася! Идете на гише №6! Намира се на
задния вход на Университета! Който е от провинцията може да се ориентира по автобусната спирка! Там попълнете формуляр за участие!
Прослушването е утре сутринта в 10.30 часа! Моля, жените да бъдат със
светли дрехи! Търсим високи мъже с бради!
След това посочих две симпатични госпожици от тълпата:
– Вие, двете! Останете! Да, точно вие! Купете си по един сандвич и
елате след 15 минути тук! Имаме една специална сцена – красиво момиче слиза от беемве и храни клошар!..
Изчаках, докато всички се пръснат и застанах пред вратата. Единствен
и първи.
Скоро отвътре се показа едра и властна госпожа с едва набола брадичка и табелка „организатор”. Погледна ме и започна да вика едновременно на мен и към някакво неизвестно лице вътре:
– Има само един! Къде са останалите? Стефче, ти закачи ли обявите
или пак... Хайде, влизайте, че няма време! Ще се побъркам с вас, ще се
ПОБЪРКАМ! Егати екипа, егати телевизията!
Влязох.
Въпрос: „Били ли сте скоро в телевизионно предаване?” Коварно...
Да знаете, че правилният отговор е „не”. Режисьорите не обичат в публиката да се мяркат все едни и същи лица. Попълних формуляр и се добрах
до желаното картонче с дата и надпис: „Зала 3, репетиция в 10 часа, начало – 11.30”. Организаторката ми посочи вратата, но докато каже „никакви закъснения, че ще се побъркам”, вече бях излязъл.
Отвън започваха да се събират нови кандидати, но аз си имах картонче и не ми пукаше.
До спирката ме настигнаха ония двете, симпатичните. Носят една торбичка и примигват с клепки. Не исках да съм строг, но се налагаше...
– Казах съвсем ясно! Сандвичи! Какви са тия милинки? Дайте ги тука!
Сандвичи ви казах! Отивайте бързо! Ще се побъркам! Eгати екипа, егати
телевизията!
Не ги изчаках да се върнат. Имах картонче и милинки, човек не бива
да е максималист.
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На репетицията седнах в края на последния ред. Глупаците сядат отпред, дано попаднат в камерата и да ги видят роднините, но не знаят, че
това ще е последното им участие. Репетирахме около час.
На специален екран се появяваха надписи: „Тишина” „Смях” „Аплаузи”, а ние трябваше да се смеем, да ръкопляскаме и да пазим тишина по
команда. Онази, властната стоеше отпред и ръкомахаше:
– Я се чуйте, бе! Какъв е тоя изкуствен смях, няма ли някой да доведе свястна публика! Егати екипа, егати телевизията! Половин час почивка! Никой да не излиза от сградата, после всеки на мястото си! Да не си
объркате местата, че ще се побъркам! Четете какво пише на екрана и
изпълнявате! Ясно ли е?
В самия край на почивката, от сценична треска или от маргарина,
ужасно ме сви корема и отскочих до тоалетната. Няма да разказвам какво се случи там, но след известно време излязох облекчен и леко замаян.
Вероятно съм объркал посоката в коридора и не можах да открия входа към залата. Вместо това попаднах на кльощава дама с неестествено
буйна коса, която ме завлече за ръката, натисна ме в един стол и ми
напудри носа. Някакъв тип, дискретно лъхащ на каберне совиньон ми
защипа за колана на дънките черна кутийка, бръкна под ризата и прекара оттам жица, а на яката на ризата – микрофон.
– Говориш ясно и отчетливо, без да дъвчеш думите! – нареди ми той,
като съвсем леко предъвкаше „ч” и „ш”.
И като ме предаваха от ръка на ръка, най-накрая ме бутнаха към залата, откъдето се чуваха тишина и ръкопляскания.
Отначало бях заслепен от прожекторите, но скоро различих висока
маса, на която седяха двама души. Стори ми се, че познавам отнякъде
този, дето беше с гръб. Другият започна да ми прави някакви знаци с
ръце и намигвания, но аз не се смутих. Кой знае защо за мен нямаше
стол. Приближих се и леко се изкашлях, все пак да не стресна, онзи, познатия. Той се обърна рязко, погледна ме уплашено и чак тогава се сетих
откъде го познавам! От телевизията!
Сетих се и какво ни казваха на репетицията. С ясен глас, без да дъвча
думите, прочетох написаното на неговото екранче: „Той е роден в Па-
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рижкия квартал Муфтар на 14 ноември 1840г. Верният отговор е „В” –
Огюст Роден!“
Наложи се да подпра водещия, който залитна от стола. Докато се окопити да каже „продължаваме след рекламите”, аз вече бях прочел и надписа на другия екран. Там пишеше „Аплаузи”.
Изведоха ме навън. Публиката изпадна в неудържим естествен смях.
Сигурно бяха сменили надписа. Набързо отскубнаха от мен всичко, с което ме бяха накачили. С крайчеца на окото си видях, че за статистите има
закуска, но нямах възможност да попитам. Преди да захлопнат вратата,
чух онази с брадата да крещи:
– Стефче!! Ти ли вкара тоя идиот на сцената? Край! Побърках се! Егати
екипа, егати телевизията!
В суматохата бяха забравили да ми приберат онова картонче, на което вече имах и печат: „хонорари – сряда от 10 до 15ч на касата”.
От съображениe за сигурност пропуснах една сряда...

Гишето беше толкова малко, че никой не ме позна.
Подадох картончето, лична карта, един подпис и парите бяха в ръката ми! Смятах да си ги преброя зад ъгъла, но там – онези с клепките и
милинките. Гледат ме с възхищение как излизам от касата на Националната телевизия и държа някакви пари!
Едната ме приближи и цялата зачервена от срам попита:
– Вие сте режисьор, нали? Веднага Ви познах...
Без да ѝ отговарям на въпроса, промърморих:
– Бачкаме денонощно за някакви мизерни хонорари! Егати екипа,
егати телевизията! Ще се побъркам! Ако много настоявате, елате да ви
прослушам довечера в 19.30 и никакви закъснения! Ясно ли е?
Дадох ѝ адреса на квартирата си, а после започна една история, която
друг път ще ви разкажа...
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КАНТ И ХОДЕНЕТО НА ПЛАЖ
Ходенето на плаж е занятие долно и недостойно. Практикуват го скучаещи безделници, бледи изоставени госпожици, слаби играчи на белот, застаряващи мускулести типове и майки, които не могат да понасят
децата си.
Честно казано и аз съм ходил на плаж. Веднъж.
Подведен бях от наивната си увереност, че предусещам всички житейски опасности и от лъжливите обещания на един мой приятел (след
тази история ми стана само познат): „Знам едно пусто заливче, спокойствие, красота, хайде размърдай се малко, стига си лежал на дивана с
твоите книги, грабни плавниците, утре в осем часа да си готов, идвам да
те взема с колата.”
Представих си полегато спускащи се към морето сиви гладки скали
лекичко облизвани от прозрачна морска вода, топли дълбини, пълни с
играещи си на светлината дребни рибки, делфини, които свенливо и доверчиво показват заоблените си гърбове... Представих си как в тази естествено красива тишина прелиствам Кант и постигам равновесие между емпирично и рационално, между разум и сетивен опит...
В 7 часа сутринта ме събуди клаксон. Опелът на моя приятел (по-късно ми стана само познат) беше войнствено спрял на тротоара точно под
прозореца. Сънен, грабнах Кант и излязох. Плавниците ги забравих.
Заподозрях нещо гнило в цялата работа, щом видях на предната седалка едрата за този клас автомобили съпруга. На задната – близнаците Тошо и Гошо – 8-10 годишни професионални разбойници, които ме
гледаха спокойно и любезно. Нямаше как, седнах до тях. Приятелят ми
(това се случи преди да ми стане само познат) викна бодро: „Хайде бе,
поспаланко! Тръгваме!”
Не можах да определя дали тръгваме на север или юг, защото Гошо се
опитваше с клечка за зъби да разбере дали това ми е естествения цвят
на очите, а през това време Тошо проучваше съдържанието на джобовете ми. Близнаците имаха заложби на откриватели и експериментатори.
Пропускам цялото описание на пътуването, което Кант би нарекъл „емпирично натрупване на сетивен опит”.

138
Когато опелът спря и изследователите слязоха от мен, видях старателно изорано лозе, черен път и някъде неестествено далече и ниско
– морето. Малко заливче, постлано от коварни остри миди и водорасли
в начална степен на трупно разложение. Надолу, към милиони бодро
жужащи мушички водеше стръмна и кална пътечка.
От общия багаж, на мен се паднаха два сака, изглежда пълни с тухли.
Нямаше да мога да сляза към брега толкова лесно, но единият от близнаците ме уцели с ябълка зад ухото, което доведе до бързо свличане и
тревожен вик от моя приятел (знаете, че после ми стана само познат) –
„Внимавай! В теб са бирите!” Този вик ме смути и не успях да участвам
във втория тур за пренасянето на багажа. Бях и леко замаян.
Докато се усетя, върху невинното заливче бяха пренесени четири хладилни чанти (едната за салати), сгъваема маса, комплект от шест стола, малка помощна масичка с дъска за начукване на пържоли, чинии и
прибори колкото за средноголяма група руски туристи, чадъри колкото
за малък крайбрежен ресторант и някои други дреболии. Близнаците
бяха много доволни, и го демонстрираха с хвърляне на камъни във водата. Част от скалите не успяха да повдигнат, просто ги търкулиха надолу.
Морските обитатели се изпокриха по дупките си в пристъп на обясним и
законен ужас. Даже мушичките над водораслите намаляха.
„Ела да помогнеш за барбекюто!” – викна моят приятел, с което направи първата стъпка към обикновеното познанство.
„Барбекюто” се оказа масивен железен сандък на четири крака – произведение, достойно за Музея на модерното изкуство на заварчика. В
долната част на пътеката, за да не изпусна чувала с дървените въглища,
направих невнимателно движение и си порязах крака на един декоративен елемент. „Няма страшно – успокоиха ме – имаме бинт и левкопласт,
само се топни в морето, солената вода изпича раните, може и да се напикае.” Гошо и Тошо ведага изявиха готовност едновременно да свършат
тази работа, но аз отклоних поканата. Следвайки древните инстинкти на
животно в опасност, целият в кал и ранен, реших да вляза във водата.
Скалите бяха хлъзгави, но вероятно нямаше да падна, ако единият от
близнаците не ме беше пробол с вилица точно в областта на банските.
Това наложи, освен крака, да си бинтовам и двата лакътя...
Едрата за този размер столове съпруга призова: „Отивайте за съчки
да разпалим въглищата, почвам да беля краставици, докато стане скара-
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та, който е гладен – има готови кюфтета в малката кофа.” После добави
тъжно: „Забравили сме си таковата за цедене на лимони.” Не виждам
защо трябваше да се тревожи. При нейните физически дадености, тя можеше да цеди ябълки с голи ръце.
Куцукайки се отдалечих – за съчки и за да остана насаме с мислите
си за емпиричното и рационалното по Кант. Значителен брой от мушичките решиха да споделят разходката, като непрекъснато се опитваха да
кацнат върху раните ми, а по-смелите – да ми влязат в очите. Успешно ги
прогонвах с махане на ръце и бързо въртене на тениската около главата
си.
Ако сте се разхождали по скалист морски бряг, знаете, че вероятността да намерите подпалки за барбекю е нищожна. Разходката ме разведри, бях спокоен за здравето и живота си, защото близнаците останаха в
базовия лагер. Върнах се освежен, раните почти не ме боляха, а съчки
не намерих.
Погледнато отстрани заливчето изглеждаше доста оживено. В средата му, под единия от големите чадъри беше закрепена туба с вода и
кранче за миене на чинии. В морето плуваха две дини. Радиото свиреше авторска фолклорна музика с ориенталски елементи. Всичко наоколо
беше покрито с обелки от лук и краставици, а на газовия котлон вряха
картофи. Гошо и Тошо разпалваха дървените въглища със страниците на
Имануел Кант. Почти бяха преполовили книгата.
„Айде бе, къде ходиш, сядай, салатата е готова, сега слагам малко маслинки, след малко – и скарата” – викна басово към мен съпругата.
„Чаша за ракия не му слагай, знаеш, че не пие алкохол” – напомни
моят, все още приятел – „Пък и ще кара колата на връщане”.
„Тати вчера каза, че затова го викаме с нас тоя левак!” – каза единият
от близнаците.
„Левак и дървен философ!” – допълни другият...
На връщане карах аз.
Гошо и Тошо седнаха на предната седалка и въртяха всички копчета
по таблото. Отзад спеше моят познат, подпрян на могъщото рамо на съпругата си.
„Забравихме едната диня в морето” – констатира тъжно тя, като пристигнахме... От тогава не съм ходил повече на плаж. Дал съм преимущество на разума пред емпиричното събиране на сетивен опит.
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МИТКО ДЖУНГУРОВ
Работи като учител по литература.
Живее в Бургас

