150 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА У.Б. ЙЕЙТС

Уилям Бътлър Йейтс (William Butler Yeats) е ирландски поет,
драматург, есеист, прозаик, политик.
Роден през 1865 г. в Дъблин. Eдин от създателите на т.
нар. Келтска лига - обществен съюз за възраждане на
литературата на базата на народните традиции. Основава
първия Ирландски национален театър - „Театър на
Абатството”.
Носител на Нобелова награда за литература (1923).
В последните години от живота си има славата на
национален ирландски поет.
Т. С. Елиът го нарича „най-големият поет на нашето време…”.

Джон Сарджънт, Портрет на У. Б. Йейтс, 1908

ИРЛАНДСКИ ЛЕТЕЦ
ПРЕДУСЕЩА СМЪРТТА СИ
Аз знам, че в облак-гроб ще вляза,
и то преди да съм готов;
едни убивам без омраза,
а други браня без любов.
В Килтартан всъщност съм роден,
народът там е беден, див.
Не чакат друг живот от мен –
по-тежък или по-щастлив.
Не влязох в бой по дълг, по мнение,
след гръмка реч или салют –
самотен миг на упоение
ме хвърли в облачния смут.
Знам вече и съм преценил,
че утре ще съм пак прахта,
каквато и до днес съм бил.
Според живота – и смъртта.
Превод: Вл. Трендафилов

MOPE

ГОСТ “МОРЕ”
ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ

Владимир Левчев е род. 1957г.
Поет, писател, журналист, преводач от английски и
руски, университетски преподавател. Владимир Левчев
е автор на 14 стихосбирки и четири романа, издадени в
Бьлгария, както и пет стихосбирки, издадени в САЩ.
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ЩЕ СЕ СРЕЩНЕМ ПРЕДИ
На М.
Ти обичаш огъня на пустинята
по пътя към Забриски пойнт.
Ти обичаш самотата си.
Обичаш сухата сънна пустиня,
защото я изпълваш с океан от лудост.
Един делфин прескача слънцето
в огледалото.
Сини снегове валят през нажежения ти ум.
Черни снегове се трупат върху белия ти път.
Свита на седалката
ти гледаш през задното стъкло
как пътят се стеснява
и отдалечава
към тихия
залезен океан.
Духът на мълчалив индианец кара колата.
Ще се срещнем в един бар
на юг от Созопол
преди 35 години.
2012

СРЕЩА
морето морето морето морето
отваря по плажа едни чекмеджета
изхвърля тела на любими умрели
и катове бабини бели дантели
въздиша октомври с лъчи сред листата
и скърца стаеният мрак зад вратата

MOPE

под прилив на фарове върху тавана
и риби подскачат за миг над юргана
студеното сънно море под чаршафа
часовник в ухото на мида на шкафа
и облият писък на обеден гларус
и мидите с острия мирис на старост
ръждясали мачти планктонни мечти
делфинът се учи как да лети
приижда огромно и живо морето
което отдавна удави детето
отблясък от плясък е пясъкът ням
но всичко което го няма е там
там вътре е всяко забравено нещо
потъвам
заспивам
отивам на среща
2012

ТАЗИ НОЩ
На А.
Aз съм широка прогнила лодка.
Ти си бялото раче,
което лази по кривите ми ребра.
Иска да падне зад борда.
Aз съм почервеняла кестенова гора.
Ти си луната, която бяга
в съня си
назад през листата.
Ти си тъжна Богородица Елеуса.
Къде ти е Младенеца?
Аз съм червеят в черното дърво,
върху което се рисуваш.
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Аз съм в теб. И ти си в мен.
Стрелките на часовника
oбикалят свободно безкрая...
Не ме забравяй като се събудиш!
2007

РИТУАЛ НА ПОСВЕЩАВАНЕ
На Атинула
Един нещастен човек
не може да бъде поет.
Бранко Милкович
Бурята е близо.
Виждам бели материци да се носят
в тъмното небе – да се разтварят океани –
да поглъщат
лунни планини.
Виждам мислите,
които плуват по лицето ти – усмихват се
и втренчено ме гледат.
Виждам чудесата на света
навсякъде...
Светът е карта
на световната душа,
която вечно се изменя!
Змията на вселената раздвижва
лъскаво подлунно тяло.
Разтваря си главата като роза
в теб,
за да захапе в мен
набъбналата си опашка.
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Мълния проблясва през телата ни
и руква древния порой –
за да затвори кръговрата:
ние ставаме едно.
1986

МОРЕТО В РИБАТА
1.
Не мога да плача от години.
Отвътре съм разяден от солта
и прогнил от вълнението.
Риба съм, която носи
в себе си морето.
2.
Гледам изгрева над сивото море.
Гледам студените звезди над пяната.
Вървя по този бряг от години ...
3.
Езикът ми тежи.
Езикът ми е вълнолом.
Водата и солта го разрушават.
Най-накрая
ще ме връхлети неизразимото.
Пяната ще бъде плач
и слово
в ухото на мрака.
1989
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ЕДИКУЛА

Преди да ме изгорят
любима
сърцето вземи ми
да диша да се надиша
че толкова време страда
в килията на душата
На огъня го не давай
не давай го на земята
бездушен е огънят
а земята –
бременна с хляб и смърт
Хлябът не ни насити
и ненаситна смъртта е
Преди да ме изгорят
любима
душата вземи ми

ОТРИЦАНИЕ НА ОТРИЦАНИЕТО
БОЯН
АНГЕЛОВ

Тежък стана животецът –
като в приказка за Баба Яга.
Тъкмо се научихме да живеем,
а трябва
да се умира.
Разтворихме душите си –
врати в хоризонта –
и просветна онази
нарастваща светлинка,
зад която живее
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отрицанието
на отрицанието...

ГЕРМАНИЯ
Тя е силна жена, тя е майка Кураж,
но с очите на Хьолдерлин.
От Баварските Алпи до балтийския плаж
всеки смята се неин син.
Сред гори неизбродни и безброй градове,
сред села като в приказен филм,
тя е майка, която надежди кове
за децата на братя Грим.
Тя е светла жена, тя е Vaterland
и в очите й – езера –
се оглеждат на облака белият цвят
и пожарът на всяка зора.

ТЕАТЪР НА СЕНКИТЕ
Стаята виждам –
същата
същата маса
вазата
лампата нощна глобуса
с матовия отблясък
виждам
библиотеката
с книгите недокоснати
с книгите недочетени
с книгите пожелани
в белият здрач на кухнята
още ехти смеха ти
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Боян
Ангелов е роден на 27
август 1955 г. в
гр.Панагюрище.
Автор на 21
стихосбирки, сред
които: „А върху
ножа – детелина”,
„Тиара”, „Делтата
на другия живот”,
„Скали от вятър”,
”Еос”,
„Цветовете на тъгата”,
„Съзерцание”, „Византийска мозайка”,
„Отрицание
на отрицанието”,
„Разговор с мълчанието”, „Ъндърграунд”, „Хълмовете
нямат полумрак”,
„59
отстояния”,
„Далнина”.. Негови
поетични книги и
отделни
стихотворни творби са
превеждани на различни езици.
От края на 2012
г. е директор на
издателство „Български писател”, а
от месец юни 2014
г. – председател на
Съюза на българските писатели.
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а над леглото празно
сянка върху стената
като в китайска драма
сянката ми прегърбена
твоята сянка я няма

ИРИСИ
Любовниците
са незапомнени имена:
тела, облъхнати от екстаз;
неосъзната
мъглявина,
където господства
другият Аз…
Пребродих целия си живот –
от
загадките до осъзнатия страх…
Така на сирака
обувките хлопат,
защото
трябва да израсте в тях.
Така ирисите
раздалечават
предметите
от багрите им.
Така жените ни
се отдават
на други,
щом ни превърнат
в дим.
Тези жестоки метаморфози
дали
ще посочат избор нов?
Любовниците
са пепел от рози.

MOPE

Всичко останало
е любов…

СЛЕД СТРУГА
На Бранко Цветкоски
Като преплува Охридското езеро
като тънка змиорка тъмна
водите му бисерни
бърза реката
бърза към Дебър да побелее
Черни Дрин бърза припряно
не я възпира Струга
планината не я възпира
облаците не я изпускат
дърветата на поетите се оглеждат в нея
тъмна змиорка тънка
като метафора недостижима
и пълноводно бистра
зеленооко маслинена
бърза реката и в нея
момчешки тела се впиват
скриват се и изплуват
и скачат от моста отново
в реката припряно бързаща
за Дебър
и за морето

ПРИЕМАНЕ НА ТЪГАТА
Джунгла е съзнанието целина
леговище на пустинна лисица
и плуващи междуособици акостират
в уханни стълпотворения
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загръщам се и ми става студено
закопчавам ливади ручеи
и поднасям лилава възможност
получавам небесен тътен
от отшумяващи мегаполиси
толкова необяснима
ми се струва радостността
а е плаха и арогантна
загръщам я и ми е хубаво
но съм уплашен отчаян съм
защото съзнанието е скривалище
за знания и представи
където живее татко
и мама ни глади ризите
в къща от стари снимки
и в спомени за снежинки

ЗИМНО СТИХОТВОРЕНИЕ
ПРИ ЛИПСА НА СНЯГ
Хълмовете нямат полумрак.
Необезпокояваното ми полезрение
чете отвесната морзова азбука на дъжда.
- Кога ще те видя пак?
Богът изпраща послания
към жадната пръст.
Вглъбени в самотата си борове
докосват със
стреловидни криле
притихналите арлесхаймски вили.
Небето ли плаче, вали ли?
Морзовата дъждовна азбука
структурира зрението ми.
Дъждът също се състои от атоми,
както искрометните багри
на причудливите птици,

MOPE

напуснали отдавна България.
- Мила, почувства ли тази тайнствена рима,
погали ли я?
Не ти ли стана по-топло
в тази студенина?
Любовта винаги е самотна
и зъзнеща в същността си.
Не е ли щастие да вдъхнеш живот на
две същества, толкова уязвими
и свързани в едно име:
Боги Анна...
Защо любовта се превръща в рана
и защо дъждът е набраздил
безпокойното ми полезрение,
за да отрони пак:
- Хъмовете нямат полумрак...

ПОНЯКОГА
Канарите нямат имена,
но са непристъпни канарите
и притискат пластове злина,
за която няма победител.
Траурът е винаги на път,
винаги пристига твърде рано.
Своя дом освободил, духът
крачи през поле неразорано.
Свлякъл тленните си телеса
(както смокът - кожата си стара),
плува в полусънната роса,
със съзвездията разговаря,
гали неродените души
и дори с тъгите ни тъгува.
Той понякога ще ни теши
и понякога ще ни сънува,
Ще потъва в други времена,
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ще преодолява всяка низост.
Канарите нямат имена,
но са до съзвездията близо.

НЕПОХВАТНИЯТ
Какъвто съм непохватен
ще изпусна и тази възможност.
Какво пък,
нали друг ще вземе банкнотите,
друг ще им се зарадва.
Това също е добротворчество.
И никак не се оплаквам,
щом още чувам:
- Татко, обичам те!
Щом има коя да ми каже:
- Обичам те!
Оставете ме да побързам,
че пак някой на улицата е паднал,
а хората са забързани
и, какъвто съм непохватен,
може до него късно да стигна...

ПРОВИДЕНИЕ
В една измислена окръжност
живее измислен куб
и никакви кубически метри
не го запълват
защото е четвъртит
което значи честит
което нищо не значи
защото
еделвайси увяхват в блатна окръжност
и водни биволи хрускат

MOPE

черна тръстика
водорасли украсяват алпийски пейзаж
защото слънчев сняг
ще стане супа от фиданки
израсли
в окръжност измислена
и на кубични метри
дървесина нарязана
храна за огъня
чиято аура
е кръг без време
с цвят
безцветен

ВАЖНИТЕ НЕЩА
съвсем не са важни
ако е минало тяхното време
и красавицата старица е вече
или пясък е вече или
лошата дума незабравима
забрава е вече
но неопитни филантропи
дегустират скърбите наши
без да пият горчилката
плюят я
ясновидно я отминават
милосърдно ни се присмиват
неприятелски ни дамгосват
и се стича срамът по шията
а въжето е важна клечка
в сажди стича се
от безкрая
който има
скръбта
за начало
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КУЛАТА НА ХЬОЛДЕРЛИН
Лудостта
от смъртта
по-добър вариант е
Хьолдерлин гледа навътре
и не знае кой е къде е
знае само че ще се стъмни
но тогава нахлува
безогледно поезията
и бушува в ума му
като сива
виелица дива
тогава
светва кулата над Некар
тази луда река
с разноцветни води
ту зелени
като върбите смирени
ту жълти като кулата
в нея е Хьолдерлин
уж спасен от света
и спасен за света
от майстора Цимер
в тая
стая
стаен
Хьлдерлин остарява
рано е още за стиховете му
трябват няколко века за тях
и не бърза поетът
не знае кой е къде е
и не бърза смъртта
гледа навътре
поетът
с Емпедокъл беседва
стои вцепенен
и понякога
цепи дърва
и понякога

MOPE

гледа навън
там е Тюбинген
Лауфен там е
там светът е с реката Некар
с любовта
този огън бездимен
със средината на живота
и на кулата
с жълтите
скули
ЕМПИРИОКРИТИЦИЗЪМ
Електрически стълбове
като обърнати към небето гигантски ноти
или
обърнати към небето ноти
като гигантски стълбове за високо напрежение
в ултравиолетовото поле
и там
ръкомаха от прашния си смокинг
Мах
наподобяващ лястовица уморена
след която климуца разпадащ се роял
възседнат
от Авенариус
материята изчезна крещят самодоволно
двамата
защо беззвучно ги питам замислено
напускайки ултравиолетовото поле
вливащо се във веществото
на ултрасинята планина
с форми на възбудена
грациозна
жена
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ШЕПНЕШКОМ
-Прекалено е рано да отиваш оттатък!
Някой все ми повтаря нощем тези слова и
се събуждам, но нямам от съня отпечатък.
И не спя, а блуждая в непрозирните стаи.
Кой това ми нашепва? Някой мъртъв приятел,
който вяра ми праща - в мрака зъл да ми свети?
И защо досега той не ми беше изпратил
тази мрамомра милост, обкована с несрети?
- Прекалено е рано, прекалено е рано!
Този шепот отново като глас ясен чувам.
Той се спуска смутено от небето пияно,
различавам го ясно и не спя, но сънувам...