МЪЖЕТЕ НЕ ЗНАЯТ ЗАЩО
Тази вечер IT специалистът Христо, живеещ с приятелката си Силвия
на семейни начала, я остави сама вкъщи и излезе без нея. Двамата действително възнамеряваха да изкарат романтично лятната вечер в някое
от капанчетата край морето, но в късния следобед му се обади Мишо,
състудент и приятел, от пет години неоткриваем в Америка, че е вече
кацнал в Мюнхен, а в 22 и 30 ще се приземи на Сарафовското летище.
За ситуацията Христо съзнаваше, че Силвия има основания да се сърди – отложеното излизане осуетяваше възможността тя да облече купената вчера рокля, но неочакваната форсмажорна причина, главно в
неговата глава, елиминираше другия план, разбиран от него като женски
каприз.
Той вече прехвърляше Христовата възраст и усещаше, че му е време
за семейство. А в тази последна сърдечна връзка я имаше надеждата
това да е жената на живота му. Христо обаче винаги изпипваше нещата
докрай и му се искаше да е абсолютно сигурен в нея, макар да се съмняваше дали при жените това да е възможно.
До този момент мъжката му наблюдателност беше отметнала обаятелната външност на Силвия и неуморимото ѝ желание да се забавлява. Че не натрапва никому открития си характер и не прикрива някаква
честолюбивост, а колкото до мъжкото му пространство, досега тя не го
бе нарушавала, а и Христо твърдо не би позволил това да се случи. Все
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пак обаче му се струваше, че не може да няма нещо тайно и смущаващо
в миналото ѝ, заради което после горчиво да съжалява. Тъкмо затова
Христо не бързаше с женитбата, а очакваше някаква ситуация, при която
да изплува от дълбините неподозираното и скриваното.
Излязъл сам в лятната вечер, Христо спокойно прецени, че до кацането на самолета има предостатъчно време да преодолее осемте километра от Бургас до Сарафово. Затова му се видя по-логично да се качи
на петнайсетицата и да се наслаждава на панорамата към Атанасовското
езеро, но неочаквано погледът му улови едно чакащо такси и той спонтанно реши да попътува сам, достатъчно далеч от потната и изнервена тълпа в междуградските автобуси. Шофьорът на таксито – мустакат
тарикат – хлъцна доволен от неочакваната кирия и с пресилено учтив
жест го покани. Само след минута жълтата кола се промуши сред невъобразимия гмеж от коли и хора и пое по тясната „Лермонтова” в посока
гарата, откъдето по околовръстния път най-пряко се излизаше от многохилядния град.
На централната „Богориди” таксито послушно спря пред червената
зебра, за да изчака оттичането на нескончаемите пешеходци. През затъмненото стъкло Христо блажено съзерцаваше лежерните бургазлии и
летовници и мислено се вписваше в техния поток заедно с приятеля си
Мишо, предвкусвайки емоциите, които го очакват тази вечер. Мишовото
петгодишно отсъствие, препълнено вероятно с всякакви драми и емоции от Новия свят, щяха да го откъснат от родната среда, еднообразно
възприемана и вече досадно живяна от младото поколение, към което
принадлежеше и Христо. Дали щеше да възклицава „Ех, Америка, Америка” не бе много сигурен, но при всички случаи щеше да се радва на
момчето, което бе избягало... отвъд морето. Младият мъж вече беше
забравил цупенето на Силвия и се бе гмурнал в онова време, когато с
Мишо се кълняха да нямат тайни и да си останат вечни ергени.
Съвсем неочаквано обаче сред тълпата погледът на Христо мярна новата рокля на Силвия. Абсолютно същата, можеше да се закълне. Цял
час му беше пред очите в магазина и не можеше да я сбърка с никоя
друга. Сред цялото еднообразие на бутика тя отдалеч изглеждаше като
сюрреалистично цветно петно. Изведнъж у Христо се активира някаква
непозната тъмна сила, блаженството на секундата се изпари и той буквално кресна на шофьора, че слиза. Изобщо не се впечатли от ругатнята
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на бакшиша, хвърли му презрително една двайсетачка и се втурна като
луд нагоре по стръмната Богориди, убеден че това е Силвия и че тя не се
е стърпяла да разходи новата си рокля.
Излъга ме, излъга ме, повтаряше си той, спомняйки си невинното ѝ
изражение, когато тя го уверяваше, че ще му приготви нещо за вечеря
и ще го чака, колкото и късно да се прибере. И тъкмо на това невинно
лице и на тези сладки приказчици се вбесяваше Христо и все повече не
можеше да се контролира, сякаш тази тъмна сила у него бе стартирала
програмата на ревността.
Казват, че ревнивците са хора, нелечимо заболели от любов. А Христо наистина харесваше Силвия, но не дотам, че да се вписва сред лудо
влюбените. Действително егото му се ласкаеше, щом видеше блесналите очи на колегите си, когато тя се отбиваше в офиса или пък за пореден
път чуеше от шефа си – хубавите жени, момчето ми, търсят винаги много
пари, а, слава богу, ти си способен и печелиш добре. Хубавата Силвия
и съпругата Силвия стояха в съзнанието му една срещу друга и, докато
не се слееха в едно, на Христо му се струваше лекомислено да надене
доброволно брачния хомот.
А роклята видение, след което Христо така лудо крачеше по гъмжящата от хора „Богориди”, бе купена само ден по-рано. Още от първите
си дни на съжителство със Силвия младият мъж се убеди, че за жените
шопингът се явява по-силно изживяване дори от секса. Модната дреха
бе избрана чак в третия поред бутик по главната и купена едва след едночасово изпробване. Беше светла лятна рокля на едри червени макове.
Отгоре започваше с тънки сребристи презрамки, надолу щедро разкриваше бюста, после рязко се стесняваше в ханша, за да завърши конусовидно до линията на коленете. Беше дреха за красива жена, за жена
кокетка от типа на Мерилин Монро или Дита фон Тисен, за жена, която
не скрива, а напротив свободно споделя с мъжкия свят своята природна
феноменалност. Маковата рокля, както я типизира в главата си, се оказа
и доста скъпичка. Вижте, марковите артикули са винаги по-скъпи, но пък
са оригинални, убеждаваше го момичето зад щанда. Те са само за специални жени. Христо я слушаше и гледаше балетниченето на Силвия пред
огледалото, отразяващо ясно блесналите женски очи. Той не се колеба
повече, а разтвори щедро портфейла си.” Ще я обличам и събличам само
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пред теб”, шепнеше му Силвия на излизане от магазина и притискаше
съблазняващо гръдта си о лакътя му. И вечерта не забрави обещаното.
И тъкмо неосъзнаваната мъжка егоистичност у него го изхвърли буквално от релсите, щом му се привидя роклята. А първото прагматично
обяснение, което му дойде после наум, докато бързаше напред, бе, че
тя просто е решила да се покаже с нея в негово отсъствие. Емоционално
и невинно женско хрумване. Напълно оневиняващо я. Нормална суетност. Но ако истината бе друга?! Много по-друга! Изцяло друга!!!
Затова той продължаваше да върви стремително нагоре по оживената Богориди, отчаяно търсейки да зърне уникалната макова рокля с
най-красивите женски крака в нея. В този ранен вечерен час тя трябваше
да виси сред другите си не дотам хубави сестри в гардероба, а вместо
това нейната притежателка бе дръзнала да я развява предизвикателно
пред похотливите очи на мъжкия свят. А самата Силвия го уверяваше на
излизане, че не само ще му приготви нещо за хапване, но и че няма да
си ляга, а ще го чака. Пък ако с Мишо решат да пийнат по едно, да не се
притеснява, все пак мъже са.
Пред очите на все така бързащия мъж множеството си оставаше неизбродимо. Млади двойки, семейства с пищящи деца, момичета с модните от това лято впити къси панталонки, порастващи тийнейджъри с мутиращи гласчета. Заведенията отляво и отдясно поглъщаха лакомо всяка
следваща човешка хапка, но потокът изобщо не намаляваше, все така
устремен към хладната морска градина и романтичното вечерно море.
Христо се стараеше да не се блъска, но все пак от време на време дочуваше „по-полека, бе, ей, нашия, не бързай, приятел, влакът ти откога
замина”. Той не им отвръщаше, а крачеше ням и съсредоточен. Все още
беше сигурен, че роклята е някъде напред, а в нея Силвия, възбудена
вече от мъжките погледи, притиснала пищната си гръд до мускулестата
ръка на мъжа, незачеркнат от предишното ѝ любовно време. Тъмната
сила у Христо, която го изхвърли от таксито, все повече го убеждаваше,
че е точно така със Силвия и непременно трябва да я настигне. Искаше
му се час по-скоро да пипне прелюбодейката и да ѝ кресне в лицето,
че точно по тази причина се е въздържал да ѝ предложи брак. Защото
предизвикателните жени никога не остават верни съпруги и при всеки
удобен случай задължително окичват с рога глупавите си мъже. Тази мисъл все повече му се натрапваше, че той започна да се опасява двамата
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предишни любовници да не свият в някоя пряка и да се покрият в тайната си квартира.
А още в самото начало на връзката им Силвия му призна, че заради
него е зарязала най-атлетичния мъж в града – своя бивш фитнес инструктор.” Влюбих се в теб заради красивата ти брадичка с трапчинка”, чуруликаше му тя и все там, в трапчинката го целуваше.” Много е секси. Искам
и децата ни да имат трапчинки.” Тогава го жегна мисълта, че изобщо не
трябва да рискува спрямо жена с любовна биография. Такива жени рядко изневеряват на любовните си навици. А Силвия не скри и пристрастието си към нудизма. Тя споделяше без притеснение, че искрено се
забавлява, когато мъжете зяпат голите ѝ гърди. Наистина нямаше следи
от бански по гърдите си, а двамата се запознаха едва след сезона, което
го убеждаваше, че тя говори истината. Определено беше дявол жена – и
го привличаше, но и го плашеше.
Христо вече виждаше яркочервената къщичка Гъбката и отчаян разбра, че шансовете му са изчерпани. Или светлата рокля на едри макове
се беше изпарила, или от самото начало бе плод на мъжката му заблуда.
Пътем посягаше за телефона, но все се отказваше, сякаш повече му се
щеше да я срещне тъкмо тук. Явно вече се налагаше да я чуе. Отговарянето ѝ се позабави, но той не се отказа. Странното обаче беше, че гласът
ѝ се надвикваше с някаква музика. Да не си навън, прекъсна я той. Навън
си ти, а аз кукувам сама, разкикоти се тя. Когато съм сама вкъщи, винаги
надувам МТV-то, ей така, за настроение. Почакай да намаля звука! Сега
как е? По-добре, промънка той, нямащ отговор и обяснение за обаждането. После прекъсна, гузно, осъзнаващ, че тя си е вкъщи, но загадката
с роклята бумтеше в главата му, че коя друга жена ще вземе да облече
дрехата ѝ, няма роклята сама да се развява по улиците?!
Христо се спря до Гъбката още по-объркан и сломен. Случилото се бе
на път изцяло да му провали вечерта. Оставаше и Мишо да го види като
човек с потънали гемии. За втори път тази вечер Христо вдигна ръка за
такси. Бе загубил близо час време и бе преживял гоненето на най-безумната мисъл – да провери верността на жената до себе си. Точно сега не
му беше до никого, но трябваше да се стегне и да изглежда пред американеца като уравновесен и зрял човек.
– Ще пийнем по чашка в хотела, нали? – Мишо му се радваше искрено и току го потупваше по рамото. – Нося ти специален подарък!
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За Христо преживяното в последните часове изцяло разбута всичко в
душата му и изобщо нямаше да бъде пред него нормален и истински.
– Ще ти откажа, май френд. Имах ужасен ден. Утре ще си наваксаме.
Христо говореше самата истина. И тези последни часове – горчилка и
половина. Изтърпя пред приятеля си краткото време, а като го настани в
хотела, побърза да се прибере. Към полунощ вече бе пред входната врата. В апартамента – спяща тишина. В кухнята – подредена маса с неотворена бира. Но на него изобщо не му бе до ядене. Тихичко се прокрадна
към спалнята, а с всяка крачка все по-отчетливо улавяше равномерното дишане на спящата Силвия. Подобно крадец, внимателно открехна
нейното крило на гардероба. Роклята си висеше там сред сестричките
си и въпреки слабото осветление на аплика ярките макове заблестяха с
карминения си цвят. Разгърна материята и нетърпелив вдъхна мириса ѝ
– нейния изкусителен парфюм. Няма втора миризма, нито женска, нито
мъжка. Тихичко се мушва под завивките и го грабва същия парфюм. На
неговата Силвия. Дали това тяло бе прегръщано и целувано от някого?
Дали последната ѝ връзка изобщо не е прекъсвана? Дали?... Страшно
много му се искаше да стане невидим и да провери тази жена – от А до
Я.
Точно в 9 часа на другия ден Христо бе пред бутика, но се оказа още
неотворен. Няколко минути по-късно отвътре изщрака ключалката и зад
щорите се мярна фигурата на момичето, но младият мъж се разколеба и
премина отсреща в кафенето. Едва с изпиването на кафето събра кураж
и се върна обратно в магазина. Той обаче не знаеше, че вече е провокирал едно женско любопитство.
– Разбира се, че се сещам. Момичето се усмихваше снизходително на
мъжката неловкост. – Светла рокля на едри червени макове. Съжалявам,
но сте закъснели. А бяха само две бройки. А-а, вие сте купили едната.
Всъщност в един ден бяха купени и двете. Едната – предиобед, а другата – малко преди да затворя. Вие сте били в късния следобед... значи
сте взели втората рокля... да, малко преди да затворя. Ах, вие сте били с
жена си? Не... и в двата случая жените бяха придружавани от мъже. А-а,
вашата е блондинка. Чудна работа! Другата също бе блондинка. Моля?!
Дали единият мъж е ... какъв ...атлетичен... И вие сте доста атлетичен!
Ами да. Каква симпатична трапчинка имате! Късметлийка е вашата съпруга!!!
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Бъбривата продавачка не преставаше и Христо побърза да си тръгне.
Роклите се оказаха две. Това беше много важно. Но коя от тях бе видял
на Богориди?
Малко по-късно бяха вече седнали с Мишо в мецанина на хотела на
сутрешно кафе и безалкохолна мента. Време беше Христо да се прояви
като домакин и затова се опита да се отпусне. Приятелят му си изглеждаше същият. Само косата му се бе прошарила, но друга промяна нямаше.
А и не спираше да изприкаже всичко, което му се бе натрупало. Все още
се въздържал да се задоми. Намирал американките за безцветни.Пък и
лесно се развеждали. Брат ми, тук съм за две седмици. Току-виж ми е
излязъл късметът с някоя страхотна жена...
А докато двамата приятели по някое време зарязаха безалкохолната
мента и минаха на бира, Силвия за пореден път се оглеждаше пред огледалото с новата рокля. Днес тя очакваше от Христо изненада, но като
го видя сутринта как се измъква безсловесен и напрегнат, ѝ стана ясно,
че и днес ще бъде като вчера. Нещо ставаше с този човек. Оправда се с
аргумента, че приятелството е на първо място. А към нея цял предиобед нула внимание. Нали нещо обещаваше?! Нужно е да вземе нещата
в свои ръце, но трябва внимателно да помисли. Първо, той нищо не сподели за пристигането на приятеля си. Второ, позвъни ѝ след излизането
си, а нищо не каза и затвори. Трето, няма ли да я запознае с него или ще
я държи вкъщи като кадъна. На нито един въпрос Силвия нямаше отговор. Трябваше да вземе глътка въздух и да помисли. Прибра внимателно
роклята, а после се плъзна като змия в дънките и след минута бе навън.
Щом стъпи на главната, Силвия забави ход. Тук всяка витрина я разсейваше и тя нарочно не бързаше, сякаш цялото време на света бе нейно.
Не усети кога е стигнала бутика, откъдето купиха нейната рокля. Задължително огледа витрината и наистина се усети късметлийка – нямаше
изложена дреха, която да се мери с купената. После пресече улицата и
седна в кафенето, решена да измисли вариант на ситуацията. Щеше ѝ се
инициативата да тръгне от Христо, а тя по женски да му я подскаже. Но
резултатът задължително да е тримата да са заедно.
Вече идваше времето на обедната почивка за магазините и постепенно кафенето почна да се пълни с продавачки, които припряно поръчваха сандвичи. Съвсем сама на масата, Силвия позволи на едно момиче
да седне. Ако не беше разсеяна, тя можеше да разпознае продавачката
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на роклята, но Силвия все още обмисляше ситуацията. Затова не видя
и другото момиче, което седна при приятелката си. Едва когато двете
избухнаха в смях, тя забеляза присъствието им. Двете бяха най-обикновени момичета, но като всички жени мечтаеха за своите принцове. На
една ръка разстояние от тях Силвия бе неволен слушател на разговора
им. „Казвам ти, голям симпатяга, с толкова сладка трапчинка на брадичката, цял да го изхрускаш... Ама късметлийката е друга. Вчера бил идвал
с жена си. Да. Те били купили една от маковите рокли. А ние получихме
само две. Съжалявам. Трябваше, мила, да ти я покажа. Страхотна! Но не
бе за мен. За такава рокля иска тяло, а моето...”
Описанието на момичето бе повече от достатъчно за Силвия. Сякаш
съдбата я доведе тук, на това място, по това време, за да чуе със собствените си уши онова, което можеше да обясни всичко или поне да внесе
някаква следа. Категорично Христо е идвал сутринта в бутика и е питал
за роклята. Но защо и с каква цел? Твърде скъпа ли му се е видяла или
че е прекалено предизвикателна? На тези въпроси можеше да отговори
само един човек и това бе Христо.
Двамата приятели вече се канеха да поръчат втора бира. Мишо продължаваше да бъбри и вече говореше само за Силвия, защото Христо бе
качил общи снимки във Фейсбук, а Мишо искаше да я види на живо. Ще
стане, уклончиво отговаряше Христо, неосвободен още от своите съмнения за нея. В този момент усети вибрациите на телефона и разбра,
че самата Силвия му звъни. За нея говориш, Мишо и тя се появява на
хоризонта.
– За днес нещо ми обеща, скъпи! – направо започна Силвия. – Измисли ли нещо или аз да се заема?
– Не е ли по-добре вкъщи да го обсъдим? – реагира Христо. – Няма
да се бавя.
– Имам по-добра идея. Защо не поканиш приятеля си на обяд в ресторанта на хотела. Чувала съм, че имат добра кухня. А ако няма да бъда
чужда на мъжката ви компания, поканата може да бъде и до мен. Всъщност, къде сте сега?
– В хотела, но...
– Чудесно. След час съм при вас.
Силвия затвори телефона доволна, че се наложи. Много ѝ се искаше
да зърне физиономията на Христо, приел нейните условия. Но тя няма-
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ше как да знае за снощната лудост на любимия си и все още неразрешената загадка в ума му.
А той за пореден път осъзна колко категорична, безапелационна и
открита е Силвия. Страшно ли е да се живее с такъв човек или е опасно?
Нали е по-добре човекът до теб да е видим и различим? А тя е такава. Да
бъде животът им истински, а не имитация! Но пък снощната изневяра?!
Едва ли е била друга жена! Силвия трябва да си признае!!! Или...?!
Поканата за обяд се прие от Мишо възторжено и Христо го остави
сам за няколко минути, за да слезе в ресторанта и резервира маса. Но
на връщане периферното му зрение улови нещо твърде познато и издирвано. Маковата рокля се отдалечаваше от асансьора в посока на
зимната градина на хотела. Христо реагира мигновено и на един дъх взе
стъпалата надолу. Озова се в обширното фоайе, където имаше такова
стълпотворение от хора, сякаш тук предстоеше симпозиум. Някаква групичка веселяци бе окупирала бара, пред рецепцията новопристигналите
напираха и момичето едва се оправяше, щъкаха хора от всякакви раси,
куфари и чанти затрудняваха всякакво движение. Щеше да му е изключително трудно да открие сред този Вавилон роклята, но той бе длъжен
да го направи. Успокои дъх и закрачи бавно. Премина през една група,
после втора и успя. Абсолютно същата рокля. Върху напълно непозната
жена. Доста сексапилна, но всъщност изрусена блондинка. Беше кръстосала крака на едно от канапетата, а мъжете насреща ѝ не криеха, че
се наслаждават на гледката. Самотна и предизвикателна. Едва ли е за
дълго, помисли си Христо. Скоро някой от мъжете насреща ѝ щеше да
опита късмета си.
Вече можеше да си отдъхне. Откри същата рокля, но жената в нея бе
друга. По-вероятно снощи да е мярнал тъкмо нея, а после си внуши, че
това е Силвия. Голям глупак съм. Ревнувах роклята, а не човека в нея.
Непознатата се изправи и маковете се ралюляха под щедрата ѝ гръд.
Мъжете на момента преместиха погледи от изящните бедра към внушителния бюст, а жените до тях завистливо се усмихнаха. Нямаше нищо
ново нито в женския, нито в мъжкия свят. Между мъжете и жените отдавна всичко е договорено. Едните харесваха и избираха, а другите държаха да бъдат и харесвани, и избирани.
Въпреки своята магнетичност непознатата жена излъчваше някаква
вулгарност. Може би заради прекалено откритите гърди или необичай-
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но яркото червило. Но дали тя самата не бе търсила този ефект. Боже,
какви създания са жените! В този миг изкусителката се усмихна и сякаш
вулгарността ѝ изчезна. Вече бе друга. Уловил погледа ѝ, Христо разбра
защо. Към нея приближаваше висок атлетичен мъж и отдалеч собственически разтваряше обятия. Обичаната и обичаща жена задължително
изглежда красива. Тя хвана кавалера си под ръка, а мъжките погледи ги
изпращаха дълго.
У Христо нещо се преобърна. Снощи си внуши нещо параноично и
за малко да извърши непоправимото. Трябваше да види другата жена,
за да прогледне в Силвия. Чаровната, енергичната, любвеобилната. И
със сигурност вярната. Съобразителната и инициативната. Кой мъж не
би искал до себе си такава жена? Дали още да се колебае за брак с нея?
Христо тръгна енергично по стъпалата нагоре и тогава видя Силвия да
изкачва другото стълбище. В роклята на макове. И нямаше наоколо покрасива жена. Обичаща го открито и без подозрения. Щяха да се срещнат горе и да се целунат. Защото се бяха избрали отдавна, а дали не бяха
и предопределени? Знае ли някой? На мъжете обаче не е писано да узнаят цялата истина за жените докрай.

150
ИВАНКА СТАНКОВА

ЕСЕН
Червените отблясъци на изгрева
чертаят причудливи кръгове
по пресните следи
на таралежовите стъпки
Във вихъра на вятъра
лудуват жълтите листа!
Невидими вълшебници разпръскват щедро
последни късчета от изумруденото лято!

НА ЛОВ ЗА ДУМИ
Да уловиш в мрежа думите
да ги накараш да ти служат
само с царствен жест
да заемат местата си
върху чистият лист.
Толкова много да казват,
толкова много да скриват!
Да се нуждаят от тълкуване,
мъдруване,
разбиране,
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проумяване!
Ето казах си тежката дума!
Думата като хвърлен камък,
прави не дупка, а яма в душата.

В КАПАНА НА ИЛЮЗИИТЕ
Спускаща се бяла пелена
като с нож отрязва ненужното,
захвърля непотребното.
В кошчето за смет са всички илюзии !
Делниците– многоглава змия,
захапала опашката си
ненаситно ограбва мечтите ни,
оголва до кост раната
Все повече са въздишките
на заблудените и унизените.
Сигурността е в усмивката на Дявола,
доволство се чете в погледа му на победител!
Безсилието ражда отчаяние,
отчаянието ражда безумие!
Светът е лошо място за нежните души.
Общественото насилие е мярка.
А властта на Сатан е
до първият завой на магистралата,
до последната спирка на автобус номер 12
където е спряло времето,
в очакване на Месията!
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КАМШИЧНО
На конете, ездачи, конете са гладни!
Стремената на бурите искат реванш,
ти препускай сега, а пък нека те хване
за опашката атът на черния страх...
На кобилите в ноздрите слънцето плаче
и пръхти в премалялата грива дъждът
Господ знае обаче, че само ездачът
на копита и кости възсяда света
Колко слънчеви зайци прескачат пътеки,
колко плахи сърни ще облизват треви...
планините прегръщат по-бели от мляко
най-студените, северни, чисти мъгли
И в ума ти, завити звезди в одеало –
в черни кърпи надникнали, вдигат с очи
чисти пламъци бели над мръсни постели
Боже мой, нека... нека гори!
Щом кобилите хищни обърнат се в здрача
и запратят в лицето ти змийски глави –
не забравяй момче – само ти си ездача
и не спирай, не спирай, докрай продължи...
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БАЛАДА
Аз не искам да бъда войник, генерале –
стреляй право в гърдите ми пръв.
Стъпкан в кал и копита, без зов на фанфари,
нека аз да съм първата кръв.
И отгоре небето със гръм да удари
на окопите в мъртвата пръст.
И да светне в очите на моите другари
на надеждата бледния лъч.
Във душите им свити да пламнат олтари
и венци да положат над мен.
После Бог със сълзите си всички пожари,
да гаси и да бъда простен.
И когато дъждът вдигне мраморни пари,
върху хищната нощна трева
По камбаните мрака със звън да запали,
най-накрая, в ума светлина.
***
Премрежен
облакът в косите на Париж
заплака върху мраморното рамо
и Нот'р дам с камбанени сълзи
посегна в тишината да удари...
Гласът и в тротоара на смъртта
пресрещна погледа на лудите педали:
– Хей, плодове обичате ли? А...?
продават се в Париж по всички гари...
– И виж... в отрязаната ми ръка
съм стиснал ябълката на страха.
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ОТ СОФИЯ ДО ЧЕРНО МОРЕ
Една вечер, през месец септември м. г. (1901 г.), когато няколко ловци от софийското ловджийско дружество спокойно си пиехме бирата
в бирария “Батемберг”, г-н К-ч, страстен и опитен ловец, ни разказа за
своята научна екскурзия покрай Дунава и Черно море. С особена увлекателност, той описваше чудната природа покрай черноморския бряг, като
добави при това, че горите на Странджа планина са прекрасни и изобилстват с лов; той сам ходил на лов по тези места и останал изненадан от
изобилния и разнообразен дивеч, който се въдел в горите на тия рядко
населени места. Всички го слушахме с напрегнато внимание и когато той
предложи да устрои, ако има достатъчно желающи, една ловджийска
екскурзия към Приморско, до самата българо-турска граница на черноморския бряг, веднага се явиха 10-тина души, готови да предприемат
една такава далечна екскурзия.
Българо-турската граница до 1913 г. започва на 3 км южно от
Приморско, от залива Атлиман, минава зад Международния младежки
център (дн. Албена АД – Приморско), над Дяволското блато, в посока на
с. Писменово, по граничните постове: „Дяволско езеро”, „Каратопрак”
(Черната земя),
„Мусакьой”, „Дели Рашо” (Лудият Рашо) и от там
по хребета към връх „Босна”, към Елхово, посока Кърджали и Смолян.
Като първите селища по границата са Приморско, Ясна поляна, Ново
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Паничарево, Веселие, Крушевец, Росеново и др.
Все още се срещат
гранични камъни по протежение на старата граница и през 2014 г.
Днешните села и градчета по Южното Черноморие: Лозенец, Царево,
Варвара, Ахтопол, Синеморец, Резово и селищата в Странджа планина,
както и цяла Малкотърновска община до есента на 1913 г. са под турско
робство. Може
би забелязвате, че Китен не се споменава. Там
нещата са други. Китен е ново
населено място, създадено много
по-късно, през 1932 г., първоначално като
махала без име към община Приморско. След което през 1937 г. махалата се обособява със статут на село и му се дава името Китен. То се създава по
искане на
жители от село Фазаново, до община Приморско, за предоставяне на
място за преселване, поради възникнала опасна заразна заболеваемост
с голяма смъртност на хората.
Понеже такова далечно пътуване (за онези години си е било наистина
доста далечно пътуване) би ни коствало много скъпо, ние се отнесохме
до дирекцията на нашите и представителя на Източните железници, експлоатирани от компанията на барон Морис дьо Хирш до 09 (22) септември 1908 г., за да ни се разреши пътуване с половин билет. И двете железопътни дирекции удовлетвориха бърже прозбата /молбата/ ни, като ни
снабдиха с нужните книжа, да пътуваме от София до Бургас и обратно с
50% намаление от обикновенните тарифи.
Със съдействието на бургаския окръжен управител, г-н Вл. Селджобалиев, компанията, която строи пристанището, ни отстъпи едно параходче, което да ни отведе до Приморско и да ни докара обратно.
На 22 декември вечерта потеглихме с вечерния трен /влак/ за Бургас.
Всичките вагони бяха препълнени с пасажери: войници, ученици, чиновници и пр. Отиваха да прекарат празниците в родните си места. Тренът
кънтеше от песни и радостни викове.
Нашата веселост още повече порастна, когато на станцията в Пазарджик ни посрещна една бъчвичка с вино и един бинлик с преварена
гроздовица, изпратени от домашните на г-н Х-ча.
В Търново Сеймен (дн. Симеоновград) обядвахме; на тази станция
тренът се бави около половин час.
По това време ж.п. линията София – Бургас е с маршрут София,
Пловдив, Симеоновград, Нова Загора, Ямбол, Бургас (между Пловдив и
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Нова Загора през Чирпан и Стара Загора все още няма изградена ж.п.
линия).
От тука нататък тренът прехвърля река Марица, по един хубав мост, и
върви по левия бряг на реката Сазлийка. Денят беше тъй хубав, тъй приятен, а пейзажът от ляво и от дясно тъй прелестен, щото всеки човек добиваше жизнерадостно настроение. На новозагорската гара се качиха в
нашия вагон около 20 ученички от старозагорската девическа гимназия,
препълнени с радост, че отиват да прекарат светлите празници с родителите си и роднините си. Те по пътя до Ямбол, Айтос и Бургас неуморно
чируликаха и пееха, също като безгрижни лястовички.

Параходът "Велосе" напуска пристанище Бургас, декември 1901 г.

***
Мръкна се вече. Свежият въздух показваше близостта на морето и аз
с голямо любопитство се взирах да видя водите на Черно море. Спомних
си едно мое пътуване, преди няколко години до Триест, което беше оставило дълбоко впечатление в мен. Желязната линия от височините на
Щирия се спуща направо към Адриатическо море и човек би помислил,
че всяка минута трена ще се хвърли в морските вълни. Тук картината бе
съвсем друга. Освен водите на Ваякьовското езеро, (Бургаското езеро) от
дясна страна на линията нищо друго не се виждаше. Понеже за пръв път
пътувах по тези места, то на читателя няма да се покаже странно моето
любопитство. Една от главните причини, която ме тласна да взема участие в тази ловджийска екскурзия всред зима, бе силното ми желание да
видя Черно море, да чуя шума на вълните му, да освежа с морски въздух гърдите си и да забравя за известно време грижите, които вечно ни
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притискат ту в къщи, ту в тесните и прашни канцеларии. Мен ми бе даже
неловко, че до ден днешен не бях споходил този наш хубав край, когато
други по далечни страни и морета бях кръстосал няколко пъти.
След два дни в 11 часа вечерта пристигнахме в Бургас и се настанихме
в хотел “Булевард” – (ул. „Александровска” № 2). Трябваше да починем
защото на сутринта ни предстоеше път.
На 24 XII, в 9 ч. пр. пладне, ние сме вече на морския бряг, готови да
тръгнем. Параходчето “Велос” (Veloce – стрела) е под пара и ни очаква
в пристанището. Около нас се навалила (насъбрала) публика и с голямо
любопитство ни зяпа. Всички сме в ловджийски костюми, а някои с по
две пушки през рамо – една карабина и едно чифте. Три палаша (Маджар, Чапо и Тута) вързани на синджир ни следват. Две лодки се отделят
от параходчето и идат към брега да ни вземат.
Пристанището още не е построено, затова прехвърлянето е с лодки,
то се строи от 1894 г. до 1903 г. – строителството продължава и до наши
дни. Пристанището е открито и пуснато в експлоатация на 18 май 1903
г. Важна
роля, за изграждането на пристанището изиграва построената вече ж.п. линията Ямбол – Бургас. Малко преди това е запален и
бургаския фар.
Взехме сбогом от крайно усложливия и любезен директор на компанията за постройка на пристанището г-н Йона, който ни съпроводи чак
до скелето. Настанихме се в лодките.
Най сетне ето ни на парахода. От тук се разкрива прекрасна гледка
на града Бургас и на самото новостроящо се пристанище. От тази страна, Бургас има вид на чисто европейски градец, а пристанището поразява чоловека със своята солидна модерна направа. Но мрачни мисли
налягат всеки българин, като гледа, какви грамадни суми са похарчени
за тази колосална постройка и как за сега хвърленият този капитал в морските дълбочини остава непроизводителен, понеже всичкият трафик е
отвлечен от хиршовите железници към Дедеагач (дн. Александруполис
– Гърция) и Цариград. Ако житницата на България би имала собствено
съобщение (връзка) за Бургас, то щеше да бъде голяма благодат за страната и постройката би се отплатила за късо време. Сега, обаче, твърде
малко чуждестранни параходи посещават Бургаското пристанище. Във
всеки случай, Бургас има бъдеще. Туй положение на работити с хиршовите железници не вярваме, че ще се продължи дълго време и може би,
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не е далуч денят, когато ще станем пълни господари на всичката железопътна мрежа в страната ни.
С обевяването на независимостта на България на 9 (22) септември
1908 г. се завземат и всички железници на българска земя. Въпросът
с откупуването и експлоатоцията на Източните железници се урежда
заедно с
въпроса за независимостта на България чрез протокол от
3 март 1909 год. подписан между Русия и Турция в Петербург. Стойността на хиршовите
железници е била 43 294 347 златни лева. С тази
сума Русия намалява своите вземания (контрибуции) от Турция за Освободителната война и по този начин помага на България да уреди задълженията си по откупуването на хиршовите железници.
“Велос” даде ход и при един благоприятен вятър – наричан от моряците боненто – и с разпуснато французко знаме напусна пристанището.
Г. К. Х-вич носеше фотографическия си апарат и един от компанията г-н
Т. Апостолов, ловец и при това отличен фотограф, направи няколко снимки, както на нас в парахода, тъй и на тази част от града, която се виждаше
от парахода.
Ето ни най после в открито море. Лазурното утро показваше, че ще
имаме зимен, а и един пролетен ден. Спокойно парахода се лъзгаше по
гладките кристални води, а морето бе тъй тихо и спокойно, като че спеше. Далеч татак, гдето водите му се сливаха с ясното небе, (на хоризонта)
се виждаха платната на една лодка, която отдалеч изглеждаше като морска чайка. Минаваме покрай острова с монастиря “Св. Анастасия”. Това е
една голяма канара, разказите за която силно дразнят моята фантазия и
аз добивам поетическо настроение:

Ловджии и местните хора край
Бегликташ, 1901 г.

Долмен "Змейовата къща",
1901 г.
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До брега на Черното море обширно
Се издига гранитна скала,
От която морето немирно
Своите бели вълни безпирно
Блъска и ломи с ярост зла.
И стои скалата гордо тамо
В борба със стихийните злини;
Самичка в морето голямо
И с непонятно величие нямо
Разбива шумящите вълни.
Монастирът на това малко островче, който има много имоти и доходен талян (далян) за ловене на скумрии, е направен и поддържан главно
от пожертвования на околните българси села. До лани (1900 г.) той бе в
ръцете на гръцкото духовенство, сега след упорита борба, стана владение на законните му стопани. Той с имотите е собственост на Бургаската
окръжна постоянна комисия.
Намираме се срещу с. Св. Никола (дн. гр. Черноморец), чисто българско село, разположено на самият морски бряг. Тук са прокопани няколко
кариери за камъне, от които е построено бургаското пристанище. Наредените до брега ветрени воденици /мелници/ изглеждат като силуети на
някои гиганти, поставени да вардят сушата от морските пирати. Наближаваме градеца Созопол, прочут по своите многобройни параклиси, и главно, по риболовството си. Тук се ловят най-доброкачесвените скумрии,
със специални неподвижни мрежи – наречени таляни. Таляните на созополци се намират по цялото протежение на морския бряг от “Св. Анастасия” до Приморско. Освен скумрия тук се лови още лакерда, паламуд,
сафрид и хамсия. Само от рибарството созополци добиват до 200 000
лева годишно, и тази промишленост представлява едничкия поминък на
созополци. Градецът е струпан на един каменен тесен полуостров, гдето
от далеч личат две хубави постройки: българското училище и – църква.
Срещу Созопол са разположени и два острова (“Св. Иван” и “Св. Кирик”),
с добри таляни, на единият от тях стърчи морския фар (на остров “Св.
Иван”). Сега параходчето прави един голям волт и навлиза по навътре в
морето, за да заобиколи твърде опасни подводни скали на Зехтин Борун
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(дн. Маслен нос, преди Приморско). Гледката става по величествена. Зад
нас се белеят в синините Поморие и Несебър, а по далече едва се разпознава в мъглата нос Емине, гдето Стара планина се свързва с морето.
Насреща е Странджа планина и Бакърлъка (Меден рид), покрити с гъста
гора, а вляво от нас безкрайната морска шир, очарова погледа със своята
лазурна чистота. Около бисерната пяна на парахода гмуркат се делфини
(домуз балък) и види се, чакат да падне от парахода някоя плячка. Наситеният с кислород морски въздух е чист, свеж и жадно се гълта. Мисълта
добива по смел полет и гърдите се напълват с решителност; човеку се
иска да се радва, и да се смее, и да пее. Ловците обичат природата и със
сигурност може да се каже, че не само ловът, но и природните хубости
са една от главните причини, които ги превличат в полето и горите. А
знайно е, че този, който е близко до природата, който чува нейния шепот, който вижда във всяко листо, във всяко цвете, във всяка бесерна
капка отражението на Твореца, той не може да бъде лош човек. Лошите
човеци ги дирете около масите на тъмните картоиграчници, в подземните тунели и вертепите, гдето птичка божия не пее, гдето слънчев лъч не
прониква, гдето вечно господства лъжата и измамата.
Ето вече параходът свива към Приморско и бавно, като мери постоянно дълбочината, влиза в лимана и хвърля котва на около 100 метра
далеч от брега. Хора наизкачаха да ни посрещнат на брега и ние, след
като си взехме сбогом от капитана на парахода, Яни, един извънредно
добродушен моряк, влязохме в лодките, които ни изкараха на скелето
(кея).
Пристанището още не е построено, то се изгражда през 1929 г.
Строителството на вълноломната стена и пристанището се извършва от
Министерството на пътищата и железниците, като общината се задължава да внесе на държавен приход, сумата от 400 000 лв. и до завършването на пристанището всеки жител да се самооблага със сумата от 600
лв. годишно, който данък също се внася в държавен приход.
На брега бе излязъл да ни посрешне и запасния подпорудчик Манев,
който служи като фелдфебел в ротата на созополския пограничен участък,
разстановен тук. След като се сприказвахме с хората, отидохме в кръчмата на бай Стоян Попов (кръчмата е била на ул.”Здравец” № 8, където е
къщата на Стоян Апостолов), гдето си оставихме и нещата. След пладне,
някои от другарите, макар и уморени от дългият път, взеха пушките и
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отидоха в гората над Приморско, да направят една малка рекогносцировка. Ние с г-н Х-ча излязохме да направим една обиколка, да разгледаме
къщите и казармата на войниците. Аз особено се интересувах от бита на
нашия пограничен войник и право да си кажа, останах учуден от реда и
чистотата, която владееше в малките им жилища и постовете. Самите
войници бяха бодри, здрави и спретнато облечени.
След като излязохме от казармата, тръгнахме да обиколим брега. От
незапомнени времена твърде замамливи са били черноморските брегове. Мекият, топъл и влажен климат; буйната растителност; изобилието
на дивеч и разни изкопаеми богатсва; привлекателната картина на величествената природа, която дава възможност за охолен живот; гори,
долини, – всичко туй взето заедно, примамва на първо поглед около чоловека.
***
Днес е Коледа, но денят е пролетен. Слънчевият диск изскокна над
морския хоризонт и разгони малките облачета, които през ноща бяха
се спрели на почивка над тихото море. Ловците са готови и викачите се
събират един по един. Времето бе доста напреднало, когато тръгнахме,
но и местата за лов не бяха много далеч.
Маршрутът бе към с. Ченгер (дн. не същесвува, намирало се е над
резиденция „Перла”). След като взехме няколко души викачи от Ченгер,
завързахме едно място в така нареченото землище Ропотамо. Викачите
се спускат до самия морски бряг и от там почва гонката. Човек дохожда
в особено настроение, когато, като закован се прилепил до някое дърво, и с напрегнато внимание се прислушва и в най-малкия шум. Още не
стигнал първият вик до нас, ето два вълка вече на линия, пред един от
ловците, който стреля и рянява едина смъртоносно, а другия се връща
назад и попада в гъстака. На дясното крило излиза една лисица; един
верен вистрел е слага на мястото. Същевременно на лявото крило убиват един чакал. В центъра на веригата излизат три диви свини, от които
само една се показва на открито. Зачестяват по нея вистрелите, и макар
че първият още куршум бе ударил в плешката и пронизал дробовете и тя
няма намерение да пада. Организирва се по дирите и преследване. Гдето минала кръв много, особено гдето спирала и лежала. По едно време
се забелязва, че лежи на едно място; още няколко куршума е пронизват,
но тя пак бяга. Най-сетне, изтощена съвършено, от пратения и още един
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куршум, тя пада мъртва. Местата, по които ставаше тази гонка, бяха чудесно хубави, почти девствени (това е резерват Ропотамо, със скалния
феномен “Лъвската глава”, Тракийското светилище „Беглик таш”, крепостта „Ранули” (Вълчаново кале) и “Змейовата къща” над резиденция
Перла, едни от най-хубавите места-резервати в България). От едната
страна, безкрайното море, от другата – безкрайната гора, над нас хубаво
синьо небе, с лъчезарното си слънце, което караше мухите да бръмчат,
птичките да пеят, цветята да почнат да цъфтят. Всичко това успокояваше
човека, проникваше като балсам по жилите му и го правеше лек, весел,
пъргав. И колкото повече време ни оставаше да се любуваме на природата, толкова по-нови и нови прелести откривахме в нея. И всичко това
по Коледа! Особено пък, като правехме сравнение с мрачната и негостоприемна през зимата Витоша. Всички съжелявахме, че тези места са тъй
далеч и намаме възможност по-често да ги спохождаме. Макар, че до
мръкване имаше още доста време, ние не продължихме лова, а полечка, любувайки се на хубавите места, се върнахме в Приморско.
***
На утрото, като взехме пак от Ченгер няколко души викачи, завързахме едно място къде Зейтин борун (Зехтин борун – дн. Маслен нос), гдето
има диви свине. Викачите обаче, започнаха гонката твърде от близко,
едва ли не от самите къщи: домързяло ги да отидат дето им бе заръчано.
По тази причина и диви свине не можаха да се изкарат. На линията на
ловците излезе само една лисица, която, разбира се, беше убита. Второто място, което завързахме бе към змеьовите дупки (над резиденция
Перла, по пътя за устието на река Ропотамо) – посред една великолепна
горска равнина, обрасла с млади дъбуки и буйна трева. Това са така наречените долмени, мегалитните паметници – 12 на брой, които хората,
обикновенно, назовават змеьови дупки. В местността, в която ставаше
гонката, имаше една от тези каменни постройки, при това в доста запазен вид (и в момента съществува змеьовата дупка-къща и може да се
види, както и тракийското мегалитно светилище “Беглик таш” –българският Stonehenge). Този долмен се състоеше от две изправени каменни плочи 25-30 см., покрити с трета каменна плоча. Плочите от другите
две страни бяха заместени със сух каменен зид. На плочата находяща се
откъм западната страна, имаше пробита четвъртита дупка, от където се

163
влизаше в долмена. Пред дупката личеше доста добре един малък вход
/пруст/. Отвътре долмена беше около 1,5 метра широк, 2 метра дълъг и
1,5 метра висок. Петима души свободно можеха да се помещават в него.
(Подобни долмени има изложени пред Археологическия музей – Бургас
на ул. “Ал. Богориди” 21, но те са по малки). Г-н д-р Бончев, който преди две години е изследвал долмените в Странджа планина, каза, че не
може точно да се посочи времето, през което са живяли техните строители, нито пък да се определи, дали те са останки от едно племе, от едно
или няколко поколения. Всичко, което би могло в случай на положителност да се заключи, то е, че долменостроителите са живяли във втората
половина на каменния период, в неолитната епоха. Те са си служели с
каменни оръдия – за това свидетелстват номерените в някои от долмените каменни брадви. Самото население разправя твърде интересни и
смешни легенди за тези предисторически постройки.
И ето ловецът, присламчен до змеьовата дупка, с притаено дишане
и курдисана пушка, чака да издебне дивеча. Какви ли не мисли бродят
в това време в главата му! Преди много векове, от същия този долмен
какво ли човече, или по-вероятно човечуга, с голи влакнести гърди, е
излизало на лов, въоражено с каменна секира и облечено в рунтави
кожи, които са покривали само част от тялото му. На същото това място
и тогава тъй глухо, тъй усамотено и лесисто, прадедите ни са се срещали с мечките, глиганите, рогачите и други изчезнали вече животни, и с
един замах с каменната си брадва трябва да ги свали на земята, защото,
инак е настъпвала борба, изходът на която, по всяка вероятност, не всики
път е бивал благоприятен за него. Какви ли радости, какви ли скърби са
изпитвали тези мъжаги; какви ли страсти са вълнували гърдите им? Но
долменът обрасъл с мъх мълчи, а самата история и до сега не може да
пробие мъглата, която обвива тази отделечена епоха.
***
На сутринта, която, за наше щастие, бе пак хубава и омайна, събрахме
се при ветрените мелници до казармата (на мястото където сега е почивната станция на Министерския съвет – Приморско), за да се фотографираме с всички и убития дивеч. В това време, като черна точка, далеч в
морето се забеляза един параход, който взе посока към Атлиман. Когато
взе да се приближава, ние го познахме; това бе “Велос”, който идеше да
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ни вземе. След като параходчето хвърли котва, капитанът излезе с една
лодка на брега и ние се фотографирахме заедно с него и хората до едната ветрена мелница, гдето по рано бе нареден дивечът.
Като натоварихме лова на две лодки и след като си взехме сбогом от
гостоприемните хора, се качихме на лодките, които дойдоха да ни вземат и потеглихме за парахода. Ето ни най-после пак на “Велос”, готови да
отпътуваме за Бургас. На брега се събраха всички и ни пожелаха лек път,
с махане на шапки. Сбогом, сбогом! Вашите чудесни места ме плениха
още първия ден, пък и вие сами лека-полека ми станахте симпатични.
Догодина, ако е живот и здраве, пак ще ви посетим.
И ето пак пред нас лежи морската шир, спокойна тиха, като че още не
е събудена от сладката нощна дрямка! Тук там само някоя чайка лизне с
крилете си глатката повърхност, или пък някой гмурец (Colymbus) – (коренида) се гмурне във водата и образува безчет концентрични кръгове,
които примамват на утринното слънце, като бисерни дипли. Възлюбен
и чуден е денят. Душата на човека се изпълня с някаква отрада… И рой
приятни блянове тихо и нежно гъделичкат гърдете ни, също като слънчеви лъчи, кога играят по лазурната повърхност на спокойното море.
С една сладка закуска на палубата, наедно с добрия капитан на парахода, Яни, се завърши днешния ден и ние не усетихме как стигнахме
до Бургас. На пристанището се навалила /насъбрала/ публика и с любопитство разглежда дивеча, който сваляхме от лодките! Докато предадем
лова на станцията, мръкна се почти и за разглеждане на града не ни остана време. След като преспахме в хотела, на другия ден в 8 часа сутринта потеглихме за София.
На 31 декември сутринта, пристигнахме в София, за да посрещнем със своите домашни, роднини и приятели новата 1902 год.
Капитан К-въ.