Никита Нанков, рисунка
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МУСТАФА В ИСТАНБУЛ
***
Ето ме днес съвършен
омразата заключих
от черното и бялото на любовта
събрах в безразлично сиво
среда на нишката живот
оттук насетне ще съм сам и с другите
безпътен безполезен безпогрешен
възкръснал от пепелището
на старите си чувства
тук между тези брегове
горд като Kız kulesi
история на Болката пиша
***
В главата ми думи и фрази
загубили смисъл и ориентир –
възрастен щъркел
непосмял с другите си полети
сънува синева и топло слънце
зъзне стряхата на изоставена къща
улични псета в безкрая на обещанията
чиито стопани отдавна ги няма
ми правят компания
***
Думите – студени и самотни
пълни с празни обещания,
отритнати
улични музиканти избуяли като плевели
край ъглите на този град.

АЙШЕ
РУБЕВА
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Айше
Рубева
е родена 1974 г. в
Стара Загора. Завършила е Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“.
Работи като учител в ОУ „Никола Й.
Вапцаров“ с. Ябланово, общ. Котел.
Пише поезия и проза, също и критически отзиви на български и на турски
език. От известно
време работи по
филмов сценарий,
чийто главен герой
Мустафа е поет.
Няколко „негови“
фикционални цикъла с поезия ще
допълнят първата
й двуезична книга „Някой ден ще
полетя“ / Bir gün
uçacağım.
Първият от тях Mustafa
konuşuyor („Говори
Мустафа“), написан първо на турски, през април
2015 бе публикуван
електронната
в
версия на италианско списание за поезия Atelier заедно
с италианския превод от турски на
Никола Вердераме.
Нейни произведения са публикувани
в
„Литературни
Балкани“ и различни онлайн сайтове
за литература.

Отчаян търся някаква мечта
Истанбул се смее ехидно –
тук думите и обещанията изчезват
като отлетели към безкрая хвърчила
***
Страхът е врагът
ръфа смелостта
забива зъби
ожесточено
влиза в бой на живот и смърт
връхлита
разкъсва ме парче по парче
уплашен днес
се свличам в прахта
страхът танцува в кръвта
тактува в камерите на сърцето
смехът му дълго ще кънти
в празната зала на душата
но аз още не съм победен
***
В този шумен град живее в мен, расте и се развива
една огромна, свирепа, свита на кълбо Болка
зъбата, натаралежена,
ручеи от кръв и сълзи потичат, щом се размърда
да не би да я забравя, да не би да я изхвърля,
да не би да заприличам на друг.
Търся свят, който ще ме приеме, ще ме приюти
отчаян, безстрашен, непобеден
обречен на ненужната истина
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МАТЕМАТИЧЕСКА ПОЕМА

І
С Висарион Никейски –
приятеля на Рим в Константинопол –
говореха за подвига на духовното благородство.
После за Генуа и Венеция,
които хитруваха.
Висарион му разказа
как Андроник – братът на кесаря –
продаде преди седем години
Солун на Венецианската република
за 50 000 дуката.
Сделката беше изгодна,
Солун е голям пазар,
но все пак османците на Мурад
го взеха с оръжие,
плащайки с кръв.
Със своята кръв и с кръвта на ромеите.
Световната политика е световна търговия.
Кораби, стоки, морета, пазари…
Плаща се с дукати или с кръв.
Така помисли Николай де Куза –
посланикът на Рим в Константинопол
през 1437 година.

ІІ
Всекидневната вечност
на възторга от Бога

РУМЕН
ДЕНЕВ
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Румен Денев
е роден през
1958г. в гр. Казанлък. Завършил е
спец.„Българска филология“ в ПУ„Отец
П. Хилендарски”.
През 1986 г. излиза стихосбирката
му „Животът на дъжда”, за която през
1987 г. му е присъдена престижната
национална награда
за дебют в поезията
„Южна пролет”. Автор е на сборниците
със стихотворения
и поеми: „Вечният мир” /1990/,
„Последно”(1999),
„Звукописи”(2001),
"Стихотворения”
(2005), ”Посоки на
погледа” (2006) и
„Люлка на вселената”( 2011). За поемата „Люлка на вселената” е удостоен
със
специалната
награда на Съюза
на българските писатели.
През 2012 год.
излезе книгата му с
есета „Град България” (политическа
фантастика), а през
2014 – сборникът с
есета «Назад към
човечеството» и стихосбирката «Подражание на псалтира». Превеждан е
на руски, френски и
турски.
Член на Съюза
на българските писатели.
Член на П.Е.Н.центъра.

и естествената свещеност на битието
стъписваха без ума и дума
Николай де Куза
при детинските му молитви.
В молитвата нямаш минало,
невинен си и си измит
от всички вини
и не изтръпваш пред бъдещето.
Истината приижда
от извора си
и винаги ще приижда.

ІІІ
Светлото изумление от битието
е блаженството на мислителя.
Човекът е незнание –
мърмореше де Куза –
това е първата му мъдрост.
Човекът е незнание,
незнание,
което иска да се учи
от неизразимото,
което е невидимо и немислимо,
което е безмълвно,
което…
Над Константинопол се разсъмваше.
И вътре в Николай де Куза се разсъмваше.
Ловът на мъдрост беше лъвски.
Мъдрост от една тъмна отвъдност без пътища.
Понякога оттам няма завръщане.
Разлаяха се кучетата на ромеите
в града на Константин, наречен Втори Рим,
и в отговор зад яките стени
в далечината
се чуха кучетата на османците.
ІV
Вселената е бременна с човечество.
Така помисли Николай де Куза
на пазара за роби и добитък
край колоната Тавър.
Всички в тази навалица
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са преоблечени човеци.
Човеците са преоблечени като:
гърци,
арменци,
евреи,
турци,
руси,
българи,
копти,
латинци,
роби,
селяни,
търговци,
императори,
папи,
султани...
А аз съм човек, преоблечен
като монах и германец.
Подобно е на карнавала във Венеция,
но всички се приемат насериозно…
Посланикът се сепна:
Венеция продава топове на селджуците.
Това му каза Висарион Никейски –
приятелят на Рим в Константинопол.
V
Между Бога и нищото
е вселената.
Вселената е умна.
Вселената е нароена
с много множества
в своята единност.
Но множеството на човечеството
не е родено още,
а само множеството на народите.
Човечеството още е мит –
почти възможност преди действителност,
т. е. бременност преди раждане.
Вселената е бременна с човечество.
Така помисли Николай де Куза
в храма „Св. София”.
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VІ
Дух е равнозначно на музика.
Всяка вещ,
камък,
растение,
животно,
човек
и ангел
имат своя скрита мелодия,
която е техният дух.
Всяко наречие
е музика или дух на народа му.
Така помисли Николай де Куза
на пазара за роби и добитък в Константинопол,
слушайки многоезичието
на много народности:
ромеи,
арменци,
руси,
българи,
турци,
копти,
албанци,
сърби,
власи,
хазари,
германци,
франки,
веницианци,
латинци,
евреи,
араби,
генуезци…
И слушайки многоезичната симфония
Николай де Куза чу
музикалните вариации
на едно възможно човечество…
VІІ
В сърцето на Николай де Куза звучеше
концерт за човек и вселена…
А в града на Константин
по пазарите
османците купуваха и продаваха
стоки и роби.
Войната си е война,
а търговията си върви.
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Да притежаващ е вид заболяване,
вид пристрастяване
и разложение.
Собсвеникът е собственик на болест.
Блажени нищите духом,
които нищо не искат,
но за всичко се грижат,
които гледат с невежи очи,
но тяхното незнание е глад за учение,
които нищо не владеят,
но тях ги владее царството божие.
Така помисли Николай де Куза,
заслушан в пазарния шум…
VІІІ
С Теофил-исихаста,
монах от България,
говореха за безмълвието
като извор на истината.
Само безмълвието чува звуци, щум и музика.
Безмълвието себе си не чува.
Зад очите е невидимото
и само невидимото вижда всичко видимо пред очите,
а зад очите е изворът на Таворската светлина.
Човекът е дете, което се люлее
между бездни,
под бездна
и над бездна –
дете, което се люлее
в люлката на вселената.
Вселената е гледка за човека
и човекът е в погледа на вселената.
Вселената и човекът се гледат
и Господ е тяхното запознанство.
ІХ
Вселената днес е тържествена.
Днес времето във вселената е тържествено.
И вчера беше.
И вечно ще е.
Така се помоли Николай де Куза,
той,
който е светлата слава
на Германия и Италия!
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Ловецът на мъдрост
се събуди в Константинопол
16 години преди великолепният град
да стане седалище на султаните.
Вселената е тържествена църква…
Така си помисли той,
когато въведоха
Висарион Никейски,
приятеля на Рим в Константинопол.
Византиецът подхвана темата от вчера:
Църквата ли да стане империя
или империята – църква…
И между другото:
василевсът Йоан VІІІ ще благоволи да пътува
все пак
за Италия…
Посланикът де Куза беше като струна –
срещата с папата ще се сбъдне.
Х
Какъв ли е климатът във вселената днес?
Духат ли огнени ветрове
в звездните области?
Разгаря ли се още по-силно
огнището в средата на вселената –
огромното огнище
за изгаряне на нищото?
Какво духало му е нужно за раздухване
и кой ли го задвижва?
Така се питаше мислителят де Куза –
приятелят на питагорейците от Падуа –
преди гощавката в двореца на Йоан...
ХІ
Пространството е музикално
и има свое темпо,
тембър и основен тон.
Така помисли Николай де Куза –
майсторът на седемте свободни изкусва.
И още:
Бог е аритметик,
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геометрик
и музикант.
Камъкът е песен,
растението - катедрала,
животното – танц,
човекът – катедрала, в която танцува песента.
А ангелите са жители на звездните области
и техният език е музика без думи,
но музика подобна на ухание...
ХІІ
Човека и вселената
ги свързва пъпна връв...
Така помисли Николай де Куза,
люшкан на борда на кораба „Св. Николай”
в гръцкото море.
През пъпната им връв тече незнание,
което като мляко
се превръща в знание.
Така плодът в утробата
се учи
от великата си майка.
Корабът люлееше мислителя
като люлка на вселената.
Николай де Куза си спомни
за исихаста-българин...
Учение за безмълвието,
учение за незнанието,
огряно от светлината
на едно безсловесно разбиране...
Ученото незнание...
ХІІІ
Обикновената ежедневна вечност
е чудесна и весела
със своя спокоен възторг.
Бог е възторг.
Беше подвижен мир.
Мир след война
и мир преди война.
Мир в подвижно равновесие,
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както е обикновено.
В града на Константин
освен латинските посланици
тревожно дебнеха и пратеници на Мурад.
Иисус е прославен в Корана като пророк.
Ислямът е също възторг пред Бога.
Изворът на вярата е един.
Така помисли Николай де Куза –
светилникът на Свещената римска империя!