Местните ловци,
29 декември 1901 г.
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ИВАН БУБАЛОВ

СТОЯН $ ИНДЖЕ ВОЙВОДА
В НАРОДНИТЕ ПЕСНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДАНИЯ
/240 години от рождението му/

От всичко писано досега като история, песни, предания и легенди, се
свеждат до
родното му място, появата му на социално-историческата сцена като хайдушки войвода, до неговия героичен край, и лирически
образ в българската народна песен. И още до тълкуванията и обосновките на тези основни проблеми, които с точност все още не са установени.
От нашите наблюдения налице са мотивирани доказателства, които служат като сериозен аргумент за разрешаване на поставените въпроси. И
така, ако изходим от изследванията на такива автори като: Г.С.Раковски,
Петко Рачов Славейков, Симеон Табаков, Балчо Нейков, К.Иречек, Михаил Чайковски /Садък Паша/, Ради Боев, Шерю Атанасов, академик Николай Тодоров, Александър Сергеевич Пушкин, Горо Горов и др. склонни
сме да приемем някои от тях за достоверни доказателства, които ще опитаме да защитим, а други да отхвърлим.
Най-ранни сведения за Индже войвода ни е оставил Г.С.Раковски в
поемата "Горски пътник", издадена в Нови Сад, 1857 г., също и във вестник "Дунавски лебед", бр.6, 1860 година. След него Панайот Хитов в
спомените си: "Моето пътуване по Стара планина и животопис на някои
български стари и нови войводи", Букурещ, 1873 г., където Хитов сочи,
че не знае истинското име на Индже. "Енже войвода не е непременно
тракиец, и то, или е от Новопазарско, или от Карнобашко, или Казълъ-
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гачко /б.моя, от Елховско/, защото по тези места има за него най-много
възпоменания. /виж. "Как станах хайдутин" ДВИ, 1873 г., с.27-38/.
Симеон Табаков, например, който е роден в Сливен, упорито се стреми да ни убеди, че Индже е от Сливен, но примерите му
са колебливи и неубедителни. Той изхожда
от кратките бележки на Раковски като кърджалийски главатар : "Между кърджалии
имало и знаменито число от българи под
водителството на Индже войвода .... Индже войвода е воювал и преди кърджалии
със 70 души дружина, както и други много
горски чети, кои се ползваха от общото безвластие. Кърджалийските главатари-турци,
като искаха да умножат своя стан, прибираха секиго без изключение от каква народност са, стига да са склонни на злодейство. Тогава Индже войвода е събрал около 500 българи
и смесил се с кърджалиите и бил е той един главните главатари. Черни
Колю от Умарево бил му знаменосец. Индже войвода е бил висок, хубавец и юнак человек, родом от Сливен, по свидетелству на някои си
старии, които го помнят. А други казват, че бил от Попово, село срещу
/Бакаджика/. Той водел и жена си, която също била от Сливен, попска
дъщеря". /Виж Г.С.Раковски, съчинения, том първи. С.БП, 1973 г., с.394395./ Това не отговаря на историческата истина, затова ще спрем дотук,
за да изразим нашето категорично становище, че ИНДЖЕ Е РОДОМ ОТ
СЕЛО ДОГАНДЖА БАБАСЕКИЙСКО, което се намира близо до Лозенград
/Кърк-Клисия/, така, както убедително твърди Петко Рачов Славейков
/1827-1895/, който в своите "Исторически разкази от миналите времена", поместени в Периодическо списание, книга ХІV, 1885 г., с. 1841851 Славейков пише: "За Инджето някое казват, че бил от Сливен,
а други от друго място. Но в 1878 година. АЗ ВИДЯХ В КЪРК-КЛИСИЯ
НА ЕДНА СТАРА ЧЕРКОВНА КНИГА ОТ СЕЛО КОВЧАС, НА КОЕ ИМАШЕ ЗАПИСАНО ПО БЪЛГАРСКИ НЕЩО ЗА КЪРДЖАЛИИТЕ. В КОЕТО ИЗРИЧНО СЕ
КАЗВАШЕ, ЧЕ ИНДЖЕТО БИЛ ОТ ДУГАНДЖА1. В ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО
СПИСАНИЕ НА КЪРК-КЛИСИЯ, ИЗДАДЕНО НА ГРЪЦКИ В 1881 Г. Е ПОВТОРЕНО СЪЩОТО СВЕДЕНИЕ, ТЪЙ ЖЕ ЛАКОНИЧЕСКИ, ЧЕ ИНДЖЕТО Е БИЛ
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ОТ ДОГАНДЖА, НО ОТ КОЯ ДОГАНДЖА НЕ Е
КАЗАНО, А ПО ДВЕТЕ ЗАПИСКИ ИЗЛИЗА, ЧЕ
ДУМАТА ЗА НЯКОЯ ИЗВЕСТНА, БЛИЖНА НА
КЪРК-КЛИСИЯ ДУГАНДЖА . НАЙ-БЛИЗКАТА НА КЪРК-КЛИСИЯ ДУГАНДЖА Е БАБЕЙСКИЙСКАТА ДОГАНДЖА, КДЕТО ЖИТЕЛИТЕ
СА ПОВЕЧЕ ГЪРЦИ. /П.Р.С./" А доколкото се
отнася до втория основен въпрос, какъв е
бил Индже, кърджилия, или войвода-народен закрилник, изходим от това, което е
запзено в народната памет, в песните, преданията и историческите сведения за него.
В този аспект ще отсеем "негативността",
която в известна степен, и то главно в съвместните действия на Индже
с Кара Феиз, Кара Емин, Дели Кадри и други отявлени представители
на анархистичното социално явление – кърджалийството, тъй като в
песенните варианти за Индже и неговия постоянен спътник Кара Колю
откриваме една положителна, лирическа образност, която ще проанализираме по-нататък.... Склонни сме да приемем, че Индже в началото на
бунтовническата си дейност е бродил повече из Странджа – родния му
край, за да отмъщава и закриля беззащитните българи и турци, нападнати от злосторници. Някои автори го определят като жесток кърджалия
/срещат се и такива песенни варианти/, но това е било спрямо народните изедници – българските чорбаджии и местните турски паши, аги,
бейове. Но нека се вслушаме в това, което народинят певец е сътворил
в песенната образност за Индже като кърджалия и народен закрилник.
И трябва да отбележим, че няма по-популярна личност от него в българската фолклористика. Той е известен в България и извън нейните предели. Това, че песенните варианти по всяко кътче на българската земя, не
е случайно. Този факт подсказва, че такава личност с изключителан сила
и влияние е живяла, и като кърджалия, и хайдушки войвода. Ще се опитаме да покажем присъствието на Индже, но не така, както историята
се мъчи да го изясни, а така, както народният поетичен гений точно го е
доловил и опоетизирал с романтика, хладнокръвие, храброст, героизъм
и подвиг, и ще се убедим, че надделява образът на народния закрилник,
бунтовник и радетел за свободата на България, доказал това с героичната
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си смърт в Гръцкото възстание през 1821 година. Ще отхвърлим досегашните произволни догадки за неговите, уж, кърджалийски жестокости, и
ще разкрием оня образ на Индже, който е предизвикал жалбата на гората, а това е жалбата на народа, жалба за закрила и спасение от своеволията на някои кърджалийски набези. И често пъти е неуместно от редица
логически аспекти да се стоварват върху образа на Индже, заключения,
които носят необходимата доказуемост – даже и в преданията, затова,
че той едва ли не е бил необуздан злосторник! Наивно е да се правят
изводи, какво е трябвало да бъде поведението на един кърджалийски
главатар като Индже?! На лице е извънредно важен факт – съдържанието на историко-песенните варианти за благородството на Индже-Стоян
войвода и как в тях живее неговият образ? ...Коя е причината гората да
жали, да тъгува. Защо народът, притесняван от разбойническите хайти
чака закрилата на Индже? Та нали той е "страшилище за тях!"... Но, тук
нещата имат две страни и те уточняват истинската социална същност на
лирическия образ на Индже-народният закрилник в народните песни. И
още. Уж Индже напада Едига, Котел, Жеравна, Градец, Калофер, селата
на Странджа Урумкьой /днес с.Индже войвода, Бургаско/ и Караеврен,
днес с.Близнак, Малкотърновско, "опожарява ги, ограбва", а гората плаче – народът жали за него.
Нажалила се гората,
гората и планината
и на гората листето,
и на полето тревето –
заради Индже войвода!
в-к "Дунавски лебед", бр.6., 1860 г. Г.С. Раковски

Отговорът е само един. Индже граби от
чорбаджии и турски муфхтари /кметове/, за
да преживява многобройната му дружина,
която нито ден не би се задържала при него,
ако войводата я остави гола и гладна. Според преданията Индже найдълго е пребивавал из Странджа. Той ту се губи, ту се появава отново, затова в песента от с.Вършило /Кърхарман/, Бургаско, се загатва, че когато
Индже е бил ранен в с.Урумкьой, днес с. Индже войвода, леля му тайно
го е лекувала.
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Кя го леля му криеше
– Индже ле, Индже войвода,
в дамчето, катаилчето*4 по-скоро Индже да станеш
и му рани бършеше, и при дружина да идеш,
бършеше още миеше да идеш да я поведеш ....
и си на Индже думаше:

И като се изхожда от сложното му и противоречиво образно присъствие ще изясним лирико-епическата характеристика чрез многовариантния цикъл, в който се разплита нишката на "песенната история",
на "историчното", което очертава образа на Индже в три аспекта: Индже-хайдушки войвода и народен закрилник, Индже – кърджалийски
главатар и Индже-възстаникът за свободата българска, редом със Сава
Бимбаши.*5 От познатите ни 46 работни варианти, от тях битуват в
Странджа 201 останалите са по други краища, но независимо от това,
ще се търси връзката им, за по-пълна обозримост на изводите. Знае се,
че няма исторически документ, който да доказва какъв е бил Индже в
началото на хайдушката си дейност. Известно е също, че народната песен не е документ, но затова пък са налице неслучайните поетически
щриховки, фокусирани в образната система на ранните и късни записи.
Така например, в най-старите записи, образната характеристика на войводата е много чиста, оптимистична, романтична, човешка./Виж. вариантите: "Гората Индже войвода" – Сп.Коло, Загреб, 1847 г. и "Горо ле,
горо зелена" – в-к "Дунавски лебед", бр.6, 1860 г./. Такъв го откриваме и
в най-късния запис, направен в м. Босна на 5.Х.1973 г. – "Гората Индже
войвода", изпята от Димтър Илиев Шейретов – 49-годишен от Урумкьой
(днес с.Индже войвода, Бургаско), съхранена в народната памет без деформации за повече от 120 години, затова ще процитираме самото съдържание на песента.
Горо, ле горо зелена
заради Индже войвода.
имаш ли вода студена,
Като зачу Индже таз дума,
имаш ли сянка дебела
той си на Коля думаше:
като за нази юнаци,
– Кольо ле, байрактарьо ле,
заради Индже войвода?
събирай, Кольо юнаци
Дорде бе Индже млад ерген
и с бошнашки калпаци,
и гората бе весела,
че ги в планина заведи
весела и наредена:
и ги ред – редом нареди.
до сяко дърво и юнак
До всяко дърво и юнак,
във всяка долчина и байрак
във всяка долчина и байряк,
под тънка ела бял чадър че ми е младо булчето
под чадър Индже войвода.
грях ме е да го затрия,
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Откак се Индже ожени,
пожалила се гората,
гората и планината
и на гората листето,
и на полето тревата

срам ме е да го оставя
и дваж срам да го поведа.

В съдържанието, както се вижда, не се говори за кърджалийски нападения, няма жестокости, ранявания на войводата или пък убийството му,
както често се среща в другите варианти. С подобно настроение е пропита и песента "Заплакала е гората", поместена в сб. "Странджа пее", с. 19
от гр.Средец, в която гората очаква войводата да дойде да я развесели:
Де да е Индже да дойде,
да развесели гората,
гората и планината!
Отде я зачу Инджето,
той си на Кольо думаше:
– Кольо ле, баш байрактар
развявай, Кольо, байряци

поведи, Кольо, юнаци
към висок баир бакаджик,
към тая гора зелена
да развеселим гората,
гората и планината!

Ще преведем и записа на полковник Янков от бесарабските българи – "Индже войвода" (сбНУ, кн.ХХVІІ, 1913, № 206), в която също се
доизяснява ведрия лик на младия войвода. Радостта му иде от това, че
служи на поробения народ, затова му е "драго" из гората да ходи:
Провикна ми се
Индже войвода:
– Мене ми е драго
сред гора да ходя,
сред гора да водя

юнаци да водя,
през кръст, през рамо,
златна палаза,
през тънко кръстче
сърмено колачне.

Изтъкваме тези примери, за да оформим една от верните представи, останали в съзнанието на народния певец за младия неосквернен
войвода – Индже, носел в себе си благородни добродетели, и ги съпоставим с всички останали варианти, които се различават по елементите
в изграждането на правдоподобния лирически образ. Това тълкувание
иде да подскаже и в известна степен да разбули описателната, неточна
характеристика на Индже, която срещаме като бегла защриховка в литературните разработки. Все в подкрепа на застъпената от нас позиция
може да се цитира и част от странджански вариант – "Прочу се Инджевойвода" (с.Вършило, Бургаско) БНТ, т.2, с.577), в който величието му се
носи като неудържима стихия и пронизва с тревога слух на турски паша,
побързал да изпрати силна армия за разгромяване на дръзкия войвода.
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Прочу се Индже войвода
из тая Странджа голяма,
че има вярна дружина
се отбор млади юнаци.
Ми де го зачу пашата

той си заптии проводи
по пъкюве и по пътеси
по малките стръушки 6
Инджето са си уловят
главата му да отсекат....

Могат да се посочат и много други историко-песенни варианти
като "Инджето са го ранили" от с. Зидарово, Бургаско (БНТ. Т.2, с. 578).
"Заплакала е гората за Индже войвода" – с.Чепеларе от Средните Родопи (сб. "Народни песни от Средните Родопи С.БАН, 1973 г. № 215, в която
песен гората плаче, че са я напълнили разбойници и "харамлие" – "Де да
е Индже да дойде хайдуте да си приподи" . В сборника на Август Дозон
("Български народни песни", Париж, 1875 г. № 28) е поместен варианта
за "Юнак Панчо Инджето, в който се разказва за благородството на войводата и размисъл за смисъла на тяхното дело.
Царска си хазна хванаха.
На всички редом делеше
нему си дял оставяше.

Много имане събрахме,
кога си деца нямаме
кому ще да го оставим?

Тук името на Индже е Панчо, придружаван неотменно от своя байрактар Кольо, когото той съветва гайдата да си надуе, за да дойдат "млади
момчета от Пирдоп всичко да им хариже" за помен и уважение. И найподир положителната нишка се сплита с песните, които доизграждат легендарно-историческия образ на Индже. Той остава верен на бунтовната
си страст и на любовта си към България, затова проявява безпримерен
героизъм като водач на българските доброволци-етеристи, взели участие
в Гръцкото въстание 1821 г., потвърдено и от най-новите издирвания на
Христо капитанов и Горо Горов, оповестени във в-к "Литературен фронт",
бр.26, 1971 г. Отгласът на това събитие, събудило гордост и възхита в
душата на народния певец, извисил своя патетичен възглас в песента от
Карнобат под дръзкото заглавие – "Блъгарско възстание", обнародвана
от Кузман Шапкарев в сборника му "Български народни умотворения"
С.БП., 1969, с.548. В нея се чувства тържеството на българския непокорен
дух чрез подвига на Индже, Кара Кольо и Сава Бимбаши, който според
историческите доказателства не е бил случайна личност.
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Бря де ся зачуло и видяло
българе глава да дигнат
с царю да се бийът
и от царю земя да земът
като ми Сава Бимбаши,

Индже, Индже войвода
и Колю Кичук байрактар!
Тия съ глава дигнали
от царю земя да земът ...

По време на Илинденско-Преображенското въстание в Странджа,
горният историко-песенен вариант получава нова интерпретация – "Българе глава дигнали", което е показателен (типичен) факт за приемствеността в традицията на българската революционна песен изобщо. Може
би тук ще възникне въпросът: има ли песни за Индже-кърджалията? –
Да, има цял цикъл песни с тематична насоченост – кърджалията Индже.
Но, ако внимателно вникнем в съдържанието им, в поетиката им, откриваме, че кърджалийският образ на Индже е твърде неясен. Той се губи в
някаква бледа сянка, която нико не доказва за лошото, в социален смисъл – "разбойническо" поведение на войводата. Това може определено
да се долови и открие в песенните варианти: "Инджето ябер пройоди"
в "Странджанска гусла" на Яни Попов, 1905 г., с.3-5. в "Енже войвода" в
кн. "Родна Тракия", 1925 г., с.42; в песента за "Юмер Драза", нов запис от
с.Ново Паничалево, Бургаско. Също фрагментарните откъси от ръкописа
на Б.Нейков, поместени в сп. "Пламък", кн.11, 1980 г. с.133-145 и други,
където главното в действията на Индже опира до насилствените акции
към турските спахии и българските чорбаджии в набавяне на средства за
успешното им съществуване и противопоставяне на официалната турска
власт, на истинските разбойници. Такива са случаиите с караевренкия
спахия Юмер Драза, нападението на Урумкьой 7, Котел – "Инджето яде
и пие", вариант, поместен в юбилейната книга на жеравненското читалище, 1921 г., с. 82-83. Песента от Северна Добруджа – "Индже войвода и
Кара Феиз") сбНУ, кн. 25, 1923 г., № 235 и "Кърджалии – Карафезии", БНТ,
Т.3, с. 359 и други, в които песни се споменава името на Индже само като
съучастник на кърджалиите. А в останалите 11 песенни варианти се говори за кърджалиите изобщо и нито дума за Индже. Лирическите героии
са кърджалии, кабадаи, даалии и Кара Феиз, които изпращат прошение
не до бедняците в богатите търговски селища (Котел, Калофер, Ямбол,
Маладжа, Сманлии и други), а до аяните, пашите, бейовете и чорбаджиите. И ако не се изпълни искането, което често се свежда до облекло,
храна и пари, провежда се наказателна акция.

173
Накрая трябва да отбележим, че съществуваедин-единствен вариант
от средните Родопи ("Народни песни от Средните Родопи". С.БАН.1973 г.,
№ 214) – "Гората плаче от Индже войвода", записана в Чепеларе, в който
лирическият диалог между "пилето" и "юнака", се разкирва, че гората е
проплакала от жестокотите на Индже войвода. Или това е доказателство
за проявата на един типично изолиран случай, вероятно възникнал при
случайна пародийна интерпретация, тъй като въпросният вариант битува в същото село Чепеларе, наред с популярната песен за положителната
харакетристика на войводата, поместена в същия сборник под № 215
– "Заплакала е гората за Индже войвода". И може би това е дало повод
на Н.Приморски да посочи в книгата си: "Байряко червен и зелен", Пловдив, 1979 г., с.106, че в Родопите по-рядко се срещат песни за Индже.
Именно тези обстоятелства са родили многообразието в съдържанието
на песенния цикъл на Индже в цялостното му единство и различие. Капитан Стоян-Индже войвода служи в гвардията на влашки господар до
избухването на въстанието на "Завярата" през 1821 година в Румъния,
което било организирано и ръководено от гърка – генерал на руска служба Александър Ипсиланти, от румънския патриот Тудор Владимиреску и
българина Сава Бимбаши от Сливен. През юли 1821 г. Индже войвода със
своя конен отряд обсадил манастира "Свети Йоан Кръстител" при река
Прут, в който се били укрепили турски войски, и започнал упорита борба за овладяването му. Но скоро в помощ
на обсадените турски войски пристигнали
армиите на видинския и силистренския
паша. Конната част на Индже била обкръжена от противника. Настъпили тежки
часове на отчаяна борба. Четата на СтоянИндже войвода дала много убити и ранени и изпаднала в критично положение. На
21 юли 1821 година в ръкопашна схватка
с врага загинал и легендарният ѝ командир. За смъртта му английският историк Чарлз Джордж Гордон (18331885) пише, че е паднал при безпримерен героизъм, "който напомня за
най-светлата страница на гръцката революция"... Ето, такъв е бил Индже
войвода, който се борил срещу подтисниците на нашия народ и на съседните балкански народи повече от 30 години отдал всичките си сили и
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живота си против турските феодали в защита на измъчените
българи, сърби и румънци, затова и българите са запазили
най-светли спомени за него
и с топлота и преклонение са
му посветили най-хубавите си
песни в знак на дълбока признателност и любов. И точно
тази негаснеща любов, и слез
193 години от героичната му
и драматична гибел, е докоснала нежните струни на 12-годишната талантлива поетеса Петя Дубарова, която на 13.12.1974 г., е написала най-хубавото и единствено стихотворение в българската поезия
– "ИНДЖЕ", "бял ПАМЕТНИК, изправен във небето" ...
ИНДЖЕ
Желая в моя роден град
бял паметник да вдигнат на Инджето,
бял паметник, изправен във небето,
там, дето даже птици не летят.