ХІV
Бог е обстановката
и възторгът от обстановката,
и тържественото шествие в нея.
Така помисли Николай де Куза
в светлото си изумление
и вселенското счупи човешкото в него.
За много кратко време,
колкото смъртта да не влезе съвсем
в човешкото му битие,
той стана такъв, какъвто е бил
преди да бъде...
Приливът на вселената в него
се върна като отлив.
Човешкото в него издържа.
Николай де Куза се върна от стръмната отвъдност
на неизразимото,
невидимото
и немислимото...
На това пътешествие го научи
исихастът-българин...
Пътешествие без пътник
в пространство без пътища.
ХV
Когато малкото се умалява и смалява,
и продължава своето смаляване
почти до нищо,
но пак запазва своето смаляване –
това е безпределният предел на намаляващото малко
и там е Бог по най-безкраен начин.
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Когато голямото се уголемява и преуголемява
и продължава своето уголемяване
почти до всичко,
но пак запазва своето уголемяване –
това е безпределният предел на уголемяващото се голямо
и там е Бог по най-безкраен начин.
И двете безпределности се сливат
и са равни,
и Бог се среща в тях със себе си.
Така започна ученото си незнание де Куза,
люлян на кораба от гръцкото море.
ХVІ
Между почти нищото
и почти всичкото
човек е разделен
на видимо и на невидимо.
Невидимото вижда видимото,
но не вижда себе си.
Видимото и невидимото са единородни,
но разнопосочни.
Така де Куза в най-бездънния си размисъл
започна да изчезва като видимост.
Изчезна името му,
името е видимост,
изчезна и германското му потекло,
защото родството по кръв е видимост,
изчезна и рожденото му място край брега на Мозел,
защото миналото е рисунка върху нищото,
изчезна и баща му, режещ лозето, изчезна,
и майка му, и майчиният говор.
Невидимата половина
стана цяла и изчезна видимата,
и ето:
Кой се срещна
с неизразимото, с невидимото и с немислимото?
Кой, кой, кой – отговори ехото...
ХVІІ
От колоната Тавър
хвърлиха осъден на смърт.
Осъден за държавна измяна,
заговорник,
хвърлил око на престола.
Лаком за най-високото място в империята,
той получи желаното.
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По високо от престола –
колоната Тавър.
И падна най-ниско –
на пазара за роби.
Човек е онова, което липсва вече в мъртвеца.
Тогава как да наречем живия,
в когото вече няма човек
и човешкото място
е обсебено от нещо друго?
Така помисли Николай де Куза –
свидетел на гледката.
После рязко се защити
три пъти
с кръстния знак.
ХVІІІ
Тържествената вселена
е изумление за човека.
Изумлението на човека
го издига молитвено
в тържествената вселена.
Бог е възторг,
тържество
и полет нагоре,
и поглед нагоре,
и помощ надолу.
Светлото из-ум-ление е излизане от тесния ум
към широкия ум,
а тъмното изстъпление е излизане от ума
към слабоумие и към пълно безумство.
Нагоре и надолу са посоките на екзтаза.
Така помисли Николай де Куза –
ученикът на Цезарини от Падуа.
Юлиан Цезарини,
който години по-късно
падна със смъртта на героите
в битката за България
при Варна.
ХІХ
Висарион Никейски му подари
антикварната книга по аритметика
на прочутия Николай Рабда от Смирна
”За смятането с пръсти”.
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Докато се упражняваха в смятане с пръсти,
Висарион му говореше напевно, по византийски
за безподобния си велик учител
Георг Гемист Плетон –
платоник и сподвижник за уния
с папа Евгений ІV.
Плетон бил имал проект
за спешно спасение на Византия
чрез спартански ред и законност
и по принципа: „Всяко съсловие да си знае мястото!”.
После говориха за превъзходството
на духовното родство
пред родството по кръв...
ХХ
Храната може да влезе в гладния,
а не – в сития.
Мъдростта влиза в невежия и празния,
не – в задръстения с мнения.
Така помисли Николай де Куза,
гледайки бялото магаре на водоносеца
на улицата
в Константинопол,
наречен още Втория Рим.
Човек е облечен в преднамереност.
Той е надменно мнение.
Надменната преднамереност
е пречката
между човека
и небесното му спасение...
ХХІ
Теофил му говореше за разликите
между мълчание и безмълвие...
И как от мълчанието се ражда
вътрешното бърборене,
а от безмълвието – песни от далечни селения.
Така разговорът подскочи на тема
византийска поезия,
впрочем, по общото им мнение,
твърде царедворска и блюдолизка...
Де Куза попита за поетите на България.
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Теофил отговори, че са много
възвишените поети,
прославили Бога на български –
четвъртият свещен език на Писанието.
Но най-великият поет в България
е българският народ.
ХХІІ
Николай де Куза си спомни
всички градове на живота си,
през които се виеше спиралата на мъдростта:
Девънтър,
Хайделберг,
Падуа – славната Падуа,
боголюбивия Кьолн,
Кобленц,
Базел
и Рим.
И ето го в Константинопол,
наречен Втори Рим.
А исихастът-българин
му беше рекъл одеве,
че царският им град в България
бил назоваван Трети Рим...
Рим сякаш се размножава...
Така възкликна мислителят,
а после се върна към книгата
”Защитник на мира”
от Марсилий Падуански...
ХХІІІ
От терасата на двореца на василевса
хората изглеждаха като мравки.
Очакваха императора на Византия
всеки момент
от Хиподрома.
От високо философът беше зрител
на обичайните сбивания
между четирите партии –
сините, зелените, червените и белите.
Състезанията бяха свършили
и по улиците свирепи мъже
се ръгаха с къси мечове...
Дворцовият началник
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го извика при кесаря.
”Кесаровото – кесарю,
Божието – Богу!”
Така промърмори Николай де Куза –
бъдещият папски легат в Германия!
ХХІV
Така помисли Николай де Куза
в светлото си изумление:
Вселенското театрално представление
е с преоблечени човеци.
Преоблечени като:
ромеи,
арменци,
турци,
евреи,
римляни,
германци,
българи,
франки,
руси,
хазари,
араби,
англосакси
и прочие, и прочие,
и така нататък...
Човекът е облечен в преднамереност,
облечен е в наречие,
облечен е в народност
и в шарена носия от народни навици...
Но голият човек е невъзможен,
човекът без народ е лесна плячка
за зъбите на предразсъдъците на другите народи,
пък и на своя.
Защото помрачените наричат нечовеци
различните по външност...
Все пак
да бъдеш облечен е човешко отличие.
Пред хората бъди облечен
с език и народност
за самозащита,,
но пред Бога
бъди съблечен от надменна преднамереност...
Така помисли Николай де Куза –
лъв на отвъдната мъдрост!
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ХХV
Две човечества
живеят редом днес
в земните предели.
Двете човечества днес
са
вчерашното и следващото.
Вчерашното човечество
е човечество на народите,
а следващото човечество – на човеците.
Човечеството на народите е раздор,
а човечеството на човеците
е живият мир.
Вчерашното човечество днес е телесен родител
на следващото,
но двете човечества
са две гледища:
земното гледище
и вселенското гледище...
Наречието на вчерашните
днес
е ръмжене,
а наречието на следващите
днес
е песен.
Поетите ще са свещениците
на следващото човечество.
Кълновете бързо се сбъдват.

XХVІ
Може и да се спори
около
словото Божие,
но възторгът от словото Божие
е безспорен.
И в този възторг
е съгласието на вярата
за всички различни
славословия към Бога.
Различни човеци –
различни славословия,
но съгласието на вярата е във възторга,
защото Бог е възторг,
тържество и възторг,
и подвиг нагоре,
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и помощ надолу.
Така помисли Николай от Куес...
ХХVІІ
Свирепи изкушения издебваха човека в тоя град,
града на Константин...
Помагай ми, свети Антоний!
Така помисли Николай де Куза
в града на многото пазари
и фабрики за мечове,
касапници, в които локви животинска кръв
привличаха мухи и демони.
Тук бяха и пекарните за най-добрия хляб
на Запад и на Изток.
Но всичко е наопаки.
Пазарите приличаха на храмове,
а храмовете – на пазари.
Човеците набожно смятаха пари и такси
по пазарите,
а в църквата молитвите им бяха сделки...
Византия е тяло без сърце.
Така помисли Николай фон Куес
ХХVІІІ
Византия си е отишла от Византия.
Тук само е останала Елада.
Перата на орела са се пръснали
в България,
в Русия,
Влашко,
Сърбия,
Италия,
но във Византия Византия я няма.
Дори хазната вече не сече монети златни.
Тук е Елада.
Елада е Византия по спомени.
А византийското наследство...
Отиват камъните на Византия на Запад,
а нейната душа – на Изток...
Орлите на Рим гнездят по нови земи.
Рим се размножава...
Така помисли Николай де Куза
едно поколение време преди гибелта на империята.
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ХХІХ
Висарион Никейски –
приятелят на Рим в Константинопол,
беше като словесен фонтан
по повод спора им
за светското и свещеното...
Много години по-късно
в луксозната си вила в Рим,
сред произведения на изкуството,
книги
и клетки с папагали,
Висарион – вече кардинал от римската курия
пак беше като словесен фонтан
по повод стария им спор
за светското и свещеното.
Папагалите на Висарион повтаряха
думата Бог с неговата интонация...
Много години по-късно де Куза помисли,
че в къщата на Висарион в Рим
има един папагал в повече.
Папагал, облечен в кардиналски дрехи...
ХХХ
Дзифра е знак за небитие.
Николай де Куза научи
за нулата /дзифра/
тук в града на Константин.
Дзифра, сефириот или сфера –
нулата беше дошла от Индия.
Де Куза беше в своето светло изумление.
Тъй както другите числа
са количество без качества,
тъй нулата е качество без количество.
Всички числа изчезват в нея
и отново възкръсват от нея.
Светът е единен,
както е единна нулата!
Така помисли Николай де Куза –
математикът от университета в Падуа.
ХХХІ
Нулата, знакът за небитие,
беше светло изумление за де Куза,
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светло изумление и откровение.
Той си припомни, че възторгът е огън,
който трябва да се стегне с обръчите на мъдростта.
Помоли се да запази мъдър възторг,
Но да не загуби озарението на възторжената мъдрост.
Тогава безстрашно се вглъби
в една математика на нематематичното.
В една вселена без център и периферия
съзерцателят имаше
осем посоки на погледа
нагоре – надолу,
наляво – надясно,
напред – назад,
преди и после.
Четири двойнствености, изчезващи
в две безпределности...
Така човек и вселена са едно същество.
После де Куза не помисли нищо,
защото разбра...
ХХХІІ
Суфи-монасите се носеха във вихров танц.
Посланиците на султана бяха на гощавката
при кесаря
и гледаха високомерно към де Куза.
За тях ти тук си главният шпионин на римската курия –
му шепнеше Висарион, наливайки му вино в чашата
и отрова в слуха...
Такъв съм и за православната партия...
Така помисли Николай де Куза –
бивш главен шпионин на папа Евгений ІV
в Константинопол,
но вече единствено съгледвач на Господ
в търсенето на мъдрост...
ХХХІІІ
Тях ги носи възторга от Бога.
Така помисли Николай де Куза,
гледайки вихровия танц на суфи-монасите.
А техните странни лютни
го доведоха до формулата за душата.
Тя е мелодия на човешкото тяло.
То е живо, докато трепти чрез звуците й.
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После тя се носи в звездните местности,
търсейки нов инструмент,
нови струни и глас.
И задвижва в нов танц
ново създание...
Смъртта е музикална пауза
преди мелодията на далечна звезда
да зазвучи в човешко новородено...
Чрез музиката се раждат човеци и светове...
Така помисли Николай де Куза –
приятелят на питагорейците от Падуа.
ХХХІV
Човекът мисли с цялото си тяло
и всяко положение на тялото е изречение,
изказване от някакъв невидим
вътрешен човек,
а той е отражение
от огледалата в чуждите очи,
от огледалата на предметите,
от огледалата многобройни на всичките неща
и същества,
защото огледалната способност на света
задава кратката си гатанка:
дали мисълта е вещ
или вещта е мисъл?
И само отражението има битие,
а този който се оглежда е забравен
сам от себе си...
Така помисли... Кой така помисли? –
си каза отражението в огледалото...
„Несъвършенството на Земята не може да се изведе и от
мястото й – сиреч от мястото, което заема в света като обиталище на хора, животни и растения, намиращи се на по-ниско
стъпало от обитателите на слънчевата и другите звездни области. Така, макар Бог да е център и периферия на всички звездни
области и от него да произтичат различни по своето благородство природи, обитаващи всяка област, за да не стоят празни
толкова много небесни и звездни пространства, и макар че
може би само нашата Земя е населена с по-нисши същества,
все пак изглежда, че съобразно тукашната природа не може да
има по-благородна и по-съвършена от интелектуалната приро-
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да, която обитава тук, на тази земя, в своята област, дори ако на
другите звезди има обитатели от друг род. И наистина човекът
не се стреми към чужда природа, а иска да бъде съвършен в
своята.”
НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ
„За ученото незнание”
/ ІІ, 170 /
1440 год.