А денем искам Слънцето за миг
на рамото хайдушко да поспира,
за отдих да поляга там зефира
във мраморната хлад на камен лик.

И искам вечер тиха светлина
хайдушкото чело да кичи с блясък
и шум да няма, нито птичи крясък...
Внушителна и горда тишина.

Да идват тука българи безброй
и хора от народи в край далечен
и горда ще съм аз, че смел и вечен,
Инджето ще живее в края мой.

ТРАГИЧНИТЯ КРАЙ НА ИНДЖЕ ВОЙВОДА В ПОВЕСТТА НА А.С. ПУШКИН
"КЪРДЖАЛИ". През 1820-1823 г. Пушкин е в изгнание в Кишенев и живее
в дома на известния руски генерал Иван Никитич Инзов (1863-1845). Той
е негов закрилник, упълномощен да се грижи и закриля младият палав и
талантлив поет. По това време Пушкин е имал прекрасната възможност
пряко да наблюдава от отсрещния бряг на река Прут битката при Скулени, в която участва и невероятния боец, който всички наричат с името Кърджали. Даже и Пушкин не знае истинското му име. Впъреки това,
Пушкин написва първа глава от повестта "Кърджали" и я изпраща за печат, но издателят го известява, че "краят ѝ е изгубен"....За съжаление в
архива на великия писател са открити само няколко кратки странички,
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които ще си позволим да представим на съвременните български читатели за трагичния
край на прославения българин
– Стоян-Индже войвода.
"Кърдажли бе родом българин. По турски кърджали
значи юнак, герой. Истинското
му име не зная. Когато Александър Ипсиланти обяви възстание и почна
да събира войници, Кърджали му доведе няколко стари свои другари.
Кърджали не знаеше добре истинската цел на възстанието, но войната
му даваше случай да разбогатее за сметка на турците, а може би и молдованците, и това му стигаше. Александър Ипсиланти бе лично храбър
човек, но нямаше качества, необходими за ролята, с която се бе наел
тъй горещо и тъй непредпазливо. Той не умееше да се сближава с хората, които бе принуден да води. Те нямаха към него ни уважение, ни
доверие. След едно нещастно сражение, дето почина цветът на гръцката младеж, Иордаки Олимбиоти го посъветвал да се оттегли и сам заел
неговото място. Ипсиланти избяга към австрийската граница и оттам изпрати своето проклятие към хората си, като ги наричаше непослушковци, страхливци и негодници. Повечето от тия страхливци и негодници
починаха около стените на монастира Секу, или по бреговете на Прут,
защитавайки се отчаяно срещу десет пъти по-силния неприятел. Кърджали беше в отреда на Георги Кантакузин, за когото може да се потвърди
същото, което казах за Ипсиланти. В надвечерието на сражението под
Скульни, Кантакузин поискал разрешение от руската власт да мине на
наша територия. Отрядът останал бз водач. Но Кърджали, Сафянос, Кантагони и други, не чувстуввали никаква нужда от водач. Никой, струва ми
де, не е описал сражението под скуляни във всичката негова трогателна правда: Въобразете си 700 души арнаути, албанци, гърци, българи и
друга сбирщина, нямащи понятие от военно изкуство и отстъпващи през
петнадесет хилядна турска конница. Този отред бил притиснат до брега
на Прут и разполагал с две малки топчета, взети от един чорбаджийски
двор в Яш. От тези топчета вероятно са стреляли за удоволствие през
празнични дни. Турците на драго сърце биха действували с топове, но
не смееха, без разрешение на руската власт, защото шрапнелите биха
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прелитали на руския бряг. Пограничният началник (сега вече покойник),
прекарал 40 години на военна служба, никога не бе чул свирене на куршуми, но сега му се случи, слава Богу, да чуе. няколко куршума пропищяха край ушите му. Старецът ужасно се разсърди и почна да се кара на
един майор от Охотския пехотен полк, който се намираше на границата.
Не знаейки какво да прави, майорът изтича към реката, отвъд която яздеха делибашии, и почна да им клати глава и да им се заканва с пръст.
Щом го видяха, делибашиите се обърнаха и избягаха, а след тях избяга и целия турски отряд. Майорът, който се закани на турците с ръст и
ги изплаши, се казваше Харчевски. Какво стана после с него, не зная.
Обаче на другия ден, турците атакуваха възстаниците. Понеже не смееха да употребят ни гранати, ни шрапнели, те се решиха, въпреки своя
обичай да действат с хладно оръжие. Сражението беше жестоко. Колеха
се с ятагани. От турска страна се забелязваха копия, каквито турците до
тогава не употребяваха. Тези копия бяха руски, некрасовците се сражаваха в техните редове. Етеристите, с разрешението на нашия император,
можеха да минат Прут и да де скрият в нащите караулни помещения. Те
почнаха да преминават реката. Кантагони и Сафянос остнаха последни
на турския бряг. Кърджали, ранен в навечерието, вече лежеше в нашего
караулно помещение. Сафянос бе убит. Кантагони, много дебер човек, бе
ранен с копие в корема– С едната си ръка той дигна сабята, с друга заби
копието по дълбоко в селе си, като по този намит се доближи до своя
убиец, удари го със сабята и двамата заедно се струполиха. Всичко бе
свършено. Турците останаха победители. Молдавия бе отстъпена. Около шестстотин арнаути се пръснаха из Бесарабия. Не знаейки как да се
прехранват, те все пак бяха благодарни на Русия за нейното покровителство. Те водиха лек, но не безпътен живот. Човек винаги можеше да ги
види по кафенетата на полутурската Бесарабия, захапали дълги чибуци
и сърбащи гъсто кафе от малки чашки. Техните везани елеци и червени
островърхи обувки почваха да овехтяват, но пискюлиите фесове все още
се носеха криво, а ятаганите и пищовите им все още стърчаха в широките
им пояси. Никой не се оплакваше от тях. Не можеше се помисли, че тези
мирни бедняци бяха най-прочутите молдовски разбойници, другари на
грозния Кърджали, и че той сам се намираше между тях.
Пашата,
който управляваше в Яш, узна това и поиска от руското правителство,
въз основа на мирните договори, да му предаде Кърджали.
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Полицията почна да го търси. Стана известно, че Кърджали наистина
се намира в Кишенев. Хванаха го в къщата на един избягал калугер една
вечер, когато вечеряше на тъмно със седмина свои другари. Туриха го
под арест. Той не скри истината и си призна, че е Кърджали. "Но – продължи той, – откакто минах Прут, не съм се докоснал до нищо чуждо, не
съм обидил ни последния циганин. За турците, молдованите и власите,
разбира се, аз съм разбойник, но за русите аз съм гост. Когато Сафянос,
след като беше изстрелял всичко що имаше, дойде при нас да събира от
ранените копчета, пирони, верижки, дръжките от ятагани, за последно
пълнене на топчета, аз му дадох двадесет бешлици и останах без пари.
Бог вижда, че аз, Кърджали, живея от просия! Защо сега руите ме предават на моите врагове?" След това Кърджали замлъкна и почна спокойно
да чака своята участ. Той не чака дълго. Властта, която не е длъжна да гледа на разбойвиците от гледната точка на техния романтизъм, заповяда
да изпратят Кърджали в Яш. Един умен и сърдечен човек, неизвестен
млад чиновник, сега заемащ видно място, ми описваше неговото заминаване. Пред портата на затвора стояла една пощенска талига .... (Може
би, вие не знаете какво е това талига. Това е една низка, плетена количка, в която до скоро впрягаха шест или осем драгливи кончета. Мустакат
молдованин с овча шапка, яхнал едно от кончетата, постоянно подвикваше и шибаше с камшика, а кончетата тимаха с доста бърз тръс. Ако някое
конче се умореше, той го отпрягаше с ужасни проклятия и го оставяше
насред пътя, без да се грижи за него. Той бе уверен, че на връщане ще го
намери на същото място да пасе зелената тревица. Често се случваше, че
пътникът тръгваше от една станция с осем коня, а стигаше другата с два.
Така бе преди петнадесет години. Сега в обрусялата Бесарабия възприеха руското впрягане и руската каруца.)Такава талига стоеше пред вратата на затвора през 1821 година, в един от последните дни на септември.
Еврейки с дълги рижави и тракащи наръми, арнаути с изпокъсани пъстри
дреги, стойни молдованки с чернооки деца на ръце, бяха наобиколили талигата. Мъжете пазеха мълчание, а жените с нетърпение очакваха
нещо. Портата се отвори и няколко полицейски офицери излязоха на
улицата. След тях двама войника изведоха окования Кърджали.
Той
изглеждаше на 30 години. Мургавото му лице имаше правилни и сурови черти. Той бе висок, широкоплещ и въобще от него лъхаше необикновена физическа дила. Шарена чалма покриваше накриво главата му,
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широк пояс опсваше тънкия му кръст, елече от дебело синьо сукно, риза,
падаща на широки гънки до над колената, и красиви обувки, съставляваха останалата му премяна. Той имаше горд и спокоен вид. Един чиновник, червенолико старче с извехтял мундир, върху който се клатеха
три копчета, щипна с очилата си червената подутина, която заместваше
носа му, разтвори една хартия и почна да чете гъгниво на молдовски
език. От време на време той гордо поглеждаше окования Кърджали, към
когото, изглежда, се отнасяше четенето. кърджали го слушаше вниматилено. Чиновникът свърши четенето, сгъна хартията, извика на хората да
сторят път и заповяда да подкара талигата. Тогава Кърджали се обърна
към него и му каза няколко думи по молдавски. Гласът му трепереше
и лицето му побледня. Той заплака и се хвърли върху краката на полицейския чиновник, звънейки с веригите си. Полицейският се уплаши и
отскочи на страна. Войниците искаха да вдигнат Кърджали, но той стана
сам, прибра си веригите, качи се на талигата и извика, хайде! Един стражар седна до него, молдованинът шибна с камшика и талигата потегли.
-Каво Ви каза Кърджали? – се обърна младият чиновник къв полицейския.
– Той (представете си) ме помоли, – отвърна със смях полицейския – да
се погрижа за жената и детето му, които живеят близо до Килия, в едно
българско село. Той се бои, да не би и те да пострадат заради него. Глупави хора.
Разказът на младия чиновник силно ме трогна. Беше ми жал за бедния Кърджали. Дълго време не знаех нищо за неговата участ. След няколко години се срещнах пак с младия чиновник. Почнахме пак да говорим за миналото.
– А Вашият приятел Кърджали? – попитах аз, – не знаете ли какво стана с него?
– Как да не знам, – отвърна той, и ми разказа следното.
Докаран в Яш, Кърджали бил предаден на пашата, който го осъдил
на смърт чрез побиване на кол. Наказанието било отложено до някакъв
празник. Временно го пратили в затвора. Пазили го седем турци (хора,
по душа също такива разбойници, както и Кърджали). Те го уважавали и
с наслада, обикновена за целия Изток, слушали неговите чудни разкази.
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Между стражата и затворника се създала тясна връзка. Един път Кърджали им рекъл: "Братя! Краят ми е близък. Никой не може да избегне
съдбата си. Скоро аз ще се разделя с вас. Иска ми се да ви оставя нещо
за спомен".
Турците наострили уши.
– Братя, – продължил Кърджали, – преди три години, когато грабехме
с покойния Михаилаки, заровихме близо до Яш един казан с жълтици.
Не било съдено нито нему, нито на мене да притежаваме това богатство.
Вземете го вие и си го разделете по братски.
Турците почнали да обмислят как да намерят точното място. Мислили, мислили и решили – Кърджали сам да ги заведе.
Настъпила нощта. Турците свалили оковите от краката на затворника,
завързали му ръцете с въже и тръгнали заедно с него от града към полето.
Кърджали ги водил все по една посока, от една могила към друга.
Вървели дълго. Най-сетне Кърджали се спрял близо до един широк камък, отброил 12 крачки на юг, тупнал с крак и рекъл: тука!
Турците се заловили за работа. Четирима извадили ятаганите си и почнали да копаят земята. Трима останали да го пазят. Кърджали седнал на
камъка и гледал как работят.
-Е, какво, скоро ли? – попитал ги той, – изкопахте ли?
– Не сме още, – отвърнали турците и копаели тъй, че пот като град
текъл от тях.
Кърджали почнал да става нетърпелив.
– Какви сте хора, – рекъл той – не можете и да копаете, както трябва.
Ако бях аз, щях да свърша за две минути. Деца! Я ми развържете ръцете
и ми дайте един ятаган.
Турците се замислили и взели да се съветват. – Че какво! (решили те)
– нека му развържем ръцете и му аддем ятаган. Какво от това? Той е сам,
а ние сме седмина. – И турците развързали ръцете му и му дали един
ятаган.
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Най-после Кърджали бил свободен и въоръжен! Какво ли е чувствовал в тоя момент?... Той почнал пъргаво да копае, а пазачите му помагали... Изведнъж той забил ятагана в гърдите на единия от тях и грабнал от
пояса му двата пищова.
Останалите шестима, като видели Кърджали въоръжен с два пищова,
избягали.
*
Кърджали дълго върлувал около Яш. По едно време писал на пашата
да му прати пет хиляди лева, ако ли не, ще запали Яш и да се промъкне
до самия паша. Исканите пари му били изпратени.
Ето какъв бе Кърджали...

БЕЛЕЖКИ
1. Село Доганджа – Dogandza – в превод соколов, Бабескийско. И както обяснява Славейков имало е две села с име Доганджа. Едната е била
близо до Одрин / Догандзе Арaза – Dogandza Araza – село СОКАЛАРЦИ,
потомствени осколари, тези които от векове по-рано са отглеждали соколи, а близката до Бабаески соколари са образували ново село Соколарии.
2. Село КОВЧАС Лозенградско е родното село на Петко Чорбаджиев –
РОСЕН/1880-1884/.
3.КЪРК-КЛИСИЯ – Лозенград – днес се именува КЪРКЛАРЕЛИ
4. катаилчето – по странджански диалект – закътано, скрито помещение в селска къща.
5. Сава Бимбаши. Един от главните организатори в подготовката на
Гръцкото въстание (1820-1821 г.), който е изготвил план за освобождение на Сърбия и България с центрове Габрово, Котел, Пловдив и Странджа до Цариград, София, Самоков и Дупница.
6. стръушки – криволичещи горски пътечки,
7.Урумкьой – днес село Индже войвода, Бургаско
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СТОЯН ГЕОРГИЕВ