„НИКОЛАЙ КУЗАНСКИ е роден през 1401 г. в Куза /Куес/,
селище в Южна Германия, разположено на р. Мозел. Той произхожда от бедно семейство – баща му е лозар и търговец
на риба. Като юноша Николай се ползва от покровителството на граф и благодарение на това има възможността да учи
в Девънтър /Холандия/, където усърдно изучава квадривиума
/1.музика 2.аритметика 3.геометрия 4.астрономия/ и тривиума
/1.граматика 2.диалектика 3.реторика/ на „седемте свободни
изкуства” /septem artes liberales/, теология и философия, класически езици и литература. Неговата любознателност го отвежда в Хайделберг, където изучава юридически науки. От 1417
г. е в северноиталианския град Падуа, тогава икономически и
културен център, в който на висока почит е изучаването на естествознанието. Тук наред с юриспруденцията се занимава с естествознание, математика, география, медицина. Под влияние
на проф. Юлиан Цезарини той се увлича и по философията и
литературата. През 1423 г. е удостоен с научната степен „доктор на каноническото право”. Две години по-късно е в Кьолн,
където продължава заниманията си по богословие и получава
сан на свещеник. През 1426 г. е назначен за секретар на кардинал Орсин, папски легат в Германия. От 1427 г. е свещеник и
настоятел на църквата в Кобленц. Постепенно той разширява
своите ангажименти на деец на църквата. През 1433 г. участвува в църковния събор в Базел, защитавайки прерогативите на
църковните събори като висши форуми на „законодателната
власт” на църквата. Все в тази насока впоследствие Николай
Кузански оспорва светската власт на папата и едновременно с
това защитава значението, което „народната воля” /идеята за
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която изказва в своя трактат „Защитник на мира” Марсилий Падуански/ има за католическата църква и светската власт. Още
тогава той се застъпва за реформирането на църквата и държавата – искане, което от времето на Уйлям Окам почти непрекъснато присъствува в политическата история на редица страни в Западна Европа. В качеството си на служител на папската
курия, където е приет на работа от 1436 г., Николай Кузански
е член на църковната делегация, която през 1437 г. води във
Византия преговори за обединението на Западната и Източната църква. Тук, в Константинопол, той се запознава с видните
хуманисти неоплатоници Георг Гемист Плетон /1355 – 1452/ и
Висарион Никейски /1389?1395 – 1472/. Успоредно с дейността си в органите на църковната институция Николай Кузански
се занимава с писателска дейност в областта на философията.
През 1440 г. се появява първото голямо философско произведение „За ученото незнание” /De docta ignorantia/. То съдържа
основните му възгледи и определя главните насоки на неговите
теоретични занимания и писания. Между 1442 и 1445 г. той написва редица трактати, посветени предимно на богословието.
Това спечелва още повече доверието на ръководните кръгове
на папския двор и той става през 1448 г. кардинал. Но неговата писателска дейност предизвиква основателни подозрения у
отделни правоверни привърженици на църквата. Това го принуждава да оборва мнението им. В този смисъл е съчинението
му „Апология на ученото незнание” /1449/, с което отговаря на
хайделбергския богослов Йохан Венк и защищава схващанията си. На следващата година под неговото перо излизат четири
необемисти трактата, обединени под общото заглавие „Невежият”, в които гледната точка на обикновения човек оспорва
теоретичните схващания на мислителите професионалисти. А
в произведението си „За съгласието на вярата”/1453/ той изказва идеята за т. нар. обща /единна/ религия. Продължавайки
усилено заниманията с в областта на философията и математиката, Николай Кузански написва още редица съчинения като
„За възможността – битие”/1460/, „На лов за мъдрост”/1463/ и
др. Междувременно през 1450 г. той е назначен за епископ в
тиролския град Бриксен и е папски легат в Германия. По покана
на папа Пий ІІ от 1458 г. е в Рим и е назначен за главен викарий.
Николай Кузански умира през 1464 г. в Тоди /Италия/.”
проф. Ради Радев
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БЯГСТВО

ПЯНАТА НА ДНИТЕ
Животът е велика бездна,
а аз загребвам и играя с кофичка за пясък.
Преливам океана в океана на сърцето.
Смесвам мрак със светлина
и тайни с тайни,
пясък с дни,
трева със смърт.
Смесвам и обърквам, и изграждам замъци,
в които мирно да живеем.
Да ме държиш в ръце и винаги да ми повтаряш
колко ме обичаш,
да пишеш по дърветата,
че ме обичаш,
да дишаш и издишаш сладко с мен...
И аз да те убивам всеки път,
когато тръгваш.
Мигът е миг, за да не спре.
И ние няма да застинем като мрамор,
изваяни от хладния Роден,
стопени в бездната на чувствата.
И няма никой да изстреля към небето
за нас букети от оранжеви ракети.

ХРИСТИНА
МИРЧЕВА

42

MOPE

Христина Мирчева работи като
арт мениджър в
галерия "Жорж Папазов",
Пловдив.
Завършила е Немската езикова гимназия
"Бертолт
Брехт", Пазарджик
и Колежа по международен туризъм,
Бургас. Работила
е като журналист
на свободна практика в пловдивски
и софийски издания. Носител е на
наградата
"Цветан Зангов" (1987).
Преводач и библиотекар в Археологически музей - Пловдив и читалище
"Рекорд". Преподавател по немски
език. Книжар в общинска книжарница "Отец Паисий",
която е носител
на Националната
награда за книгоразпространение
"Христо Г. Данов"
за 2000 г. Литературен редактор на
издание за типология на комиксите
"Диаскоп" от 1991
г. Колекционер на
комикси. Автор е
на стихове, есета
и критика за изкуство, на интервюта с творци и сценарии.

БЕГЛЕЦЪТ
Всяка сутрин слизал по снежния склон
до железопътната линия –
да гледа преминаващия влак:
заледения от висока скорост локомотив
и прикачените вагони.
Прозорците били така обвити в скреж –
дори при взиране не виждал мяркащи се фигури.
Нямало спирка в пущинака,
само тунел – надолу, надолу в дерето.
Навярно е искал да се качи в някое топло купе,
казваха съседите
от разпилените по хълмовете къщи.
Да седне в очакване на подрънкваща количка
с горещи напитки:
чай, кафе, кафе, кафе, чай...
Да размени банални реплики с пътуващите.
Кой не мечтае за такива срещи!
Какво го е водело всяка сутрин още по здрач –
когато всичко е примамливо възможно,
никой не можел да знае.
Няма и следа от него,
от онази последна, много студена заран.
Няма го да разкаже.
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МИНАВА НОЩ, МИНАВА ДЕН
Колко години сме заедно?
Вече не си говорим.
Само: как е детето, питаш сутрин.
Вечер ти отговарям: не е добре.
И пак на сутринта: какво има?
И аз вечерта: температура.
Всяка сутрин и всяка вечер
по две-три думи за нещо.
С какви криле отлетя любовта ни, къде отлетя?
Тази сутрин ти ме попита къде отлетя.
До вечерта трябва да знам.

Никита Нанков, рисунка
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ОТ РИБИТЕ
отплувам отдалечавам се отплавам
отделям се отдръпвам се оттеглям се
отказвам
отмалявам
откъсвам се отпускам се оттичам се
открехвам отеквам отзвучавам
стадо глаголи пощят мътните вълни

ОБЛЕЩЕНА ГЛАВА НА РИБА

МИЛА
ЛАМБОВСКА

връхлита ме
в края на пристанището
между старите яхти и
импровизираната рибна борса
наобикаляна
от зли песове и проскубани писани
разпознавам го
по гаменския вид
по демонстративната сексуалност
безпардонен и груб нахакан
стих е от друго стихотворение
отломка
от други опустошителни бури
по крайбрежието
на други острови

ОБЩУВАНЕТО С ТЕБ ВЪЗБУЖДА ТЕЗИ СТИХОВЕ
а ти си жена
и нямаш нищо общо
с невъзможните ми любовници
думите ни звучат като реплики от разговори
с мъже
които се страхуват
да обрулят черниците в двора ми
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черни черници
смърдящи и сладки едновременно
разкошно оформени като зърна на туземка
а ние дори не говорим за любов
в ленивите венециански следобеди
през юни
и не обсъждаме сърфирането по гребена
на желанието
единствено поезия
написана с безпощадна ненаситност

ПРОНИКВАНЕ ФРАГМЕНТ
докато пътувам с фантазия за смърт
към дъното на океана
си спомням
лизгар е правата лопата
плъзга се лизга се в пръстта

***
Витоша понякога плува в дъжделиво море.
Далеч е истинското море, а и кое море е истинско, ако
дълбините му са психични глъбини, които е предизвикателство
да достигнеш.
Ако си започнал пътешествието на 21 декември, по време
на зимното слънцестоене, морето винаги ще бъде блян или
приключение.
Избрал ли си психологията и астрологията като помощници
в издирването чертозите на Нептун, се превръщаш във
вечен пътешественик, пилигрим, който копнее за безкрайно
лято, за игра край бреговете на желанието, или в сърцето на
вдъхновението.
Стихове и текстове ще се появяват по пътя, за да напомнят
– любовта с литературата е възможна, но без обещание за
сигурност – дали ще се превърне в бурна афера, в романтична
история, или любов завинаги остава загадка.
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СПАС ГОСПОДОВ
ВЪВ ВОДОВЪРТЕЖИТЕ НА ПОТОПА
(трагикомедия)
Герои:
СПАС ГОСПОДОВ – магистър по народопсихология
КАРАКОНДЖО – негов ученик
АГЕНТ АЛБЕРТ – телевизионен водещ
ГАРИБАЛДИ – световен революционер-масон
6-ТЕ САТАНИСТИ – млади момчета и момичета
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ – жена в бяло, с крилца и конска опашка
ГОСПОДОВИЦА – вдовица на Спас Господов, в черен бански
СТРАЖАР - с манлихера
КМЕТ – с мустак
ДАСКАЛ – с очила
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ – американски сенатор

АНТОН
БАЕВ

Тъмна стая. Лъч се спуска по голо мъжко тяло, положено
върху кухненска маса. Под масата – кошче. На масата
– гарафа с вода, празна чаша и кибрит. На стената зад
нея – незапалено кандило. Спас Господов лежи мъртъв с
еректирал морав член, осветен от тънък лъч. Караконджо
се суети около масата с трупа, накрая взема кибрита и
пали кандилото. В този миг Спас Господов кихва. Караконжо
си помисля, че настива. Дръпва падналата на пода
покривка и я разстила над трупа. Спас Господов заприличва
на индианско иглу за вуду ритуал. Караконджо запалва
кандилото и когато се обръща, вижда иглуто да се спихва, а
костите на Спас Господов да изпукват като на пробуждащ
се от дълга кома жив труп. Караконджо отмества