ХАРОЛД ПИНТЪР И МОДЕРНАТА АНГЛИЙСКА ДРАМА
Харолд Пинтър е може би най-емблематичният английски драматург
на ХХ век. В неговото творчество се отразяват всички модерни тенденции и търсения на съвременната му епоха.
Когато той прави своя дебют, Европа вече е започнала да възкръсва
от отломките на най-жестоката и страховита война в световната история,
разместила всички пластове на битието и коренно променила установените възгледи за него. Светът сякаш е останал без опорна точка и с
една смразяваща „погнуса” от доскоро жизнената и хедонистична „ера
на джаза” се изправя пред оголения скелет на съществуването. Неслучайно през 1943 година, когато войната е в своя разгар, Сартр публикува
фундаменталното си философско съчинение „Битие и нищо”, залегнало
в основите на екзистенциализма, учението, което остро постави въпроса
за същността на битието и за отговорността на свободата. Отговорността, чието неглижиране и злоупотреба доведе човечеството и до войната,
и до концлагерите, и до античовешката теория на световния фашизъм и
расизъм.
В първото следвоенно десетилетие в английската литература се забелязват сериозни изменения, чийто характер критиците обясняват с
психическите поражения, нанесени от двете световни войни. В резултат
на духовната криза, преживяна от западната интелигенция през 10-те
години на века, традициите на реалистичното изкуство се подлагат на
сериозно изпитание; значително се активизира модернизмът в лицето
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на такива крупни негови представители като
Джойс, Уулф, Елиът. Западните изследователи подчертават, че ако
Първата световна война е „открила” модернистичния период, то
Втората го е „закрила”.
След Втората световна
война английската литература отново се развива като реакция на
модернистичния експеримент.
Критиката подхвърля на съмнение ценността на английския роман на
основание, че той продължава реалистичните традиции на миналото; тя
счита това за остаряло и ненужно за съвременния читател. Превъзнасят
литературата на САЩ и Франция, защото в нея все по-голямо място заемат експериментът и модернистичните уклони в областта на стила.
Критикът Малкълм Бредбъри, който отхвърля разпространеното мнение, че английският роман е неинтересен и „провинциален” в сравнение
с френския и американския, отдава своето предпочитание на него, защото той е именно реалистичен. И въпреки това, Бредбъри е непоследователен в своята защита на реализма. (6) Говорейки правилно за това,
че реализмът на съвременния английски роман се обновява и че той не
повтаря сляпо формите на романа от ХІХ век, изследователят в същото
време е склонен да вижда това обновление в някакъв нов синтез на реализма и модернизма. По този начин той абсолютизира значението на
тези произведения, в които противоречиво се съчетават реалистични и
модернистични тенденции и се отклонява от своя верен, първоначален
тезис, че достойнството на английския роман се заключава в неговата
реалистичност и започва да доказва, че някои английски романисти се
издигат до американския „черен хумор” и френския „нов роман”.
В повествователните жанрове най-устойчиво място заема социалнопсихологическата и нравоописателна проза – най-традиционната за литературата на Великобритания, но и най-гъвкавата, способна да се обно-
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вява, „чувствителна” към новото, характерно за втората половина на ХХ
век. Верността към социално-психологическата традиция се съхранява
в сатирическите гротески на Ивлин Уо, Е. Уилсън, М. Спарк, във философската алегория, представена от творчеството на Уилям Голдинг или в
приказните фантазии на Дж. Р. Р. Толкин – крайно редки като явления за
английската литература.
В края на 50-те и началото на 60-те години възниква и бурно се развива антиимпериалистическия (антиколониален) роман, създаден от
реалисти, верни на традициите на класиците от ХІХ век. В тези години
са написани най-добрите произведения на Джеймс Олдридж, Д. Стюарт,
Норман Луис, Г. Грифин, М. Еделман и други.
На прага на 60-те години някои автори правят предмет на своето изображение бита и нравите на английската работническа класа – преимуществено на работническата младеж. Създателите на тези романи, наречени от критиката „работнически”, не се свързват помежду си с каквито и
да било литературни принципи. Нещо повече, те дори не са се познавали и не са се помествали в нито едно от общите направления. Наричали
са ги „работнически романисти”. Първите техни представители са Алън
Силитоу, Сид Чаплин, К. Уотърхаус и Р. Уилямс.
В същите години, когато се създава работническият роман, се създават и произведения за тийнейджърите, които обезпечават своето съществуване с каквото им попадне и изразяват протеста си чрез определено поведение, дрехи и т.н.
Между работническия роман и романа за тийнейджърите има много общо и преди всичко младият герой и неговото ново отношение към
живота и своето място в него. Такива са произведенията на Лесли Стюарт, Дейв Уолес и др. Всички тези романи се отличават със социалната
острота и са особено актуални. Художествената форма, в която те се въплъщават е реалистична. Модернизмът в този период е все още чужд на
британската литература.
Социалният критицизъм, облечен във формата на традиционния социален роман, престанал в следвоенния период да удовлетворява британските интелектуалци. В свръхсложната обстановка след войната те
се устремили към философско осмисляне на противоречията на своето
време. Именно тази тенденция определя популярността на навлизащите
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в литературата, едновременно със „сърдитите млади хора”, Айрис Мърдок и Уилям Голдинг.
Възникването на фашизма и неговото разпространение в страните на
Западна Европа, разгромът на хитлеристка Германия, атомната катастрофа над Хирошима, опасността от трета световна война и унищожаването
на човечеството заставят много писатели от Великобритания да се замислят над смисъла на човешкото съществуване, хода на историята и
мястото на човека на земята. Крушението на Британската империя и невижданият подем на освободителните движения в третия свят поставят
пред британската интелигенция редица въпроси, на които тя по-рано не
е обръщала внимание. Болшинствато произведения от различни жанрове съдържат повече или по-малко подчертана философска тенденция
или философски подтекст.
Философската окраска приема различни нюанси. Книгите и пиесите
на отделни автори позволяват да се говори за конкретни философски
концепции (като например в екзистенциалния роман), в други случаи
размишленията не се събират в рамките на една или друга философска
система. Но тази пъстрота, която не може да се усети, когато се чете съвременна литература с философска насоченост, не противоречи на основната тенденция да се разработват проблемите, свързани с хода и
смисъла на историята и ролята на човека в нея.
Литературата с философска насоченост се развива през 50-те и 60-те
години по различен начин в отделните страни на Западна Европа. Докато в годините на войната във Франция се установява екзистенциалният
роман, то в САЩ и Великобритания роман или драма с чисто философска
ориентация не се появява. В американската литература сега се срещаме
с прагматизма, неопозитивизма и различните форми на идеализма; английските произведения с философска тенденция, написани след войната, проявяват склонност към екзистенциализма в неговите различни
варианти. Някои считат, че екзистенциализмът не получава във Великобритания такова широко разпространение като например във ФРГ или
във Франция. От своя гледна точка те са прави, защото Британия няма
своите Сартр или Камю. Но ако в Англия не е имало големи философиекзистенциалисти, то тези идеи лягат в основата на значителен брой художествени произведения от 50-те и 60-те години.
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Мотивите, присъщи на eкзистенциализма, като дълбоката самота на
младия човек, объркването, страха от окръжаващия свят, възприеман
като царство на хаоса и абсурда, се разработват твърде повърхностно
от много автори и в техните произведения липсва дълбокото разбиране
на същността на това философско учение. Пример за това е част от творчеството на Алън Силитоу („Подпаленото дърво”).
За създателка на съвременния английски философски роман се счита
Айрис Мърдок. Връзката ѝ с творчеството на Сартр и философията на
екзистенциализма е очевидна. Романите ѝ практически са лишени от
сюжет и се състоят от отделни епизоди, подчертаващи хаоса, който цари
в реалния свят.
Уилям Голдинг навлиза в английската литература заедно с Айрис
Мърдок и въпреки голямата разлика в образната система и художествения почерк, много страни на неговото творчество се свързват с нея. Тази
загриженост за етическите проблеми, дълбокият песимизъм, склонността към създаване на романи-притчи с философски подтекст, със символистична окраска, отличават неговите произведения през 50-те и 60-те
години. В същото време Голдинг не счита себе си за философ и твърде
настойчиво спори със своите критици, откриващи в неговите книги мрачен възглед за човека, свързвайки го с модернистите. Налице е един парадокс. Не претендирайки да бъде водач на модернистите, нещо повече, горещо отхвърляйки връзките си с тях, от друга страна Уилям Голдинг
се нарежда сред тях. На кардиналния въпрос за природата на човека той
отговаря песимистично. Според него греховната същност на човешката
природа е непреодолима.
Преди да се спрем на някои от най-изявените съвременници на Пинтър, е удачно да хвърлим бегъл поглед и на развитието на английската
драма до знаменитата пиеса на Осбърн „Обърни се с гняв назад”, от която започва летоброенето на съвременния английски театър. Няма да е
пресилено ако кажем, че Англия е страната на театъра. Неслучайно найвеликият драматург на всички времена Уилям Шекспир е роден в нея. По
негово време, през т. нар. Елизабетинска епоха народът се е забавлявал
предимно с театрални представления. Като преминем през такива майстори на този жанр като Марлоу и Бен Джонсън, през Байрон и Шели и
стигнем до Оскар Уайлд и Бърнард Шоу, ние ще забележим една оригинална, плодотворна и вечно обновяваща се национална традиция. След
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парадоксалните и забавни по сюжет пиеси на Уайлд и дискусионните
драми на Шоу, другото голямо име в английския театър е Томас Стърн
Елиът, който през 30-те и 40-години на ХХ век ни поднася творби като
„Семейното събиране” (1939 г.), „Убийство в катедралата” (1935 г.), „Приемът” (1949 г.), „Частният секретар” (1953 г.) и др. Неговата основна теза
е, че светът трябва да се върне към старите си устои, морал и вярвания,
т. е. към буржоазните добродетели, крайно дискредитирани след Първата световна война. Елиът определено е хуманист, който съчувства на
трудното и жестоко битие на човека, но целият му талант на драматург
и поет е впрегнат в клерикалната идея, че нашият несправедлив свят е
лъжовният, недействителният и човек би могъл да се спаси не като го
променя, тъй като е временен гост тук, а по-скоро като изнамира ценности, естетически и етически, извън света, в тайнствените селения на
трансцендентното. Тази метафизична идея създава доста трудности на
Елиът при поставянето на неговите драми, тъй като театърът има своите
конкретни закони и правила, според които е невъзможно представянето
на сцена на идеалните отвъдни светове. Може би затова в последните си
пиеси той се обръща към фройдизма и психоанализата, за да приземи и
опредмети своето драматургично изкуство.
Неговият последовател Кристофър Фрай, автор на „Сънят на затворниците” (1951 г.), „Осветената Венера” (1950 г.), „В тъмнината има достатъчно светлина” (1954 г.), „Тя не трябва да бъде изгорена” (1948 г.), „Късата мантия” (1961 г.) и други, се опитва да върне драмата в лиричното
и красиво русло на поезията, като героите му отново заговарят в мерена
реч, както по времето на стратфордския бард, но това не се оказва достатъчно, за да задържи за дълго зрителския интерес. В една своя пиеса
авторът заявява следното: „Това, което наричаме реалност, е само замъгленият поглед на нашата привичка”. Тук се усеща явно влиянието на неговия учител Елиът, но вече имаме една крачка напред към действителното
битие, в което обаче трябва да проявяваме „активно невмешателство”,
т. е. да бъдем примирени и мъдри наблюдатели и заклети пацифисти,
какво ще и да става, тъй като човешкият живот е най-висшата ценност на
земята. Голям ущърб на творчеството му нанася и т. нар. „поетизация на
драматургията”, при която се приподнасят определени идеи, които не са
втъкани в драматичното действие и не могат да се разкрият органично
чрез него. Лиричното начало при Фрай понякога напълно се атомизира.
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Все пак той е един от първите западни творци, поставили проблема за
отчуждението и самотата, които в никакъв случай не ни освобождават от
отговорността и задълженията ни към останалите хора около нас. (3)
Съвременната английска драма, както вече споменах, започва от 1956
г. с пиесата на Джон Осбърн „Обърни се с гняв назад” и се утвърждава
с първия щурм от първокласните драматурзи Осбърн, Пинтър, Уескър,
Ардън, Бонд и Барнс, както и редица други. В края на 60-те години се
концентрира млада сила, предизвикала онова, което Джон Ръсел Тейлър
нарича „втората вълна” от нови драматурзи и разнообразие от нови театрални феномени, включващи новата политическа драма, алтернативния или Финдж-театър и женското театрално движение.
За кратко време „новата вълна” напълно залива английската сцена. В
1956 г. се появяват „Стаята” от Харолд Пинтър, „Войник, войник” от Джон
Ардън, „Няма трамвай на улица Лайм” от Алън Оуън, „Ехтящ звън” от Н.
Ф. Симпсън. В 1958 г. Арнолд Уескър написва „Пилешка супа с ечемик” и
„Корени”, поставят се „Вкус на мед” от Шийла Дилейни, „Осъденият на
смърт” от Брендън Биън, „Ужасният късмет на Джек” от Хенри Ливингс
и „Живейте като прасета” от Джон Ардън; започва да действа знаменитата трупа „Theatre Workshop”, ръководена от таланливата режисьорка
Джоун Литълуд, която поставя пиесите на Брехт. Много от творбите на
„новата вълна” виждат бял свят благодарение на „Theatre Workshop”, а
„О, каква хубавичка война” от Джоун Литълуд оказва голямо влияние
върху развитието на английския театър. (4)
Жизненото драматургично творчество в Англия получава по-голямата
част от своята енергия от виталния английски театър, толкова мразен от
много американски театрали днес.
Главната сила, стояща зад подема на английските драматурзи през
70-те години е възходът на Финдж или алтернативният театър, лондонски еквивалент на нюйоркския Бродуей. Финдж-театърът включва театър в кръчми, в изби, в шатри, в църкви и по време на обяд. Неговите
постановки са груби, необработени, евтини и често насочени да дразнят
посредствената чувствителност на средностатистическия зрител, макар
че той по принцип избягва както алтернативния театър, така и авангардизма…
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МАРИАНА ПРАМАТАРОВА
Автор е на поетичните книги "Магьосница"
(1994) и "В паяжината" (1999).
В съавсторство с Огняна Георгиева издава "Музикална въртележка" – музикални миниатюри, детски
песни и музикални приказки.
Издала е публицистичните книги: "Искри от
вечността" (2008), "Бургаски музи по света" (2009),
"Градове, храмове, колоси" (2011), "Каменният град"
(2015)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО $ МУЗЕИ $ МЕДИИ $ СОЦИОКУЛТУ
РЕН ФЕНОМЕН ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛ
ТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В БУРГАСКИ РЕГИОН
На национално ниво опазването и закрилата на културноисторическото наследство са правно регламентирани в Конституцията на Република България, Закон за културното наследство /ЗКН/, Закон за закрила
и развитие на културата, Закон за меценатството, Закон за НДФ „13 века
България”, както и в отделни закони за обществените библиотеки, народните читалища, творческите фондове, авторското право и сродните
му права и др.нормативни актове.
На наднационално ниво са Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Конвенция на ЮНЕСКО за опазване
на световното културно и природно наследство, Конвенция на ЮНЕСКО
за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно
изразяване, Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, Конвенцията на ЮНЕСКО за защита
на подводното богатство, Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, Конвенцията на
ЮНЕСКО относно международен обмен на печатни произведения, Конвенция на ЮНЕСКО за обмен на официални издания и правителствени
документи между държавите за защита на културните ценности в случай
на въоръжен конфликт и др.
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В Закона за културното наследство е дефинирано, че държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.В чл.6 на ЗКН изчерпателно са изброени наземни, подземни,
археологически обекти и резервати, исторически обекти и комплекси,
архитектурни комплекси, етнографски комплекси, книжовно и езиково
богатство,музика, занаяти, традиции и обичаи.Изяснено е, че културното
наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческата памет, националната идентичност и имат научна
или културна стойност.
Държавните, регионалните и общински музеи са културни и научни
институти, които се създават, управляват, финансират, преобразуват и
закриват по реда на ЗКН и Закона за закрила и развитие на културата.
Музеите могат да имат филиали.Съществуват национални, регионални,
общински и частни музеи.Министерството на културата има инспекторат
с централно управление и регионални инспекторати по опазване на културното наследство.Областните управители на територията на района
създават материални и организационно-технически условия за дейността на инспекторите.
В така очертаната законова и структурна рамка се изяснява мястото
на музея като социокултурен феномен, в чиято компетентност са редица
функции по опазването и популяризирането на културноисторическото
наследство.Музеят има стратегически функции по ръководство, контрол,
управление, опазване, съхранение, реставриране, обогатяване на експозициите, съвременен мениджмънт, маркетинг и реклама за утвърждаване и популяризиране на културноисторическото наследство.Разнообразното културноисторическо наследство е обособило различните видове
музеи – исторически, археологически, етнографски, природонаучни и
други.В по-големите населени центрове /като град Бургас/ функционират различни видове музеи, докато в по-малките населени места има по
един музей.Независимо дали се намират в голям областен център или
малко населено място музеите търсят и осъществяват сътрудничество с
медиите за популяризиране и опазване на културноисторическото наследство.
През последните години зачестиха археологическите открития у нас.
През 2013 година 7 милиона туристи са посетили нашата страна. Това
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наложи да се подготви проект за промяна на рекламната стратегия на
България в бившия социалистически блок.Обмисля се и законова уредба туроператорите да предлагат културен туризъм към пакетите си за
почивка у нас, като задължително да включват поне една екскурзия,
свързана с културноисторическото наследство. „Чужди консултанти ще
разработват туристическата стратегия на България” – под това заглавие
на 24.01.2014г. испанската държавна телевизия ТВ 2 излъчи в най-гледаното време на вечерните новини подробен репортаж, представящ културноисторическото наследство на България като ски и морски курорти
и възможности за туризъм, тъй като изключителен интерес би могло да
предизвика експонирането на тракийската цивилизация на международния пазар и наследството на траките като култура по българските земи.
През 2010-та година мощите на Свети Йоан Кръстител бяха открити
на остров „Свети Иван” край град Созопол при археологически разкопки
на проф.Казимир Попконстантинов до руините на средновековния манастир „Свети Йоан Предтеча”.Предполага се, че са пренесени през ІV
в. в Созопол от Патриаршията в Константинопол.Мощите на Свети Йоан
донесоха световна слава на Созопол, България и целия християнски свят,
благодарение на медиите – „Нейшънъл Географик”, българските национални и регионални телевизии, печатни издания и интернетсайтове отразиха новината. Силното медийното присъствие при отварянето на ковчежето с мощите в созополския археологически музей предизвика гнева
на църквата. Сензационните заглавия в пресата : „Да откриеш „вампир”,
„Созопол „бълва” смайващи археологически находки, каквито има само
в Лувъра” и други подобни, разгневяват археолози и журналистите са
критикувани за използвания език. В статията „Археологически проблеми и открития – в кривото огледало на медиите”проф.Велизар Велков
пише :”Археологията е сериозна, продължителна и дълбока наука и когато се лиши от комерсиалността си у нас, в България картината ще бъде
друга...”.В „Либерален преглед” от 09.02.2014г. Златко Ангелов критикува медиите в статията „Журналистика и прилагателни”. На 24.01.2014г.
„Дойче Веле/България” анализира ситуацията в българските медии като
цитира данни от проучване на германската фондация „Бергелсман” по
следния начин: „В България демокрацията е в отстъпление, ножицата
между бедни и богати се разтваря все по-широко, а качествената журналистика се превръща в рядко явление” /”Три тревожни извода за
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България”/.Проф.Ивайло Знеполски: „...българските медии не само не
допринасят да се състои прочитът на миналото, но предизвикват допълнително объркване” /”Симбиозата власт и медии в България, 02.06.2013г.
в „Дойче Веле”/, а Владимир Зарев заявява: „Медиите отразяват темите
повърхностно, липсва навлизането в дълбочина.Връзката между политици и журналисти е особено здрава – политическите партии се сдобиха
със собствени медии.”
В Бургаския Свободен Университет преподаватели участват в проекта „ Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език” и изследват заглавията и публикациите в пресата.Научните
работници установяват, че в заглавията на пресата все по-често се срещат обиди, оскърбления, неуважително отношение към институции,
политици,парламент и доминират негативните новини.Отделя се прекалено много внимание на личния живот на звезди, а материалите, свързани с образование са твърде малко – сочи изследването.В тази връзка
на 07.02.2014г. в Бургаския Свободен Университет е проведена работна
среща „Музеи и училищно образование”, а на 25.02.2014г. в Атриума на
университета е експонирана изложбата „Кан Тервел – спасителят на Европа”, предназначена за бургаски ученици и студенти.
Безспорно е, че голяма част от тенденциите се задават в медиите.Те
формират културноинформационната среда /за добро или за лошо/.Взаимовръзката музей-медии е необходима и важна за популяризирането
и опазването на културноисторическото наследство. В повечето случаи
медиите са тези, които дават публичност на съществуващи проблеми в
музеи, паметници на културата или археологически обекти.От тях обществото научава както за предстоящи инициативи в областта на консервация, реставрация, ремонтни дейности на архитектурни и културни обекти, текущи културни проекти финансирани от Европейския съюз, така
и за добри практики, свързани с опазването на културноисторическото
наследство.
Бързо развиващата се културноинформационна система в областта
на новите комуникации и технологии, наложи създаването на интернет
страници, интернет сайтове и страници в социални мрежи на музеите.Там те качват информация за свои инициативи по опазване на културноисторическото наследство, новини, свързани с дискусии, научни
културноисторически конференции и предстоящи събития. Широко се
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използват новите медии Яхуу, Гуугъл и Фейсбук за популяризиране на
културноисторическото наследство. На фона на глобализацията, новите
медии и дигиталната революция се променят основните културни, образователни и технологични условия. Като ефективни добри практики
в социалната мрежа Фейсбук могат да се посочат „Виртуален музей на
България”, „Младежка историческа общност България”, „Еуропеана „–
онлайн библиотека за културно наследство, „Юнеско/Свят/Херитадж”,
„Наука.бг” – проект на Европейския съюз за запазване на културното
наследство на стария континент, активни фейсгрупи като „За културния
туризъм в България”, „Аз обичам българската природа” и други.
Инициативата „Летен тур”, осъществена през месеците юли и август
2013 година от Община Бургас, включи действащите музеи, археологически и исторически обекти в Бургаски регион в кампанията „Бургас – кандидат за културна столица на Европа 2019”. В програмата се включиха
именити български артисти, бургаските граждани и туристи с интереси
в областта на културния туризъм.Като добри практики следва да се посочат концерт на Иво Папазов на 13 юли в етнографския комплекс „Генгера” – гр.Айтос, спектакълът „Багатури” на 20 юли в тракийското светилище „Бегликташ” край гр.Приморско, концертът на Калин Вельов и
група „Тумбаито” в археологическия комплекс „Деултум” до гр.Средец,
концерт на Теодоси Спасов в с.Граматиково, балетът „Шехерезада” на
бургаската опера в „Античен театър” гр.Созопол, концертът на Деси Добрева в местността „Ичмята” край гр.Сунгурларе и др. Всичките събития
се популяризираха в специална интернетстраница и фейсбукстраница
със заглавие „Включи града”, като специалистите от бургаските музеи
и пресцентъра на Община Бургас анонсираха предстоящите събития с
актуална информация и снимки.По време на събитията участниците в
летния тур попълваха анкетни карти, а след събитията отново се качваха
в интернетстраниците снимки и видео от проведеното събитие, като в
социалната мрежа „Фейсбук” всеки можеше свободно да коментира и
да изкаже мнението си. Симбиозата – материално културноисторическо
наследство – нематериално културноисторическо наследство – музеи –
медии – културен туризъм в посочения „Летен тур” е успешна.
На държавноинституционално ниво взаимовръзката музеи – медии е
добре организирана по отношение на популяризирането на културноисторическото наследство.Най-широко отразени в медиите са археологи-
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ческите находки. При политиките, свързани с опазването на културноисторическото наследство има какво още да се желае – в повечето случаи
сигналите за рушащи се паметници на културата, иманярски набези,
кражби на културноисторически ценности и др.подобни са подадени от
частни лица до медиите, и от журналистите и собствениците на медиите
зависи дали ще информират или не обществото за съответния случай.
Така например водещата организация в областта на европейското културно наследство „Европа Ностра” чрез проф.Валерия Фол подава сигнал, че „Тракийското светилище Мишкова нива, близо до Малко Търново
е сред най-застрашените паметници”– апела е публикуван в социалната
мрежа „Фейсбук”.Слаба е ролята на медиите за популяризиране на конференции и кръгли маси, свързани с културноисторическото наследство,
както и образователни инициативи с младежи и деца в посоката: култура – природа – историческо наследство. Рядко се отразяват и популяризират в медиите добри практики на неправителствени организации и
сдружения, свързани с опазване и популяризиране на културноисторическото наследство, а в този сектор безспорно има интересни и иновативни проекти, които в сътрудничество с музея и медиите биха допринесли за създаване на нова култура на поведение и добри практически
модели.Като пример бих посочила хепънинг за Еньовден на тракийското
светилище „Бегликташ” край Приморско на СНЦ „Артпиерия” – Бургас
през 2003г., когато уникалните природни и археологически дадености
стават за пръв път естествен декор на музикално-поетичен спектакъл с
включени етно елементи и възстановка на древни тракийски ритуали, а
участниците от спектакъла са поканили и специалист от бургаския музей
за беседи, с когото посещават и близките културноисторически обекти
„Лъвската глава” и резерватът „Ропотамо”.Изявата им е отразена в регионалната притурка на вестник „24 часа”.
Сравнително добре са представени от медиите културни проекти, финансирани от Европейския съюз. Статия на „фокус-нюз.нет” от
27.02.2014г. със заглавие: „Дванадесет средновековни пристанища от
Ахтопол до Калиакра са проучили варненски археолози” представя положителния опит по проект „ОЛКАС” на Е вропейския съюз – изследвани
са 12 средновековни пристанища с културноисторическо минало, направен е документален филм за историческите и археологическите изслед-
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вания, международна и национална конференция и представяне на информация по проекта пред ученици.
Добре експониран в медийното пространство е остров „Света Анастасия”, който се превърна в най-посещаваното място от туристите през
лятото на 2014-та година. До средата на месец юли 2014г. над 15 000
туристи са посетили острова за да разгледат музея, църквата, лекарната,
скалните феномени, къщата за гости, фара.Проектът на Община Бургас „
Културно-историческото наследство на остров „Св.Анастасия” и град Бургас – атрактивна и конкурентноспособна туристическа дестинация”е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” /т.нар.”смарт
туризъм”/ на ЕС.
Извод: Взаимодействието музей – медии е важен фактор за развитието на рекламната стратегия и маркетинга в областта на популяризирането и опазването на културноисторическото наследство у нас.
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ИВАН КАРАЙОТОВ

АНХИАЛОС ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА
Книгата “Анхиалос през античността” е резултат от десетилетните
археологически, исторически и епиграфски изследвания на древния,
западночерноморски град. Те са осъществени от редица български археолози и от самия автор. Още братя Шкорпилови са обследвали Анхиалското градище и са публикували неговото описание. Дълги години
проф. Михаил Лазаров като бургаски и варненски археолог провеждаше
разкопки в градището. След 1973 г., по естествен начин, те бяха наследени от мене и моите бургаски колеги, сред които Илиана Бонева пое
изследователската щафета. Тя проучи и публикува една голяма сграда и
правоъгълна гробница с геометрична украса. Находките, открити при нашите сухоземни разкопки и подводни проучвания, дадоха възможност
да се открие първата археологическа експозиция, показваща нагледно
античната история на този важен западнопонтийски градски център.
През последните три десетилетия на ХХ в. и през първото на ХХI в. аз
публикувах повече от 30 научни и научно-популярни статии за археологически паметници от Анхиалското градище. Още през далечната вече
1973 г. на страниците на седмичника за популяризиране на науката “Орбита” се появи мой богато илюстриран текст под заглавие “Новини от
древно Анхиало”.
Повечето от тези статии са цитирани и могат да се прочетат в български и чужди периодични издания и сборници. Всъщност тези публикации се явяват стъпала към предлаганите тук интерпретации на античната
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археология, епиграфика и история
на древния западнопонтийски
град.
Покачването на морското ниво
сега затруднява търсенето и откриването на културните пластове
на предримския Анхиалос. Добре
датирани епиграфски паметници,
открити в римското градище, ясно
свидетелстват, че той е заемал
част от добре очертаното от нашите изследвания римско градище.
Все пак трябва да се подчертае, че
те са относително късни и датират
от първата половина на I век след
Христа.
Към написването на това обобщително съчинение ме подтикна
големият познавач на римския урбанизъм на Балканите проф. дин
Румен Иванов и на него дължа
дълбока благодарност. Благодарен съм и на преводачите от български
на английски език Теодора Петрова Недялкова и Brendan Mc Gonagle.
Иван Карайотов, “Анхиалос през античността”, изд. “Либра Скорп”,
Бургас, 2015 г.
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БОРИС БУХЧЕВ

ДИМИТЪР АВРАМОВ
"19292008#
Бургас е не само град на понтийския път на птиците, Бургас е родно
гнездо на ята духовни птици – художници, артисти, поети и музиканти, с
които би се гордял всеки град и всеки народ.
В същото време изглежда странно, че най-много се прославят децастихотворци, а се пренебрегват задълбочени изследователи на изкуството. Един от примерите за такова пренебрежение е проф. Димитър Аврамов, автор на епохалния труд “Естетика на модерното изкуство” (първо
издание през 1969 година).
Сега е лесно да се говори за модернизъм в изкуството, но как да се
обясни на младите наши сънародници оценката за това понятие през
60-те години на 20-ти век.
Властващият в ония години тоталитаризъм налага свои критерии и
своя естетика за създаване на изкуство – “социалистически реализъм”.
Налагат се идеологически догми, създават се естетически митове. Задължително е да се спазва “партийната линия”. Главните герои трябваше да
бъдат от средата на работническата класа и на нейния авангард комунистическата партия. Тези герои трябваше да бъдат партизани или политически затворници от близкото минало и членове на БКП от епохата
на “социалистическото строителство”. “От другата страна на барикадата

198
бяха хората с “буржоазно минало”, “класовите врагове”, хората, които не
вярваха в “светлото бъдеще на комунизма”.
При такава идеологическа насоченост агитацията и пропагандата
бяха не само оръжия в ръцете на огромен институт, те бяха превърнати
в естетически критерии. Марксистко-ленинската естетика отхвърляше
категорично и безусловно западноевропейското модерно изкуство. То
беше заклеймявано като “буржоазно”, “формалистично”, “декадентско”,
“реакционно” и “вражеско”.
В такова време започва да пише своята “Естетика на модерното изкуство” Димитър Аврамов. Аврамов първи под нашето небе пише не за
отделен автор от “модернистите”, той представя цялостно естетиката на
модерното изкуство, защитава я с примери от произведения на Кандински и Шагал, на френските импресионисти и на българските художници
Иван Ненов, Борис Коцев, Дечко Узунов, Пенчо Балкански, Васил Иванов, Генко Генков, Кирил Цонев, Димитър Киров, Георги Божилов, Георги
Баев и други недолюбвани от СОЦА.
Димитър Аврамов защитава свободата на твореца, правото му на личен избор на стил, както и драмата на творците, които се противопоставят на догмите.
Делото на мъдреца Димитър Аврамов е озонен полъх в застоя.
Промени в социалистическия лагер след смъртта на Сталин през 1953
г. и след партийните конгреси през 1956 г. (естествено първо в СССР и после у нас) означават малко отдих. Знаково събитие за социалистическия
лагер беше “пражката пролет” в Чехословакия през 1968 г.
Философът Димитър Аврамов използва разведряването, но той не е
изпълнен с ентусиазъм. Записал е: “Пред очите ни се разиграваше кошмарният абсурд, наречен от Лампедуза : ”нещата трябва да се променят така, че да останат същите!”
Първото издание на “Естетика на модерното изкуство” е през 1969 г.
Изследването е публикувано в съкратен вид. Авторът си спомня: ”Докато
работех в почти пълна изолация, в благословена самота, аз се откъсвах
от сивотата и посредствеността, общувах с първокласни умове, световни
гении и дръзки новатори, обитавах европейското културно пространство
с неговите необятни хоризонти, докосвах се до проблеми, чиято мащабност и глъбина ме плашеха, но и неудържимо приличаха, някои от тях
– глобални проблеми на нашата модерна цивилизация.”
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Димитър Аврамов си е давал сметка
какво може да се случи с него като автор
и с неговото произведение, когато “излезе от своята изолация”. Намира смелост и
представя ръкописа в издателство “Наука
и изкуство”. Тревожно очакване. Спомен:
“Ръкописът на Естетиката беше рецензиран и одобрен в един от тези краткотрайни периоди на относително спокойствие.
Когато завеждащ-редакцията го прочете,
покани ме у дома си и доверително сподели: “Аз ще го разпиша за печат, пък ТЕ,
ако решат, нека ме уволнят.”
Естетиката е отпечатана. Жертви
няма.
Победа за автора Димитър Аврамов.
Цялостното изследване “Естетика на
модерното изкуство” беше публикувано през 2009 г. (Димитър Аврамов
почина през 2008 г.) Издателска къща “КИБЕА” предложи на читателите
разкошно издание. Съдържанието е следното:
КНИГА ПЪРВА: МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ОБРАЗА
Предговор към изданието от 1969 година.
Въведение
Глава първа – Изкуство за изкуството
Глава втора – Индивидуализмът на модерното изкуство
Глава трета – От природата до абстракцията
КНИГА ВТОРА: ФОРМА И СИМВОЛ
Глава четвърта – форма и символ в модерното изкуство
Глава пета – В търсене на абсолютна чистота
Заключение
Библиографски бележки
Показалец на имената
Показалец на термините
Списък на репродукциите
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За читателите е важно да припомним заглавията на произведенията,
публикувани от проф. Димитър Аврамов преди ноември 1989 г. :
– Спецификата и границите на някои изкуства (поезията, живописта,
скулптурата и музиката) София, “Профиздат”, 1964.
– Чистотата и симбиозата на изкуствата в естетиката на модернизма.
Сп. “Проблеми на изкуството” №1, 1968.
– Уроците на Кирил Цонев. Сп. “Проблеми на изкуството”, №3, 1978.)
– Шарл Бодлер /монография, изд. “наука и изкуство”, 1985.
– Майстора и неговото време (монография за Владимир Димитров –
Майстора, изд. “Български художник”, 1989.)
Специално трябва да се отбележи изследването за френския модерен поет Шарл Бодлер. Това произведение изпълнило с възхищение
френските ценители на автора на “Цветя на злото”.
Те не можели да проумеят как един българин е постигнал такова проникновено тълкуване на света на Шарл Бодлер.
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ДОБРИНА ТОПАЛОВА

В НЯКОЙ ДРУГ ЖИВОТ: БИТЪЛС, МАГНЕТОФОНИ
И ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДИВЕРСИЯ
ко търсим духа на единството във „В някой друг живот“ на Иван Кехлибарев (ЛИБРА СКОРП, 2015), без затруднение ще установим, че нищо
не се налага по-силно от духът на 60-те/ носталгията по 60-те. Усеща се и
в трите части на книгата, и в мемоара, и в разказите, и в есетата, но с особена сила се появява в първата част, емблематична за прозата на автора
– „Немската гимназия. Спомени за една несъстояла се революция“.
Ноември 1961 г., в двора на гимназията се репетира маршировка с
песен в чест на ВОСР! Тоталитарната тема изскача още в първия епизод, но непрекъснато
се появяват нови и нови фрагменти от частната сфера на живота, коректив на социума, в
която човекът излиза от наложената роля. Самият наратив се структурира от непрекъснато
редуване на колективен и частен бит, смешното и тъжното и оставя усещането за една
непрекъсната съпротива на словото спрямо
тоталитарното клише на живота. Текстът създава представа, че паметта е „субектът“, че
нейният каприз поражда историята – спонтанно и възторжено изскачат фрагменти-метафо-

202
ри, открояват се множество асоциации, очертават се причудливи точки
на свързване на различни аспекти на битието. Онова, което избоботва с
епичен тембър Историята непрекъснато се оказва опонирано от училищните истории, историята на рода и семейството, историята на една първа
целувка и какво ли още не, от емоционалната тоналност на спомена в
„малките“ истории на човека.
Екзотиката на мемоарния жанр е в непрекъснатата игра на сближаване– отдалечаване между героя от миналото и разказващия, негова
по-възрастна версия. В мемоарите на И. Кехлибарев разказвачът не се
стреми да доминира, не натрапва натрупаната в живота мъдрост, не рационализира онова, което е било просто усещане, неудържим порив,
чувство. Завръща се в миналото с обич, с малко носталгия и винаги с
усмивка. Деликатно обработва събитията, за да съхрани очарователната
наивност на жадното търсене на себе си – създава истории, сякаш написани, за да ни припомнят, че всички откриваме в живота си вечните
истини, но чрез „частни“ случаи.
Героят: гимназист, млад човек във възрастта на най-буйния растеж,
с почти болезнения стремеж към индивидуалност по същото време, когато тече и най-интензивната социализация на личността, налагането на
колективните норми е неизбежно. Драматична възраст за всички времена, но в тоталитарното общество драмата може да ескалира до трагедия.
Спасението – то е в живата му любознателност, в любовта му към експеримента, в жадното поглъщане на културата. Увлича се бързо и страстно – така се появяват цели колажи от различни сфери на живота, които
вълнуват героя: фотоапарати от онези времена – Пентакон, Байета, Смяна, следват магнетофоните – Мамбо, Тесла, Грундик, големите филми на
60-те, любимите книги на 60-те, любимите поети – Кавафис, Омар Хаям,
удженио Монтале, Салваторе Куазимодо…
Героят е във възрастта, когато придобиват особена важност авторитетите. Тоталитарната институция кристализира в натрапени авторитети,
гротескни фигури, завършени оръдия на системата – типична фигура е
директорът Стойчев с нацистките му похват, с шамарите по макаренковски и таланта му да унижава. Но най-важни за самоопределянето на
героя са неформалните авторитети, вдъхновяващите фигури, които променят поколението. Наративът е създаден със заразяващо чувство за хумор, с топла самоирония: открил Битълс, героят преминава от цигулката
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към китара, омагьосан, подражава на любимците си от филмите – след
„Пътят към висшето общество“ опитва да целуне момиче, след „Троянската война“ става част от тогавашната мания по „фитнеса“, срещата с
филм на Жак-Ив Кусто го превръща в гмуркач, срещата с големите поети
го превръща в предан служител на музата…
Сблъсъкът на авторитетите в цялата мемоарна част на книгата е ключов израз на голямата драма на времето. Още в първата история се появяват две коренно различни фигури на авторитета – родния дядо и „бащата на народите“ Сталин. Свързването им е сякаш родено от проста
хронология, случайно – смъртта на дядото е последвана след година от
смъртта на вожда. Но повторението ненатрапчиво откроява абсурда на
света. Петгодишното дете смътно помни дядо си, умрял от мъка след национализацията, но шестгодишното преживява като апокалипсис смъртта на вожда, потресено от траурните маршове, от плача на учителката
в предучилищната забавачка, от общия плач на децата, въвлечени във
всеобщия ужас, без да го разбират. Цялата обществена сфера работи за
това – да дирижира плача и радостта на човека.
Революцията – заглавието твърди, че не се е състояла, а инициационните пориви на момчето са пречупени през призмата на смеха, дори
пародирани като омагьосвания, като налудни детински страсти. Съпротивата на човека срещу света на абсурда – едно от безспорните достойнства на текста е това, че тя не е идеологизирана, изфилософствана от
разказвача, съпротивата е представена като инстинктивна, като естествено произтичаща от човешката природа. Самият стил пародира патоса
на историята (а и антитоталитарния стил на изложение изобщо), акцентува върху онези „малки“ революции, продълбали под тоталитарния
шаблон другия образ на човека. Горд като победител се чувства героят
от първия разказ, защото родът успява да си върне национализираното
някога парче земя. Победители се чувстват момчетата, измислили хитро
отмъщение за тираничния директор. Уволнението от родната казарма –
и то е победа – след толкова жесток натиск, гаври и потулени самоубийства момчетата крещят, а героят си мисли: „Ние обаче израснахме, ние
оцеляхме, ние победихме! /…./ Бяхме ПОБЕДИТЕЛИТЕ!“ В „някой друг
живот“ през 60-те това е победа – да преминеш през институциите на
системата и да останеш себе си. А нима не е победа и днес…
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СТАНИСЛАВ МАРАШКИ