MOPE

покривката от лицето на Спас Господов, налива вода от
гарафата и му поднася чашата до посинелите устни. Спас
Господов отпива и се задавя. Кашля дълго, до зачервяване,
сякаш избягалата му нейде душа отново се връща във
восъчното тяло.
СПАС ГОСПОДОВ: /Изпод покривката./ Ама ти какво правиш?
КАРАКОНДЖО: Съживявам те, беше умрял.
СПАС ГОСПОДОВ: /Учудено./ Тъй ли?
КАРАКОНДЖО: Ами да, не знаеше ли?
СПАС ГОСПОДОВ: Човек никога не знае жив ли е или мъртъв
/Заповедно./ Обърни се!
Спас Господов се изправя в цял ръст, а Караконджо
застава с лице към стената, на която гори кандилото,
с полупразната чаша вода в ръка. Спас Господов навлича
дънки, моряшка фланелка и маратонки, които вади едно по
едно от кошчето под масата.
СПАС ГОСПОДОВ: Готово!
От изумление Караконджо изтърва чашата, която се
пръсва на пода. Спас Господов се засмива гръмогласно.
СПАС ГОСПОДОВ: Караконджо, нали знаеш приказката
за оптимиста и песимиста. Оптимистът казва: чашата е
наполовина пълна. Песимистът отвръща: чашата е наполовина
празна. А реалистът заключава: тази чаша е счупена!
Спас Господов събира парчетата от счупената на пода
чаша и ги хвърля в кошчето за боклук. Караконджо се кръсти
пред кандилото.
СПАС ГОСПОДОВ: Пито-платено! /Саркастично/ Българската
чаша е като кофичките в Макдоналдс: за еднократна употреба.
КАРАКОНДЖО: /Настъпателно/ А хан Крум е ползвал черепа
на Никифор за чаша!
СПАС ГОСПОДОВ: И къде е тоя череп сега? Да не би да е при
Божидар Димитров?
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КАРАКОНДЖО: /Объркано./ Но, Magister, нали трябва да сме горди с
миналото си!
СПАС ГОСПОДОВ: М-м-м, мирише ми на М-М-М, Марко, Марко Семов! /
Запушва нос./
КАРАКОНДЖО: /Неуверен./ Но в предишния си живот ти ни учеше, че
чувството за разпад предшества самия разпад. Защо сам ни внушаваш
това чувство?
СПАС ГОСПОДОВ: Защото никога не сме готови да видим собствения
си разпад! Колкото повече се разпада българинът, толкова повече дуе
патриотарски мишци, помпа анаболни мускули, трупа стероидна маса.
Българинът е като плондер с националистически винтил в задника. Всеки
миг ще се пръсне, но не вади винтила. Щото, ако го извади, ще се спихне!
Българската чаша нито е наполовина пълна, нито е наполовина празна.
Българската чаша непрекъснато се изплъзва от ръцете на българина!
Българинът пули очи и се заканва на другите, сякаш не той я е изпуснал за
пореден път. /Сочи Караконджо/
КАРАКОНДЖО: Искаш да кажеш, доколкото схващам, моля те, поправи
ме, ако греша, Magister, че българската чаша е все счупена?
Караконджо изсипва обратно счупената чаша от кошчето на пода.
СПАС ГОСПОДОВ: /Победоносно./ По-лошо – тя е в състояние на
неконтролируем летеж!
Караконджо връща обратно стъкълцата в кошчето и го оставя под
масата.
СПАС ГОСПОДОВ: Българската чаша се е изплъзнала от подноса, плиска
вино и кръв наляво и надясно, но неудържимо се е устремила към пода,
където я чака поредното пръсване!
КАРАКОНДЖО: /Доближил се до кандилото./ Но тогава какъв е смисълът
да се опитваме да балансираме летежа й?
СПАС ГОСПОДОВ: Voila! Абсолютно никакъв.
КАРАКОНДЖО: Но аз те спасих, Magister, с тази чаша, която преди малко
изхвърли на боклука!
СПАС ГОСПОДОВ: Trepasse? А откъде си сигурен, Караконджо, че всичко
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не е било предварително нагласено? /Ехидно./ Имаш ли свидетели на
моята смърт?
КАРАКОНДЖО: /Изумено./ Но аз свидетелствам, че беше мъртъв!
Свидетелствам за постморталната ти ерекция.
/Показва моравия вибратор на масата./ За белезите от душене по
шията. Дори езикът ти беше прехапан! Trepasse, разбираш ли, три пъти
trepasse! /Кръсти се./
СПАС ГОСПОДОВ: /Взема вибратора, оглежда го и невъзмутимо го
хвърля в коша./ Един свидетел не е никакъв свидетел! Най-много да си
свидетел на поредния български коитус. Българите се съешават така,
сякаш умират. Trepasse? Non! Нищо не си разбрал, защото си девствен!
КАРАКОНДЖО: /Възмутен./ Ти, ти, ти!... Съжалявам, че те съживих!
Трижди съжалявам! Проклет да си!
СПАС ГОСПОДОВ: /Доволно./ Bien!
Плясва с ръце и кандилото изгасва. Прегръща с ръка през рамо
Караконджо. Двамата тръгват с бавна крачка в полека спускащия се
мрак.
Затъмнение. Чува се гласът на Спас Господов.
СПАС ГОСПОДОВ: Един човек вървял по пътя си години наред. Тези, с
които бил тръгнал, отдавна се загубили. Въпреки това вървял. Когато
стигнал края на пътя /Спас Господов и Караконджо са до ръба на
сцената, осветление само върху лицата им./, огледал се напред,
погледнал прашните си обувки, плеснал се по челото и рекъл...
КАРАКОНДЖО: Брей, още колко път ме чака! Дали ще имам сили да го
извървя?
СПАС ГОСПОДОВ: Бъде ли подгонен, румънецът бяга в Париж, сърбинът
- в Москва, турчинът – в Берлин, гъркът – в Лондон и Чикаго; само
българинът няма къде са избяга.
КАРАКОНДЖО: Българинът остава!
Прожекторният сноп се измества от лицата на героите към
пътеуказателна табела, на която са отбелязани посоките към
Париж, Москва, Берлин, Лондон, Чикаго, а над тях е знакът BG.
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КАРАКОНДЖО: /Замечтано под стрелката Париж./ Liberte, cherie!
СПАС ГОСПОДОВ: Та, накъде летиш, българино, с таратайката и празната
си кофа? /Чуква Караконджо по главата./ Летиш като божи екскремент
во чревото адово, както отдавна го е казал бай ти Вазов. И какво ти
остава, освен да се спуснеш в балканската клоака?
Чува се шум от тоалетно казанче.
Затъмнение
Пълно осветление. На сцената - телевизионно студио. Агент Алберт
със слушалка в ухото очаква неспокойно госта си. Преглежда сценария
и отпива нервно вода от чашата. Поглежда към камерата, зад която
стои оператор.
АГЕНТ АЛБЕРТ: /Възторжено./ Имаме новина! Всеки момент очакваме
първият възкръснал българин в студиото!
Спас Господов с костюм и вратовръзка влиза в студиото, отправя се
към ухиления водещ, отпаря му як шамар пред камерата и му натиква
микрофон в устата. Агент Алберт приритва и се дави на пода, а Спас
Господов сяда на мястото му.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към оператора./ Умря на поста си!
На тв екран върви поп фолк концерт. Спас Господов проверява пулса на
притихналия агент Алберт и му отпаря втори шамар. Агентът не
шава.
СПАС ГОСПОДОВ: Мъртъв е!
Сяда на мястото на водещия и поглежда в камерата.
СПАС ГОСПОДОВ: Така трябва да се изпращат бившите агенти.
В този миг в студиото влиза Караконджо с пушка и гръмва агент
Алберт, който приритва и притихва под масата. Сяда срещу Спас
Господов и затъква микрофон на ревера си.
СПАС ГОСПОДОВ: Добър вечер, Караконджо! Къде се изгуби?
КАРАКОНДЖО: Утрепах един кмет, един виден съветник и трети мастит
бизнесмен. /Поглежда под масата и сритва агент Алберт./ А, и този
тук!
СПАС ГОСПОДОВ: Какво го наложи?
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КАРАКОНДЖО: Най-много жертви падат в името на свободата.
СПАС ГОСПОДОВ: А готов ли сте да се изправите срещу
мафията?
АГЕНТ АЛБЕРТ: /Изпод масата./ Ма-фи-я-та! Ма-фи-я-та! Ма-фи-я-та!
Караконджо гръмва втори път агент Алберт.
КАРАКОНДЖО: /Към Спас Господов:/ Дай пет лева и съм готов!
Спас Господов дава на Караконджо 5 евро. Караконджо поглежда
монетата от едната и от другата страна и я захапва с кучешките си
зъби отляво, а след това отдясно.
КАРАКОНДЖО: Ей, голям шмекер си, пак ме удари в курса, ама от мен да
мине.
СПАС ГОСПОДОВ: Караконджо, доста време ме нямаше, курсът се е
сменил. /Поглежда екрана, на който върви попфолк концерт./ Гледам само грачите. Защо българите не си говорят вече?
КАРАКОНДЖО: Глътнаха си езика. /Примлясква и преглъща./ Изядоха го.
СПАС ГОСПОДОВ: Кога?
КАРАКОНДЖО: Дай пет лева и ще ти кажа.
Спас Господов дава още 5 евро на КАРАКОНДЖО: Следва нова проба на
монетата.
КАРАКОНДЖО: /Доволен./ Когато влязоха в Европа. Толкова се радваха,
че изгубиха ума и дума!
Агент Алберт се разсънва изпод масата и търка очи. Караконджо
отива до Агент Алберт и му подава ръка да излезе изпод масата.
КАРАКОНДЖО: Власите се давят в края на Дунава, а българинът – още
при извора.
Агент Алберт върти глава в знак на съгласие.
СПАС ГОСПОДОВ: Българинът се снишава, когато трябва да се изправи, и
се изпъчва, когато трябва да се наведе.
Агент Алберт първо се снишава, после се изпъчва и козирува.
КАРАКОНДЖО: Да се махаме оттук, Magister! Че Потопът иде!
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Чува се шум от гърмяща вода.
Затъмнение
Осветление. На сцената – същата маса и бесило над нея. Спас
Господов, разтрива длани като от силен сърбеж. Караконджо, надянал
ямурлук, гледа въжето.
СПАС ГОСПОДОВ: Сърбят ме ръцете за действие! Ще се беся! Това е
единственият начин да се появя като Спасител за българите!
КАРАКОНДЖО: Яж коприва и ще ти мине.
СПАС ГОСПОДОВ: Не е от копривата. Сърбят ме раните от кръста,
Караконджо!
Качва се на масата да стигне бесилото.
КАРАКОНДЖО: Чакай! Ще ти подаря чифт пищови да свършиш по-лесно.
СПАС ГОСПОДОВ: Искам музика от Кукузел, докато увисвам на бесилото!
Знаеш ли кой е Йоан Кукузел?
КАРАКОНДЖО: Да не е някой куку?
СПАС ГОСПОДОВ: Караконджо, ти си прост кукуруз! Не си струва да мра
заради теб.
В този момент на сцената се появява Гарибалди с репликите: Ha
viaggiato bene? Si, grazie!
СПАС ГОСПОДОВ: Бай Гарибалди!
ГАРИБАЛДИ: /Към Спас Господов и Караконджо:/ Мъже на честта, какво
сте решили?
СПАС ГОСПОДОВ: Бесилото е наш’та клетва! Mi capisce?
ГАРИБАЛДИ: Si, la capisco, Спас. Остави бесилото! Имаме беседа.
Спас Господов удря шамар на въжето с думите Ще се върна за теб! и
скача от масата.
КАРАКОНДЖО: Бай Гарибалди, какво те води при нас?
ГАРИБАЛДИ: /Към Спас Господов:/ Кой е тоя?
СПАС ГОСПОДОВ: /Сочи Караконджо:/ Тоя ли? Прост йезуит без Орден.
ГАРИБАЛДИ: /Дълбоко учуден./ Тамплиер? Но нали тамплиерите се
разпуснаха преди седем века!
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СПАС ГОСПОДОВ: Разпуснаха се привидно, за да дойдат
розенкройцерите.
Караконджо сваля кожения ямурлук и остава по тамплиерски плащ.
СПАС ГОСПОДОВ: Всичките са педерасти.
ГАРИБАЛДИ: Orribile! А каква е твоята ориентация?
/Колебливо./ Не сме се виждали отдавна...
СПАС ГОСПОДОВ: /Слага ръка на рамото на ГАРИБАЛДИ:/ Същият съм
си, не се притеснявай.
ГАРИБАЛДИ: /Сочи Караконджо, който стои изпъчен с тамплиерски
меч в ръка./ Най-големият враг на революцията е педерастията!
Караконджо захвърля меча под масата. Спас Господов подхваща
Гарибалди под мишница като за разходка и подминават Караконджо
като паметник.
СПАС ГОСПОДОВ: Я да те видя, като си такъв революционер. Ти виждал
ли си българин миротворец?
ГАРИБАЛДИ: /Колебливо./ No... no. Чувал съм май, но да съм виждал –
No.
СПАС ГОСПОДОВ: /Тържествуващо./ На нас само мъртвият не ни е враг!
ГАРИБАЛДИ: /Осенен./ Amico, каня те с приятеля ти във Великата ложа на
Палермо!
Караконджо се навежда под масата и отново взема меча.
СПАС ГОСПОДОВ: Аз бях франкмасон. Франкмасонството дойде в
България наскоро. /Към ГАРИБАЛДИ:/ Che sfortuna! Обаче се отказах.
ГАРИБАЛДИ: /Силно учуден./ Perche?
СПАС ГОСПОДОВ: /Наставнически./ Абе, розенкройцерите дойдоха
след тамплиерите, тамплиерите след албигойците, а албигойците след
богомилите, пък богомилите след манихейците. Всички дуалисти са
франкофони!
Караконджо се изпъчва и отдава чест като гвардеец.
ГАРИБАЛДИ: Франция е morto! Моята ложа е англосаксонска.
КАРАКОНДЖО: /Замахва с меча./ Франция е morto!
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СПАС ГОСПОДОВ: /Размахва среден пръст./ Гаранция – Франция!
ГАРИБАЛДИ: /Целува Спас Господов три пъти по бузите./ Amiсo! /
Подхваща Спас Господов под мишница./ Чел съм за българските
богомили. Големи богоборци!
Караконджо пак се изпъчва и козирува.
СПАС ГОСПОДОВ: И те са педерасти като павликяните. Само, че ония
дуалисти са семити от Мала Азия. На два пъти България пада под робство
заради тях. А тия, павликяните, първи се покатоличват.
Караконджо се кръсти два пъти - първо по православно, после по
католически.
ГАРИБАЛДИ: Che peccato! Ще освободя България! Но я ми кажи – с кого?
/Сочи въпросително Караконджо, който стои мирно./
СПАС ГОСПОДОВ: Тоя не става. Не е достатъчно луд.
ГАРИБАЛДИ: Interessante!
Караконджо се качва на масата и мъчи да си сложи клупа.
СПАС ГОСПОДОВ: Караконждо, не е сега моментът!
КАРАКОНДЖО: Подходящи моменти за героизъм няма!
/Несигурно./ Или беше, че всички моменти са подходящи за героизъм?
ГАРИБАЛДИ: Какво му стана на този? Да не е протестант-провокатор?
СПАС ГОСПОДОВ: Реформацията никога не е навлизала в България. /Към
Караконджо – заплашително./ Караконджо, слез на земята!
КАРАКОНДЖО: Омръзна ми беседата. Ще се беся!
СПАС ГОСПОДОВ: Слез на земята, кретен!
Караконджо скача от масата и пада като убит. Спас Господов и
Гарибалди слушат пулса му.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към ГАРИБАЛДИ:/ Карай го към реанимация. Че
Потопът иде!
Чува се шум от гърмяща вода. Гарибалди дърпа трупа на Караконджо
за краката, докато напуснат сцената. В този момент излизат
група от 6 момичета и момчета – сатанисти. Облечени са в черно, с
черно червило на устните и черен лак за нокти, с кенове бира в ръка,
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в синджири, вериги и халки по шиите, ръцете и глезените, с висящи
пентаграми на гърдите.
6 ТЕ САТАНИСТИ: /Екстатично./ Сатаната е истинският Бог! Черното е
цветът на цветовете! Валпургиевата нощ е нашата Коледа! /Поглеждат
към бесилката./ Ха! Кой ще се беси?
СПАС ГОСПОДОВ: Аз, но се отказах. Вие какви сте?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Сатанисти! Това бесило ще ни свърши работа. Искаш
ли да те обесим?
СПАС ГОСПОДОВ: По-късно. Стана ми интересно.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Ще те обесим! Олигофрен!
СПАС ГОСПОДОВ: Знаете ли, че и Бакунин е бил сатанист?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Какъв Бакунин?
СПАС ГОСПОДОВ: Наставникът на Вожда.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Кой вожд?
СПАС ГОСПОДОВ: На пролетарската революция, Ленин.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Каква е тази революция?
СПАС ГОСПОДОВ: Пише я в учебниците.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Ние не четем учебници.
СПАС ГОСПОДОВ: Той е враг на Библията.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Тогава е добър.
СПАС ГОСПОДОВ: Има много врагове на Библията.
6 ТЕ САТАНИСТИ: И те са добри.
СПАС ГОСПОДОВ: Но вие нали сте лоши?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Зависи от коя страна се гледа.
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СПАС ГОСПОДОВ: Нали се наричате лоши?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Да.
СПАС ГОСПОДОВ: Значи сте лоши, независимо от гледната
точка.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Ние сме лоши за другите, за нас сме си добри.
СПАС ГОСПОДОВ: Но нали лошият е навсякъде?
6 ТЕ САТАНИСТИ: /Поглеждат към бесилото./...?
СПАС ГОСПОДОВ: Масоните например, като Бакунин...
6 ТЕ САТАНИСТИ: Масоните са лайна!
СПАС ГОСПОДОВ: А вие какви сте били, преди да станете сатанисти?
Рокери? Метъли? Скинхедс?
6 ТЕ САТАНИСТИ: И те са лайна!
СПАС ГОСПОДОВ: Но нали сте били някакви?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Отрекли сме се от преди.
СПАС ГОСПОДОВ: Да се отречеш, не значи, че не си бил.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Няма преди!
СПАС ГОСПОДОВ: А има ли бъдеще?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Смърт на Бог! Смърт на държавата! Смърт на църквата!
СПАС ГОСПОДОВ: /Поглежда бесилото./ Смърт – добре. А после?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Какво после?
СПАС ГОСПОДОВ: Какво след Апокалипсиса?
6 ТЕ САТАНИСТИ: Няма после.
СПАС ГОСПОДОВ: Значи няма нито преди, нито после?
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6 ТЕ САТАНИСТИ: Няма.
СПАС ГОСПОДОВ: Ще се беся!
Качва се на масата и си слага клупа. Чува се шум от тоалетно казанче.
Затъмнение
Пълно осветление. Сцена в бял декор с изрисувани манастири,
синагоги, джамии, пирамиди, музеи, паметници и надгробни камъни. В
единия край – същата маса за ядене, но с опънат балдахин. Архангел
Гавраил – жена с крилца и конска опашка, развежда Спас Господов из
Оня свят. Господов стиска споп пръчки в дясната си ръка. Архангелът
държи камшик и тропар.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: /Чете от тропара./ На Балканите всичко е най!
Ако турчинът е най-вярващият, българинът е най-невярващият. Ако
гъркът е най-мнителният, българинът е най-доверчивият. Ако албанецът
е най-отмъстителният, българинът е най-примиреният. Ако сърбинът е
най-шовинист, българинът е най-интернационалист. Ако македонецът
е най-лютият, българинът е най-сговорчивият. Ако румънецът е найнадменният, българинът е най-простодушният. Не е ли тъй, Спасе?
Архангел Гавраил изплющява с камшика и подава тропара на Спас
Господов.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Твой ред е.
СПАС ГОСПОДОВ: /Взема тропара./ Българинът посреща на юнашко
доверие и изпраща с цял отбор юнаци. Българинът знае, че не може
да промени нищо, освен да навреди на чуждото. Българинът е сърцето
на Балканите, десетката в мишената на световните сили. България е
страната, нападана от империи, и спасявана от империи. Българинът е
нападал всички.
Спас Господов се спъва в един от надгробните камъни и изтърва
тропара.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:/Взема тропара./ Почти всички приказки на
Балканите са празни. Останалите приказки на Балканите са тъжни.
Празните приказки са балканското пиянство, тъжните – балканският
махмурлук.
СПАС ГОСПОДОВ: Да имаш малко ракия?
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АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Свърши.
СПАС ГОСПОДОВ: Как така ще свърши? Нали всичко тук
/Оглежда се невярващо./ е в ръцете на Господ?
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Господ се притеснява за цените на петрола, за
световния тероризъм, за популацията в Африка и Азия, за застаряващия
Запад и гладния Изток, за да се занимава и с българската ракия.
Архангел Гавраил пак изплющява с камшика.
СПАС ГОСПОДОВ: /Разочаровано./ Значи не си е струвала небесната
екскурзия. /Пак се спъва в един от камъните./
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Ще окуцееш съвсем!
СПАС ГОСПОДОВ: /Екзалтирано./ Ако знаех, че същото е и на Оня свят,
нямаше да дойда.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:/Учудено./ И на земята ли е същото?
СПАС ГОСПОДОВ: Съвсем. Гробни полета. /Спас Господов се оглежда за
хвъркати./ Тука пилета нямате ли?
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Какви пилета? /Опипва крилата си./
СПАС ГОСПОДОВ: Такива, дето се ядат. Не ти.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:/Строго./ Тук не се консумира нищо. /Изплющява с
камшика трети път./
СПАС ГОСПОДОВ: /С надежда./ И жени ли?
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Тук сме безполови.
СПАС ГОСПОДОВ: /Ужасен се пипа за гениталите./ А-а-а! Така не сме
се разбрали! Къде ми е... вибраторът?
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:В ръцете на Господ. Той дава, той и отнема.
СПАС ГОСПОДОВ: /Заплашително./ Веднага ме върни обратно!
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Още ти е рано. Лягай тук! /Сочи празната маса, на
която е опънат балдахин./
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Спас Господов се изпружва на масата, а Архангел Гавраил го завива
с бял саван. Навежда се да го провери. Чува се шум от тоалетно
казанче.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Заспа! Сега ще му налеем ум.
СПАС ГОСПОДОВ: /Обръща се на една страна, мърморейки./ Трудно,
лошо, безутешно е дори в Рая. Само дето дойдох.
/Намества възглавницата под главата си./
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Не се ли гневиш повечко? Ще сънуваш кошмари.
СПАС ГОСПОДОВ: По-добре да сънувам кошмари, отколкото
да ги гледам наживо.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: /Озадачено./ Какво искаш да кажеш?
/Заплашително./ Грешно е да шикалкавиш. Ще те превърна в
сомнамбул!
СПАС ГОСПОДОВ: /Ядосано./ Не ми прекъсвай съня на най-интересното.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Добре, добре, не се гневи. Разкажи
нещо от вашата история.
СПАС ГОСПОДОВ: Ето, сега ми се присъни Иван Рилски. Знаеш ли кой е
Иван Рилски?
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Забравил съм, припомни ми.
СПАС ГОСПОДОВ: Иван Рилски е по-възвишен царя по времето на Иван
Рилски.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: /Изплющява за трети път с камшика./ Яко
плющи на чужд гръб, а? Та какво е сторил царят по времето на отшелника
ви – Рилски ли беше?
СПАС ГОСПОДОВ: Защитавал е Второто Българско царство! Трябва да го
пише в небесните кондики.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: А какво е правел Рилски?
СПАС ГОСПОДОВ: Молел се е за България. Отказал е царски дарения.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: А какво е правел царят?
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СПАС ГОСПОДОВ: Гонил е богомилите, изтървал е Източна България.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Как я е изтървал?
СПАС ГОСПОДОВ: /Изтърва пръчките, които досега е стискал в ръка./
Ами така – византийците са му я взели.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: На тоз цар как му беше името?
СПАС ГОСПОДОВ: Той е син на Симеон Велики. Петър Първи се казва.
Ама до Петър Четвърти бая византийци са ни тъпкали!
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: Че колко време е между Първия и Четвъртия ви
Петър?
СПАС ГОСПОДОВ: Между Първия и Четвъртия ни Петър е все Черен
Петър! А колко време трае, зависи от /Поглежда нагоре./... хода на
историята.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ: А бърз ли е ходът на историята или бавен?
СПАС ГОСПОДОВ: Ако спиш – бърз, ама ако си буден – бавен. Тъй че подобре спи! /Обръща се на другата страна./.
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:/Изплющява с камшика край ухото на Спас
Господов:/ Сега е мой ред да се наспя. Ставай от масата!
Спас Господов пада възнак. Архангел Гавраил го свестява с два шамара.
СПАС ГОСПОДОВ: /Прегръща нозете на Архангела./ Грешен съм,
Гавраиле!
АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ:Суета сует, всичко е суета! И ти, Спасе! /Изплющява
за пети път с камшика./ Експулсираме те по настояване на жена ти!
Чува се шум от гърмяща вода.
Затъмнение
Осветление. Селска кръчма. Около масата са насядали кметът,
стражарят и даскалът. Кръчмарката Господовица разлива ракия
иззад шублера и им сервира по филджан и кисели краставички за мезе.
Отстрани – детска пързалка, а под нея нощви, пълни с брашно.
КМЕТЪТ: /Сочи пързалката с филджан в ръка./ Бря, бря, бря! Кого ли ще
изпързаля Господ днес?
ДАСКАЛЪТ: Ти, кмете, не бери грижа. Ние нъли сме здраву седнъли.
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СТРАЖАРЯТ: /Става и оглежда табуретката под себе си./ Аз дъ проверя
все пак, даскъле.
КМЕТЪТ: /Към Господовица./ Проверката е висшъ формъ на дуверие.