ОТВЪД СЕЛСКИЯ ПЛЕТ НА НАЦИОНАЛИЗМА
Писателят на 21 век…Кой е той? Преди всичко той е този, който ще остане в литературната памет или, другояче казано, бъдещия класик. Той
има много лица,тъй като живее на 5-те континента. Той може да бъде
българин, македонец, руснак, ирландец, афганистанец, американец, испанец … Но всички тези писатели ги обединява мощта на тяхната изразна
сила. Защото не може да си литературен символ на века, ако не притежаваш това качество.И за да се разбере то, не е нужно друго, освен да се
прочетат творбите на бъдещите класици. И ако останеш без дъх, ако усетиш неповторимостта на техния глас в хора от гласове и ако сториш това
повече с интуицията, отколкото с ума си, то значи, че ти си открил писателите на нашия век. Накратко, писателят на 21 век е бъдещият класик.
И той не е непременно романист, както се счита по старо ненаписано
правило, нито пък е само нежната му антитеза:поета. Той е представител
на всички жанрове и стилове, осъществени както от по-млади, така и от
такива, които са достигнали своята зряла възраст. Хубаво би било, наистина, тези творци да са предимно в младежка възраст, по-красиво звучи
някакси, но това не винаги е така, защото младостта не е добродетел взета сама по себе си. И ако се вгледаме по-внимателно в техните творби,
неизбежно ще съзрем едни и същи черти като, например, пълен отказ от
догмите, нормите и литературните кодекси от всякакъв вид, надхвърляне на морала на своята кастова, съсловна и регионална принадлежност,
неантагонистична конфронтация с официозните стойности, съвпадение
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на гледните точки в оценката им от различни журита и читатели. И все
пак, ако пожелаем да обозначим обобщено всичко това, е достатъчно да
употребим само една-единствена дума: устрем. Устрем във всичките му
форми и измерения, устрем навсякъде и във всичко.
Писателите на 21 век се различават по техния стил и по сюжетите, които претворяват. Всичките те, обаче, пишат текстове, които функционират като очистителна стомашна сонда, като отровеният в този случай не
е човешкият организъм, а организма на съвременното общество. Преди
да го очистят, обаче, те го обхващат като цяло, с което на практика попълват дефицита от глобален поглед върху човека, породен от тясната
специализация в една или друга област на научното познание.С особено
голяма сила това важи за романа.
Със сигурност би бил бъдещ класик писателят Джеффри Евгенидис със
своя роман „Средният пол”. Романът представлява историята на живота
на хемафродит, разказан с подкупваща искреност от първо лице.Неговият автор е американец от гръцки произход и за него през 2003 год. той
получава наградата „Пулицър”.В него историята на няколко поколения
от едно семейство са разказани през погледа на потомък-хемафродит.
Жуно Диас ни изненадва приятно със своя роман „Краткият и удивителен живот на Оскар Уо”. Това е един полуавтобиографичен роман,
чийто автор Диас е американец, чиито корени са от Доминиканската
република. В него се разказва за пълно и дълбоко нещастно дете в Ню
Йорк, което умира в ранна юношеска възраст. Произведението получава
„Пулицър” през 2008 година. Специфична особеност на книгата е смесицата от литературен английски и испански, т.нар.”спанглиш”, възникнал
в САЩ.
Интересна е съдбата на чилийския писател Роберт Болан(1953 – 2003).
Неговият роман „2666” е издаден посмъртно. Авторът е предвиждал той
да бъде издаден като пет отделни книги, за да обезпечи финансово своето семейство, но неговите наследници, преосмисляйки литературната
стойност на творбата, я издават като роман в пет части.
Романът „Изкупление” на Иън Макюън е поразяваща със своята искреност хроника на загубеното време,която води подрастващо момиче,
преоценяващо и осмислящо по детски събитията от живота на възрастните. Станала свидетелка на изнасилване, тя го възприема по своему,
което ще доведе до поредица от съдбоносни събития по-късно.
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Зад привидното разнообразие на тези примери стои неизменно нещо
общо, което ги свързва:това е техният общочовешки, наднационален и
дори космополитичен идеен фон, което личи не само от биографията на
техните автори, но и от самите сюжети. Повече от ясно е, че бъдещите
класици и днешни символи на писателя от 21 век са граждани на една
голяма държава на духа, която няма нищо общо с държавите, от които
произхождат.
Тук напълно закономерно възникват и някои въпроси :”В рамките на
каква школа или течение функционират тези таланти? Каква е тяхната
обща идейно-естетическа платформа …или платформи?”. Най-подходящата украса за отговора би била снизходителната усмивка: често пъти
те не се нуждаят от никаква школа, тъй като техният индивидуализъм
е основната им типологична характеристика! И дори тогава, когато техните творби са обагрени от тъга, от тях се излъчва двоен оптимизъм:
първо за човешкия живот изобщо и, второ, за бъдещето на литературата.
Това са творби, които представляват открит лист за строго охраняваната
гранична зона на бъдещето, където привидно не властват свободата и
въображението, но което отстъпва именно пред тях!Има и една обща
гледна точка, която просто пронизва цялото им творчество: това е отказа
от изкушенията на национализма. Тези писатели мислят и пишат като
земляни, като жители на планетата, а не като представители на едно или
друго национално съобщество, на един или друг народ ; от друга страна,
някои от тях, посветили се на научната фантастика, разсъждават и като
жители на галактиката и дори космоса! На помощ в това приключение
на духа често им идват пътуванията. При това тук става въпрос за пътуване в истинския смисъл на думата, а не в смисъл на сърфиране из
интернет или полет на въображението като този на Жул Верн, описал
места и народи, до които никога не се е докосвал лично. И това е естествено, защото тогава, когато обектът на изображението ти е цялата земя,
ти трябва да я познаваш…И нека, когато говорим за пътуване, не употребяваме думата „изгнание”, макар че изгнанието е също специфична
форма на опознаване на култури, различни от националната, при това
просмукана от емоционалност и философия, които не са присъщи за
тривиалното пътуване. Това поражда опияняващото чувство за принадлежност към много култури едновременно и извисява творчеството на
бъдещите класици от 21 век до висшите вибрации на духа, недостъпни
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за примитивните национализми на литературата от миналите векове. То
не е красиво бижу,с което да се окичиш по време на официален прием,
а болка, която ражда като „трудна” жена една странна рожба: поредното
произведение на изкуството.
Класациите в литературата често пъти възбуждат повече гняв, отколкото възхищение и по това те значително се различават от спортните
класации, при които всичко може да се измери в голове, сантиметри или
секунди. Особено мелодраматични могат да се окажат те, когато се извършват на международно равнище, защото в този случай вероятността
да се събудят задрямалите национални шовинизми е повече от голяма. Изкушението нараства двойно, когато се прави опит за определяне
мястото на литература от страни и континенти, които носят бремето на
оценки, пълни с предразсъдъци и великодържавническа тенденциозност. Затова опитът за обективна класация на най-успешните писатели
на африканския континет, например, извършен от камерунския драматург Ерик Есоно Цими заслужава, ако не възторг, то поне уважение.Целта
на неговата класация не е да постави под въпрос личните впечатления
на читателя от срещата му с един или друг автор, а да бъде полезен за
читателя, който не чете активно, като му посочи най-успешните като число продажби или официално литературно признание писатели и поети.
Изследването на Цими обхваща автори, достигнали своя апогей през
първото десетилетие от 21 век. По правило те са издали не по-малко
от един роман или сборник с новели и са носители на престижни литературни отличия. Трудността, обаче, идва от друго: мнозинството от
тези африкански автори са издали книгите си в Англия, Великобритания
и Съединените американски щати, поради което много често критиците
в тези страни ги титуловат с наименования като „камерунски писател от
английски произход”, „дакарски писател от френски произход” и други
подобни, което прави бъркотията още по-голяма.Тази т.нар.”бъркотия”,
обаче, е благословена, защото тя свидетелства за наднационалния характер на писателя на 21 век. Сред имената в класацията на камерунския
драматург можем да посочим Лейла Ъбузейд, Leila Abouzeid от Мароко,
Унити Дау Unity Dow от Ботсвана, Ленора Миано от Камерун, Ясмина Кадра Yasmina Khadra от Алжир и др.Прави впечатление, че подавляващото
мнозинство в тази класация са жени – пряк резултат от засилването на
процесите на еманципиране на жената, което, от характеристика на об-
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ществото от 20-ти век, вече се превръща трайно и в характеристика на
литературния процес през 21 век.
Африканският писател удивително си прилича с писателите на който и
да е мило малък народ по света. Той често е неприпознаван като писател
от западните интелектуалци, защото живее в затвора на своя социалнополитически контекст и неговото творчество не излиза извън кръга на
неговите градски почитатели.Той пише основно за западния читател и
това обстоятелство автоматично го прави носител на универсализма в
литературата, късащ смело националните вериги.Той като че ли постоянно се оправдава за това, че съществува и по това днешният африкански,
албански, румънски, български, унгарски и прочие писател си прилича с
писателя от миналия век.И дори тогава, когато притежава всичките характеристики на писателя-маяк от 21 век, когото очаква бъдеще на класик, той не изневерява на познатия си образ от миналото.За разлика от
него писателите от великите нации на земята пишат на родния си език на
теми, достъпни и понятни за техните народи. По този начин те са много
по-затворени в своя социум, отколкото представителите на „малките” литератури и стават наднационални само тогава, когато навлязат в дебрите
на човешката психология или приемат „учтиво” в своята културна среда
творбите на по-малочислени и по-неизвестни национални групи. Този
процес е, всъщност, не просто процес на културна абсорбция, а процес
на универсализиране на литературните стойности.Много ярък пример
за успешна универсализация на творчеството на представител на малък
народ е случаят със сръбския писател Милорад Павич.В своята „Автобиография” той пише:”Аз съм писател от 200 години. През 1766, един от
рода Павич публикувал в Будапеща сборник със стихове и, от тогава, ние
се смятаме за семейство на писатели.Роден съм през 1920 г., на брега на
четирите реки на Рая, в 8.30 часа сутринта под знака на Везни…и този на
Змията според хороскопа на ацтеките.До 1984 година бях най-малко четения автор в моята страна. От тогава станах най-четения автор.Написах
роман под формата на речник, друг под формата на кръстословици …
Петият беше астрологическо ръководство за непосветените.
За моя изненада до сега книгите ми бяха преведени на сто езика. Накратко, аз нямам биография. Имам само библиография. Критиците във
Франция и Испания отбелязаха, че аз съм първия писател на 21 век, ма-
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кар че живях в 20 век, когато човек можеше да докаже своята невинност,
но не и своята виновност.
Не убих никого. Но мен ме убиха.Няколко пъти, преди да умра.Би било
добре за моите книги, ако техният автор беше турчин или германец.Аз
бях писател, принадлежащ на най-мразения народ на света:сръбския народ.
Равносметката е, че придобих през живота си това, което много писатели получават след тяхната смърт. Мисля, че Бог ме одари със своето безкрайно милосърдие, като ми предостави радостта от писането,
но ме наказа със същата сила за тази радост.”(виж http://www.mariabejanovska.com, б.А./
В периоди на изпитание интелектуалците на една страна могат да се
превърнат в основен фактор за нейното единство. През периода от 1815
до 1885 г. във Франция управляват последователно шест режима, като
самите те са разкъсвани от алтернативни движения. Тогава интелектуалците на Франция спонтанно и непринудено влизат в своята роля, тъчейки
общо „платно” от политика и литература . Те воюват на всички фронтове,
като с настървение установяват, задържат или укрепват свободата на изразяване и по-конкретно свободата на пресата. Някои от тях стават министри, народни представители и сенатори, сменяйки средствата за борба от литературни с чисто политически.Тази характеристика на писателя
от миналите векове се съдържа в латентен вид и в най-уравновесения и
успешен писател на 21 век.Тя е като скрит вирус, който във всеки момент
може да надигне глава и да преобрази човека на словото, без значение
дали той живее в 21 или в девети век преди новата ера! Да, размахът
би бил различен и силно обусловен от степента на еволюция на демократичните възгледи в съответното общество, но във всички случаи би
ставало въпрос за творческа същност на писателя изобщо, която сродява
писателя на 21 век с писателите от цялата история на човечеството.
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НОВОДОМЕЦ
След като руският гражданин Степан Иванович си закупи апартамент
в курортен комплекс „Слънчев бряг”, още на следния ден над курорта се
изсипа страхотен дъжд. И то точно тогава, когато Иванович, опиянен от
чувството за свобода и независимост, беше тръгнал на разходка.
– Чудесно, г-н Иванович! – усмихна се широко един от новите му съседи, който го срещна на улицата. – Сам Господ плисна вода пред вас, за
да ви върви като по вода.
Степан Иванович запремига глупаво, неразбиращ нищо, но нима изобщо му беше нужно да знае какво му бръщолевят на български, когато
му беше напълно достатъчно да знае, че е щастлив?
Дъждът, обаче, не спираше. В началото водата върху асфалтовиге
алеи, по които шляпаше Степанович, достигна до кокалчетата на глезените му, после полази бавно една-две педи, за да достигне малко под
коленете, а когато новият руски собственик вече газеше до кръста във
вода, той се запита, учуден и щастлив, дали пък рекламното каре в московския вестник, в което беше прочел обявата за продажбата на апартамента в „Слънчев бряг”, не беше изготвено с ненужна скромност, уточнявайки, че жилището се намирало на двеста метра от плажа, докато то,
всъщност, както по всичко личи, май се намира в сграда, построена на
самото морско дъно! Увлечен в размисъл, Степан Иванович не забеляза
как водата достигна първо гърдите му, после брадичката, а когато краката му спряха да докосват дъното, той и сам не се усети как заплува инстинктивно, загребвайки широко и артистично с ръце. Дъждът валеше,
Степан Иванович плуваше, а високо горе, на десетия етаж с изглед към
морето мълчеше красиво уютът на новозакупеното му едностайно жилище, придобито с една десета от парите от продажбата на московския
му апартамент. Идилия! Или поне беше идилия до тогава, докато не се
появиха ония мустакати и брадясали мъже с лодка, изплувала ненадейно от завоя за с.Кошарица.
– Какая красота! – възкликна възхитено Степан Иванович. – Я никогда
не предполагал, что Солнечнь1й берег, ето болгарская Венеция!*
На ония от лодката, обаче, очевидно изобщо не им беше до красота.
Мълчаливо и мрачно те насочиха лодката право към плувеца, говорейки
приглушено и сочейки с ръце към него. Лодката приближаваше, Степан
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Иванович плуваше безгрижно и чак когато те заметнаха с мрежа към
него, явно опитвайки се да го уловят, той изведнъж прозря жестоката
истина. Мъжете бяха рибари, а за тях той беше…той беше…Ама нима
за тях той наистина беше риба?! И те сега се опитваха да го…Уплашен,
Степан Иванович заплува още по-енергично, правейки отчаян опит да
се изплъзне от своите преследвачи, но лодката също усили ход, застигна
го и злокобната рибарска мрежа отново изсвистя във въздуха., като за
щастие пльосна във водата на един сантиметър от него.
– Пощадите!*…Приятели!...Друзья!*…Аз…я… Я совсем не рь1ба, аз… –
завика Степан Иванович на завален руско-български.
– Как да не си риба бе, шаран такъв! – захока го грубо един от рибарите с насмешливи очи и тъмно, набраздено от вятъра и слънцето лице.
– Че ако не беше такава наивна рибка, щеше ли да изсипеш като сляп
шаран парите си за гарсониера в Сънито, където даже една канализация
няма като хората? Така ли не се намери поне един, който да ти подшушне какво става по улиците и алеите, щом завали дъжд?
Чул това, Степан Иванович изведнъж забрави да плува и бавно запотъва към дъното.Затова и сълзите, които избликнаха от очите му, никога
не видяха модерните сгради на увеселителния мегаполис, разпрострял
се между градовете Свети Влас и Несебър.
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ЗАДОЧНИК
Задочният студент Витан Драганов влезе в катедрата по политология
в Университета за народно стопанство, в която седеше завеждащият катедрата проф.Иван Симеонов в обкръжението на няколко колежки.
– Добър ден – поздрави влезлият.
Професор Иван Симеонов повдигна глава, готов да спази обичайната
служебна дистанция, но като зърна откровените до наивност сини очи и
хлапашкото лице на студента усети как деловата му суровост се разтапя
като бучка лед върху горещ котлон.
– Извинете, може ли един въпрос? – попита студентът по политология.
– Ама разбира се ! – усмихна се широко професорът.– На мен това ми
е работата
– да отговарям на въпроси.
– Налага ми се да променя датите на някои мои изпити. Ще може
ли?
– Датата на кой изпит ще искате да промените?
– Най-напред на изпита по политическо поведение, ако Ви е удобно.
Нека се явя не на 15, а на 20 април, ако може.
– Защо, какво ще се случи на 20 април? – заинтригува се завеждащият
катедрата.
– На този ден в София ще се състои конгресът на партия Ред, законност и справедливост. Смятам до тогава да стана член на тази партия и
да присъствам на форума като делегат.
– Че какво ви пречи хем да си бъдете делегат, хем да си се явите на
изпит нормално като другите студенти съобразно графика? – учуди се
професор Симеонов.
– Вие не ме разбрахте, г-н професоре. Моето село Трепетликово е на
две туби бензин от София. Пътуванията са скъпи. Като стана делегат, ще
се възползвам от безплатния транспорт на Партията до София в деня на
изпита. Това е.
– А-а-а-а!... – не сдържа удивлението си професорът . По лицата на
останалите колежки в катедрата изгря усмивка.
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– Желая също изпитът ми по политическа етика да бъде изтеглен с
една седмица по-рано – продължи още по-дръзко Витан. – Нека бъде не
на десети, а на трети май.
– Това пък защо? Нали тогава конгресът на РЗС вече ще е минал? – не
разбра Симеонов.
– Да, но на трети ще има митинг на партия „Атака” пред Народното
събрание – поясни търпеливо Драганов. – Организират безплатен превоз с автобуси от всички по-големи градове в страната. Сандвичи и кафе
даже ще раздават.
– Супер! – възкликна една от преподавателките. – Аз ви казвах, че
националистическите идеи на „Атака” са най-правилните, а вие, колеги, не ми вярвахте. Как се грижат само за митингуващите! Да живее
България!
– Това ли е всичко? – вдигна поглед завеждащият катедрата към бъдещия
политолог.
– А, не...Имах предвид...Ако може...Всъщност, дали ще може също и
изпитът ми по
Управление на конфликти да бъде насрочен за 18 май, по възможност следобед.
– Чак пък следобед... – прояви признаци на раздразнение професорът.
– Няма как да е по-рано, господине – започна да се оправдава Витанов с най-невинната физиономия на света. – Преди обед на този ден ще
участвам в двучасова блокада на Орлов мост заедно с природозащитници. Ще протестираме срещу новите промени в Закона за горите.
– Как? Нима и те осигуряват безплатен транспорт?! – не повярва Симеонов.
– Ама разбира се! – възторжено потвърди задочникът от Трепетликово. – При това автобусите им са много модерни, с климатици и телевизори.
– Ей на това му се вика студент по политология! – възкликна по-младата от колежките, която до този момент беше мълчала, забила нос в
книжата. – Нарочно участва във всички партии и движения, за да ги изучи отвътре. Усвоява учебния материал не само от учебниците, ами направо от живота.
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– И е прав колегата! – присъедини се към мнението на колежката си и
самият завеждащ катедра. – С всяко свое действие той показва,че цени
парите като истински добър икономист.Винаги съм казвал на студентите,
че не могат да станат нито добри юристи, нито добри политолози, ако не
овладеят икономическата наука.
– Който трупа знания, трупа печал – произнесе мъдро най-опитната
колежка, изпаднала във внезапен философски транс. – Колкото повече
този млад човек вниква в игричките на партиите и движенията, толкова
повече той се разделя с радостта от живота.
Философското превъплъщение на зрялата дама не можеше да учуди студент по политология, какъвто бе Витан Драганов. Той изкоментира
добросъвестно:
– Вярно, че като всеки умен човек съм тъжен, но не всичко е загубено.
Надеждата, както знаете, умира последна.
– А вие на какво се надявате? – попита някак романтично шефът на
катедрата.
– Надявам се, че блокадата на автомагистрала Тракия, която фермерите планират за утре, няма да се отложи. Аз също се записах за участие
в протеста .
– Браво на вас, младежо! – искрено се възхити проф.Иван Симеонов,
след което стана на крака и топло подаде ръка на Драганов. – Ей на това
му се вика студент по политология! Трепти с вълненията на всички онеправдани. Даже и с фермерите е солидарен!
– Как да не съм солидарен бе, г-н професоре... – изрече с нежен укор в гласа задочникът. – Че нали автомагистрала Тракия
минава на един хвърлей разстояние от моето село? Ако не бях се записал в акцията
на фермерите, никога нямаше да мога да
се прибера до родното си село Трепетликово. За този протест утре към района на Трепетликово ще поемат безплатни автобуси
от цялата страна, включително и от София.
Какъв по-сгоден случай да се прибера на
село, без да дам нито една стотинка!
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ЗА ПОВЕЧЕ ЛИТЕРАТУРА!
Проектът на д-р Елица Дубарова, представляващ своебразна лаборатория за писане в различни литературни жанрове от млади дарования от
цялата страна и осъществен съвместно с Университет “Проф. Асен Златаров” и община Бургас, вече е овеществен в книжно тяло от бургаското
издателство “Либра скорп”. Няма да коментираме ефекта на вече публикувания текст върху автора си, но при всички случаи той учи, усъвършенства авторството.
От 19 до 23 август в къщата музей “Петя Дубарова” бе проведена литературна творческа работилница по случай 20 години от създаването
на музея. В лабораторни условия млади литературни дарования работиха, твориха и експериментираха върху всевъзможните „модели” на
литературата (и металитературата), върху различни нейни актуални и
ретрожанрове, класически и модерни форми. Тази им новопридобита
опитност, през времето на занятията с интензивен, разнообразен, модерен и едновременно с това експериментален характер, ще обслужва и в
бъдеще художествения почерк на участниците, ако решат да продължат
с писането.
Форматът на творческата лаборатория, превърнала се в традиция за
дейността на къща музей „Петя Дубарова”, постига двойния ефект на
удържана литературна елитарност, но и на своеобразен форум с отворен
характер, който съдържа всички предпоставки да се превърне в добрата
алтернатива за „правене” на литература.
Лекторите: акад.Алек Попов, д-р Кристин Димитрова, проф. Владимир Трендафилов, доц. Йордан Ефтимов, Иван Сухиванов и Елка Стоянова и домакинът на събитието д-р Елица Дубарова. Лекторите споделиха,
че занятията с млади хора също са освежили техните възприятия за литературата. Процесът е така да се каже взаимно опознаване и нов поглед
върху литературните процеси.
Участниците бяха лауреатите на конкурса през изминалите 20 години, включително и на националния конкурс на името на Петя Дубарова от 2015 г. Самата работилница показа колко ефективни могат да са
конкретните задачи по писане. Владимир Трендафилов направи занятия
върху жанровете на сонета и рондото, Алек Попов върху фантастичния
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разказ, Кристин Димитрова върху разказа с неочакван край, Йордан Ефтимов върху философския фрагмент, Иван Сухиванов върху ултракъсата
проза, Елица Дубарова върху оперативната критика.
Д-р Елица Дубарова споделя и предходен опит. В предговора си към
първата подобна книга за творческо експериментално писане Елица Дубарова уместно дефинира лабораторните занятия, провеждани в такъв
формат като „дискурсивни форуми”*1. Винаги стои въпросът за ефективността на подобни форми на “приближаване” към литературата.
Особено популярни в англосаксонския свят, в Русия /ЛИ”Максим Горки
например/ и др. Освен върху писането, тези форуми допринасят и за “четенето” и разбирането на литературните произведения, а и разширяват
кръга на хората обичащи четенето и литературата, в частност и към националния език. Освен като добри писатели част от лекторите са и много
добри преводачи /Вл. Трендафилов, Кр. Димитрова, Й. Ефтимов/. Писателите споделиха как се съотнасят българските текстове към световната
литература, какви са тенденциите в развитието на поезията и прозата и
пр. Сверяването на часовника с това, което се случва във световната и европейската литература е задължително за младите, а и не само младите,
автори. С тези констатации се съгласиха всички.
В новоизлезлия сборник са представени някои от текстовете, писани
на уъркшопа.
Иван Сухиванов

*1 Вж. Дубарова, Е. В: Юбилеен сборник,
5 години уъркшоп. Алтернативи на литературния процес. Либра Скорп, 2008г.
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