Стига с тия крастъвици, дай по идин суджук!
ГОСПОДОВИЦА: /Взема ножа от шублера и отива под пързалката,
където на въже висят суджуци. Мърмори си под сурдинка./ Щи ви дам
аз на вас, ама де й гу моя Спас дъ си дойди, чи куе времи станъ с тия
тримътъ глупаци сама да се й ръзправям.
ДАСКАЛЪТ: Ко речи?
ГОСПОДОВИЦА: Нищу, даскалчи, пий си й ръкиъта, ей ся идвъ мизету.
СТРАЖАРЯТ: Тъй, тъй – ред дъ имъ!
В този миг по пързалката се изтъркулва Спас Господов и бухва в
пясъчника, който е пълен с брашно. Господовица се стряска и се хваща
за сърцето. Стражарят вдига пушката и я насочва към побелелия от
брашното Спас Господов, а кметът и даскалът залягат под масата.
Чува се шум от тоалетно казанче.
СТРАЖАРЯ:. Кой си ти, бре! Ей сега те утепах!
СПАС ГОСПОДОВ: К’во ме плашиш? Тая пушкъ не стреля!
ГОСПОДОВИЦА: /Към публиката./ Туй е й моят Спас! /Хвърля се на
врата му./ Си жив, Спасе?
СПАС ГОСПОДОВ: Ей ме, Господовице! /Стиска Господовица за
вдовишките бутове./ Аз съм твоят Спас!
ГОСПОДОВИЦА: Чу мъ Господ! Начи вечи ни съм вдувицъ!
Хвърля черната забрадка и започва да сваля черните вдовишки дрехи,
докато остава по черен бански. Чува се шум от гърмяща вода.
СПАС ГОСПОДОВ: /Отупва брашнените си дрехи./ Всичку в животъ
започвъ с мубелен и завършвъ с курбань.
ДАСКАЛЪТ: /Към кмета под масата./ Кмете, да й излизъми, чи ставъ
интиресну!
КМЕТЪТ: Интиресну, амъ сигурен ли си й, чи й безопасну?
ДАСКАЛЪТ: /Вади кондом от джоба./ Дюрекс – зъ бизупасен секс!
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Двамата излизат изпод масата и заглаждат костюмите си.
СТРАЖАРЯТ: /Още държи пушката, насочена в Спас Господов./ Ама т’ва
ти ли си й, бе!
В този миг манлихерата гръмва, а даскалът и кметът пак залягат
под масата. Спас и Господовица се бухват в нощвите с брашното. Чува
се шум от тоалетно казанче.
СТРАЖАРЯТ: /Към публиката./ Аз май ги й утепах сичкити.
/Отива и ритва по веднъж даскала и кмета. Не мръдват./ Тия
двамцътъ със сигурнуст. /Поглежда към нощвите с брашното./ Я да й
пруверя новобрачнити. /Приближава колебливо./
СПАС ГОСПОДОВ: /Надига глава иззад Господовица, която е върху
него./ Ни съ приближавъй! /Сочи пушката./ Туй нящу ни й гърмялу от
Бълканскътъ! /Заляга пак в нощвите./
ГОСПОДОВИЦА: /Към Спас./ Що бре й, некъ дойди, дъ пумагъ!
КМЕТЪТ И ДАСКАЛЪТ: /В един глас изпод масата./ И ний да дойдим, а? /
Излизат пак и отново си заглаждат костюмите./
ГОСПОДОВИЦА: Аааа! Тува ми й сифте, откък мъжът ми възкръснъ. Ни
могъ с повичи от тримъ!
КМЕТЪТ, ДАСКАЛЪТ И СТРАЖАРЯТ: /Един до друг в общ глас./ Ми ний
сми тримъ! /Броят се./
ГОСПОДОВИЦА: Ами Спас? /Побутва мъжа си, който не помръдва./ А,
той свърши!
Кметът, даскалът и стражарят пристъпват към Господовица
накървавени. В този миг нахълтва Караконджо с насочена двуцевка.
Чува се шум от гърмяща вода.
КАРАКОНДЖО: Вий к’во сте й ришили? Май на чужду й съ фъргъти, а?
Триото вдига ръце, стражарят изпуска манлихерата, а даскалът –
презерватива. Спас Господов се надига от нощвите обнадежден.
СПАС ГОСПОДОВ: К’ви са тий гърмежи? Караконджо! Жина, дай дъ пийм
по идно!
Спас Господов, Караконджо, кметът, даскалът и стражарят се
разполагат около масата. Господовица слага бяла престилка върху
черния бански и се запътва към шублера.
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ГОСПОДОВИЦА: /Мърмори, докато върви./ Ей тва йий! Малку радуст и
цял живот тъги.
Чува се шум от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: Сига кой век смий?
КАРАКОНДЖО: Тряба дъ й 19-ти, къту гледъм.
КМЕТЪТ: Единствинуту сигурну е, чи й сми след Путопа. Ти, Спасе, знайш
ли, докат’ тъ нямъши, к’ъв путоп ни мля?
СПАС ГОСПОДОВ: Чух нещу. И гори /Поглежда към небето./ се й
говориши за туй.
ДАСКАЛЪТ: Ко речи? И гори ли й същуту?
КАРАКОНДЖО: Ощи по-лошу й! Така чи – стойти си й тук!
СТРАЖАРЯТ: А вий знайти ли к’о беши тук, ъ? Тоя юли се й молихми за
дъжд, както си му й ред. Мулебинь пра’ихми.
КМЕТЪТ:И Господ ни чу, нъл ий милустив.
ДАСКАЛЪТ: Чу ни, чу ни, амъ или лошу ни чу, или прикъльену щедър бе
й, та ни прати цял путоп. /Към Спас Господов:/ Ти съ измъкнъ сух! /Към
Караканджо:/ И тьеб тъ нямъши!
КАРАКОНДЖО: Е ся к’во? Не моем да сми у всякъди.
СТРАЖАРЯТ: А ‘га дадуйми курбань да спре дъждъ, пак ви нямъши!
Многу лесну тъй!
СПАС ГОСПОДОВ: А ила на пързалкътъ, чи дъ ти кажъ аз куе й лесну! /
Хваща стражаря за ръкава, а той се дърпа./
СТРАЖАРЯТ: Дъ мъ уставиш, ей, чи ти утепах!
КАРАКОНДЖО: /Към стражаря./ Ей сига ти ибах мамъта, аку не стоиш
мирен! Разказвъй к’о станъ.
КМЕТЪТ: К‘о станъ ли й? Платих курбань да спре дъждъ, амъ и августь
минъ, и септември привъля, а ощи кални рики, мътни мурьета отнасят
малкуту останълъ мий бългърскъ зимья.
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СТРАЖАРЯТ: И къде ий утнасьът таз бългърскъ зимья? На майкъ си у
путката, жъ гу ибъ в путопъ, жъ гу ибъ в кувчегъ, дето вътри й за нас,
бългърити, вси ньямъ мьясту, вси ньямъ въздух!
СПАС ГОСПОДОВ: /Към стражаря./ Пий идна мъстикъ да успукуиш
страстити бългърски. /Към Господовица./ Дай му й меньтьъ!
Господовица носи ментата по престилка и черен бански.
СПАС ГОСПОДОВ: Ти нямъ ли й дъ съ облачъш?
ГОСПОДОВИЦА: Гурещу мий. /Хвърля престилката./ Айди дъ си ходим,
Спасе.
СПАС ГОСПОДОВ: Ни тръгвъм, дукът ни й ръзбиръ кой й кметят.
КМЕТЪТ: /Изправя се./ Яз съм, куй дъ й! Винъги съм яз!
КАРАКОНДЖО: Че аз не ти ли утепах във вторуту действие?
/Насочва пушката./
КМЕТЪТ:Ти дъ’н мислиш, чи саму Спас възкръсвъ? Тиквиник, свъли
чифтету, дъ’н те изселя!
КАРАКОНДЖО: /Сваля пушката и се кръсти./ Сакън, нидей, само туй
не! Тряба ми българску граждънству! Юръп майкъ!
ДАСКАЛЪТ: К’ва Ивропъ, бе, в туй селу, дет’ не й во чревоту адуву, ъми
нъ майкъ си й у путкътъ се й зъклещилу!
Господовица поглежда в долнището на банския си. Чува се шум от
тоалетно казанче.
ГОСПОДОВИЦА: Хм, нищу ни съ й зъклещилу тук.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към Господовица./ Ти дъ мълчиш! Дай по ощи иднъ
ръкия.
СТРАЖАРЯТ: /Прегръща през рамо кмета./ Тоя кмет й номир
идно! /Целува го по челото, после и по ръката./ Ти знайш ли к’ви ги
имъхми, док’ът тъ нямъши? Стамболовисти ли, либерали ли, народняци
ли й не щеш? Бяха се й умешъли като трици в хъмбар, жъ ги ибъ в
дембелити, жъ ги ибъ в дебилити, съдират ти кожътъ, пилят ти костьитьи,
пък те й зафърлят, гачи си... египетскъ мумиъ.
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ДАСКАЛЪТ: /Към Спас Господов и Караконджо:/ Тоя кмет гу напраи
стръжар от прост уфчар, затуй ги й ръзправя тейзи.
СПАС ГОСПОДОВ: Амъ днес кой век сми й?
СТРАЖАРЯТ: /С килната назад фуражка, изправя се и се олюлява пиян./
К’ъв век бе, жъ тъ ибъ в стамболовистъ! Аз чъсовник нямам, той за век ме
питъ!
Стражарят пада под масата като мотика.
КАРАКОНДЖО: На тоя бодигард к’во му станъ?
КМЕТЪТ: Свърши му й работнуту времи.
ДАСКАЛЪТ: /Взема манлихерата на стражаря./ Боят нъстанъ, тупкат
сърца ни й!
КМЕТЪТ: /Изплющява шамар по врата на даскала./ К’ъв бой бе й? Стой
мирень! Жъ тъ ибъ в тиквиникъ бългърски! Я дъ ти видя гащити! Жъ тъ
ибъ в женскуту семи! Затуй ни зътри путопът, че къту власити съ й давим
все в крайъ на Дунъвъ! И стигъ с тия вълъци от Турну Мъгурели, ний сми
й в 19-тий век, к’ъв ти й Ръдичкуф, жъ въ ибъ в писатилити, жъ въ ибъ в
даскълити, жъ въ ибъ в мискинити!
СПАС ГОСПОДОВ: /Към Господовица./ Пускай завесата!
ГОСПОДОВИЦА: Их, дуйде й мойту времи!
Чува се шум от гърмяща вода.
Затъмнение
Пълно осветление. Масата за ядене е преобразена на писалище – със
зелено сукно и мастилница. Върху писалището – джезве, мастилница и
разхвърляни листи. Под него – кошче за боклук. Спас Господов с пенсне
е залегнал над паметни бележки, които реди с паче перо. Караконджо
се суети около бюрото. Зад главата на Спас Господов виси портрет на
Бойко Борисов.
СПАС ГОСПОДОВ: /Чете./ Към върховете на държавата се тръгва като
към Шипка и Шейново. Там те чакат башибозушки орди, черкезки
главорези и руски атамани. Точка.
Караконджо забърсва портрета на Борисов и се кръсти.
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СПАС ГОСПОДОВ: /Топва перото в мастилницата и продължава
да пише./ Българските премиери са обсадени от чужди орди. Тяхното
спасение е да отбиват атаките на башибозука, докато дойде Столетов
или някой друг чужд генерал. /Отпива от кафето, топва перото
в мастилницата и продължава./ ... Столетов или някой друг чужд
генерал... /Вдига поглед от листата и се замисля, продължава./
Българските премиери разчитат на външна помощ срещу вътрешните
врагове. Българските премиери падат с външна помощ. Точка.
Караконджо уплашено сменя портрета на Борисов с този на Путин.
СПАС ГОСПОДОВ: /Осенен./ Българските премиери живеят от „Да
здраствует!” до „Чорт возьми!”.
В кабинета влиза Господовица, пеейки си: „Калин-Ка-Калин-Ка-Калинка
мая”, изтупва набрашнените си ръце в престилката. Чува се шум от
тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: Дойдоха ли вече?
ГОСПОДОВИЦА: /Обръща се назад към вратата./ Кой да дойде бе,
Спасе? Освен даскалът, попът и джандарят да се домъкнат, кой друг ще те
сайдиса. А, и Караканджо.
/Поглежда към бършещия портрета Караконджо./ Ама к’во го бършеш
тоз портрет! Той да не е на...? Да не е на...?
КАРАКОНДЖО: /Високо./ А-а-а-а-а! /Ниско./ А-а-а-а-а! Сети са!
СПАС ГОСПОДОВ: /Става прав./ Имаше го, няма го, обаче се чака.
ГОСПОДОВИЦА: А-а-а-а! Трети път няма да те чакам. Пощальонът чука
два пъти – даже вкъщи.
СПАС ГОСПОДОВ: Пощальонът може и да чука два пъти, но българинът
чука последен.
Господовица хваща мопа и започва да забърсва край бюрото.
СПАС ГОСПОДОВ: /Продължава да пише./ Българката предпочита
да живее с държавен служител. Българчето мечтае да стане стражар.
Българинът гледа на държавната служба като чист келепир. Точка.
ГОСПОДОВИЦА: Че аз какъв келепир съм видяла, бе? Докато изчезваш,
да стискам тоя кол, че да не вземе потопът да отнесе семейната лодка
барабар с държавата. /Намила под сурдинка./ Да й се не щеше и
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душманката, да й се не щеше и душегубката, тая България.
СПАС ГОСПОДОВ: /Сочи на Караконджо портрета на Путин./ На нас ни
е нужен съюзник не по-малък от една империя.
ГОСПОДОВИЦА: Каква империя? Ти да не вземеш пак да ми изчезнеш?
СПАС ГОСПОДОВ: /Към Караконджо./ Сума политици изчезнаха яко дим.
Изчезнаха цели държави. Изчезна Фердинанд. И к’во?
КАРАКОНДЖО: /Кима непрекъснато./ И Симеон изчезна. И к’во?
СПАС ГОСПОДОВ: /Изправя се./ Спас Господов е винаги край властта,
понякога срещу, друг път за, но винаги, където е властта!
ГОСПОДОВИЦА: Shit! Shit! Shit!
Чува се шум от тоалетно казанче.
Спас Господов и Караконждо не й обръщат внимание и продължават
беседата си, докато обикалят бавно, рамо до рамо, около бюрото.
СПАС ГОСПОДОВ: Когато Господ раздавал късметите на народите, за
българите останала пръчката. Кубрат я превърнал в цял сноп, а после
синовете му разпилели снопа. Българинът мечтае да е част от снопа, но
винаги действа като изгубена пръчка.
КАРАКОНДЖО: Готов съм да стана шашка за омразните империи!
СПАС ГОСПОДОВ: Не се прави на голям курназ!
КАРАКОНДЖО: Fuck!
ГОСПОДОВИЦА: Ко речи?
Чува се шум от тоалетно казанче.
Господовица продължава да мие усилено пода, докато излиза от
кабинета, без да оставя стъпки. Спас Господов и Караконджо обаче
пляскат с ботушите си по мития под и оставят калища след себе си.
СПАС ГОСПОДОВ: /Философства./ За да бъдеш спасен, трябва да бъдеш
наказан. Само някои от наказаните ще бъдат спасени. Защо? Кой го
казва? Някакви си пророци.
КАРАКОНДЖО: Да ги избием, Magister.
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СПАС ГОСПОДОВ: Възмездието, Караконджо, те прави добър,
наказанието – лош. Възмездието е нещо светло, наказанието – мрак.
Наказаният лош човек става по-лош, възмезденият добър – още
по-добър. Ако накажеш добрия, ще отнемеш от добротата му. Ако
възмездиш злия, ще намалиш от злобата.
КАРАКОНДЖО: Нищо не разбрах. Я, повтори.
Чува се шум от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: Не е нужно да разбираш, за да изпълняваш.
КАРАКОНДЖО: Но не се ли чувстваме горди, ако избегнем
справедливото наказание, ако изиграем държавата? Не сме ли толкова
по-добри, колкото повече незаслужени награди получаваме, колкото
повече откраднем, заделим, присвоим?
СПАС ГОСПОДОВ: Колкото и да не си го признава, и най-големият
циник, Караконджо, има нужда от идеал – дори само да го отрече. Иначе
животът му е безсмислен. А никой живот не иска да бъде безсмислен,
нали?
Караконджо кима дълбокомъдрено. Чува се шум от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: Доброто повторение в историята е, че след разрухата,
настъпва светлина. Първо плаха, сумрачна и прашна, но все пак светлина.
Светлината на сцената постепенно се смалява до сноп лъчи върху лицето
на Спас Господов.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към публиката./ Затули я с длани! Не е нужно
да показваш на другите, че това малко пламъче продължава да гори.
Важното е да го запазиш сред водовъртежите на Потопа. Защото
святото е непроменимо, а храмовете му са в нас. /Повтарят заедно
с Караконджо в унес./ Святотоенепроменимоахрамоветемусавнас.
Святотоенепроменимоахрамоветемусавнас.
Святотоенепроменимоахрамоветемусавнас.
Чува се шум от гърмяща вода.
Затъмнение.
Пълно осветление. Спас Господов е седнал зад бюрото и пише с пачето
перо, като чете написаното на глас. Караконджо отново сменя
портрета – този път Путин с Борисов.
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СПАС ГОСПОДОВ: Тънка е разликата между вяра и доверие. Има
индивидуално, но има и колективно доверие. Можеш да се довериш на
изповедника си...
КАРАКОНДЖО: Свещенодействието на изповедта е непознато за
българина.
СПАС ГОСПОДОВ: ... на партньора си...
КАРАКОНДЖО: Българинът по-скоро ще хвърли в заблуждение другия,
отколкото да се разкрие пред него, макар и близък.
СПАС ГОСПОДОВ: ... на кръвен роднина...
КАРАКОНДЖО: Не и преди смъртта да е почукала на вратата му.
СПАС ГОСПОДОВ: ... но това не е достатъчно. Човек има нужда да даде
индивидуалното си доверие на нещо по-голямо от личния живот.
Караконджо забърсва за последно и целува дълго портрета на Бойко
Борисов.
СПАС ГОСПОДОВ: Той оказва доверие на някого в аванс, дава нещо от
себе си...
КАРАКОНДЖО: Дава всичко от себе си.
СПАС ГОСПОДОВ: ... а другият го получава наготово – срещу едно
обещание. /Караконджо лепва още една целувка на портрета, като се
вдига на пръсти, за да стигне челото./
СПАС ГОСПОДОВ: Политиците обичат да го наричат обществен договор,
пълна глупост, разбира се. /Каракоджо го поглежда изумен и изтърва
гюдерията./ Мдааааа. Българинът е подозрителен, когато става дума
да спечелиш личната му вяра, и безкрайно главозамаян, поискаш ли
колективното му доверие. Затова и колективната му съдба е все лоша, а
поединично изплува, готов е да преплува всяка река.
Караконджо сваля ботушите и започва да изува панталоните си. Чува
се шум от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: България търпи сатрапите и беси почтените. Всички
европейски политици у нас са или заклани, или разстреляни, или
обесени. Или ще бъдат! Всички демагози доживяват старини.
Караконджо започва благоразумно да се облича, като се озърта
наоколо.
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СПАС ГОСПОДОВ: Получилият колективното доверие всъщност получава
власт. Когато гласуваш доверие на някого, ти на практика му връчваш
властта над себе си. Дори да не гласуваш, пак ще връчиш властта на
някого и тя отново ще е върху теб.
Караконджо се е облякъл и пристяга възела на вратовръзката.
Изпъчва се и се оглежда в портрета на стената.
КАРАКОНДЖО: /Към портрета./ Приличаме си, не мислиш ли? /
Обръща го с лице към стената./ Е, сега си приличаме напълно!
СПАС ГОСПОДОВ: Българинът не мисли, че може да накаже политиците.
Българинът мисли, че друг го наказва чрез политиците.
Караконджо пак обръща портрета и го целува за трети път.
СПАС ГОСПОДОВ: Няма по-ограбен от политиците си народ от
българския. И това е заради празното като свински мехур българско
доверие, което се валя с карантиите на закланата майка свиня в двора на
българина, докато зад прозореца опяват поредния мъртвец на вярата.
Чува се шум от тоалетно казанче. Влиза Господовица с моп в ръка,
гледа калните стъпки по пода и се развиква на двамата.
ГОСПОДОВИЦА: Пак сте срали на метеното! Какви хора, бе, не уважават
труда ми! /Към Караконджо:/ Какво си го зяпнал тоз портрет, няма да
проходи! /Към Спас Господов:/ Тия книги за какво ги пишеш, кой ще ги
чете! Я, хващайте парцала!
/Подава по един парцал на Спас и Караконджо, а тя се подпира на
дръжката на мопа./ Почвайте! Имате 15 минути! Засичам! /Включва
брояча на часовника и сяда зад бюрото. Взема изписаните от Спас
Господов листи, смачква ги на топка и ги хвърля в коша./
Чува се шум от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към Караконджо, докато двамата, клекнали,
бършат пода с парцалите./ Българинът обича да казва, че първата
ръка не знае какво прави втората. Мъжът не знае какво прави жена му,
премиерът – вицепремиера, министърът – заместника.
КАРАКОНДЖО: /Като се озърта зад гърба си към Господовица, която в
този миг сваля портрета от стената и го хвърля с ръкописите в коша
под бюрото./ Често такова незнание е спасително.
Господовица окача на стената ковьорче с ангелчета и се усмихва
доволна. Спас Господов и Караконджо се изправят тихомълком и
цопват двата парцала в кофата с вода. След това се изнизват на
пръсти, за да не цапат.
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ГОСПОДОВИЦА: Вече и потопът да дойде, свършила съм си работата. /
Оглежда се./ Тия двамата къде изчезнаха пак?
Чува се шум от тоалетно казанче.
Затъмнение
Пълно осветление. На сцената – пързалката и нощвите, пълни с пясък.
Разхвърляни тухли. Спас Господов и Караконджо строят стена от
тухли. Влиза сенаторът Джоузеф Маккарти.
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: What is this? My God!
КАРАКОНДЖО: This is Стена.
СПАС ГОСПОДОВ: Крепостният вал срещу комунизма.
КАРАКОНДЖО: Анджак!
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: Много е ниска. Може да се прекрачи.
/Прекрачва я./ Вече съм оттатък.
СПАС ГОСПОДОВ: The Wind of Change! Чао, Маккарти, go to Hell!
Джоузеф Маккарти пак прекрачва Стената.
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: Hello. Върнах се.
КАРАКОНДЖО: You’re welcome. Само да не ти стане навик.
СПАС ГОСПОДОВ: Маккарти, лошите са зад стената, нали? А ние тук сме
от добрите.
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ:Yes, my friend! Exactly!
КАРАКОНДЖО: /Към Спас Господов:/ Накъде биеш?
СПАС ГОСПОДОВ: Ние тук с вас, Маккарти, знаем срещу кого сме, но ни
се губи за какво сме.
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: Губи? What’s this?
СПАС ГОСПОДОВ: Губи е, че тука сме нормалните, а /Сочи зад стената./
онези там са ненормални.
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: Yes! Вие голяма нужда от нормална държава!
КАРАКОНДЖО: /Към Маккарти./ Че къде си виждал нормална
държава? Дори държавата на Платон не е нормална.
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Ритва стената и крепостният вал срещу комунизма пада. Чува се
шум от тоалетно казанче. В този миг от пързалката се спускат 6-те
пианисти.
6 ТЕ САТАНИСТИ: Я, чичковците си играят на кубчета. На земята друга
работа нямате ли си? Нали щяхте да се бесите по едно време?
КАРАКОНДЖО: Извънземните пак ни налазиха! /Пощи се като
въшлясал./ Каква древногръцка трагедия! /Обръща се към публиката./
Ще кажете: Та нали всичко е в ръцете на Господ. Ни най-малко. Господ
едва ли подозира какво се случва на земята.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към Маккарти./ Защо, ако Западът беше нормален /
Ритва съборените тухли./, след Стената последваха всичките движения
на анормалните – хипита, рокери, трашове, метълисти, пънкари до
ултрадесните и ултралеви националисти? Защо стреляха срещу Папата?
Защо убиха Кенеди и Кинг? И кой ли не?
ДЖОУЗЕФ МАККАРТИ: Why? Кажи де! Why?
КАРАКОНДЖО: Кажи му, Спасе, виж го че не знае.
СПАС ГОСПОДОВ: Като разделихте света на врагове, вие, Маккарти,
рязко ограничихте територията за приятели.
/Показва му разпилените тухли в краката им./
6 ТЕ САТАНИСТИ: Гледката не е достойна за прехласване.
Спас Господов, Караконджо и 6-те сатанисти започват отново да
вдигат падналата Берлинска стена. Джоузеф Маккарти остава сам
от другата страна на вала.
СПАС ГОСПОДОВ: /Към 6-пианисти./ Ще кажете, какво общо има
Маккарти с днешна Европа, с целия свят? Ами това, че Берлинската стена
съвсем не е паднала: тя просто се е преместила. Стената между бедни
и богати, между здрави и болни, расте. Валът разделя милиардери от
просяци, мародери от самаряни. Маккарти има нужда от врагове, за да
се появи. Той знае срещу кого е, не знае за какво е.
Джоузеф Маккарти е изчезнал зад вдигнатата един човешки бой
стена. Караконджо срутва с ритник Стената и Макарти се появява
отново.
СПАС ГОСПОДОВ: Ние, Маккарти, с еднаква усмивка приемаме и
Батенберг, и Фердинанд, и Хитлер, и Сталин, и Путин, и Буш. Глупашка. /
Караконджо се ухилва глупашки./ Те си тръгват с усмивката ни, за нас
остава гримасата. Кисела. /Караконджо прави гримаса./ Но, омразата,
Маккарти, омразата ни съхранява. Тя ни държи живи. Завистта и
омразата са ни помогнали да оцелеем, докато пред очите ни са се
разпадали Рим, Константинопол и Високата порта.
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Спас Господов подхваща през рамо Караконджо.
СПАС ГОСПОДОВ: Българинът е санитар в клиниката за дементноболни.
Върви из коридорите й, а не помни нито кой е, нито откъде е, нито
закъде е тръгнал. Знае, че трябва да си изпие хапчетата, обаче е забравил
в кое чекмедже са. Дори не знае кога му свършва смяната. Но е добър
войник, защото се води от идеята да навреди на другия. Той и затова
се нахвърля като пес на противника, затова хапе до кръв, затова пука
хрущяли.
Чува се шум от тоалетно казанче. Стражарят се появява, лазейки зад
падналата Стена.
СПАС ГОСПОДОВ: Защото оцелява. Българинът е способен да унищожи
врага, да пие вино от черепа му, но не и да осребри победата. Защото не
се интересува какво му носи победата, а какво губи другият.
Стражарят се изправя и разритва тухлите от Стената.
СПАС ГОСПОДОВ: Да се юрнем с всички сили срещу чуждото е българска
черта, дълбока резка в националния ни характер. Колкото чужденецът е
по-надарен, известен, заможен, толкова повече настървява българина
срещу себе си.
Стражарят се впуска в битка На нож с въображаем враг. Чува се шум
от тоалетно казанче.
СПАС ГОСПОДОВ: Малкият народ обича големите битки. Българинът
дава мило и драго не просто да победи по-силния, а да го унизи. Да
го смачка! Може да е веднъж, но да боли за сто пъти. Българинът се
опиянява не от победата, а от шурналата кръв.
Стражарят напуска сцената под зова на бойна тръба. Чува се шум от
гърмяща вода.
СПАС ГОСПОДОВ: Българинът показва най-доброто от себе си, ако е на
чужда сцена, работи за чужда фирма, живее с чужда жена. Работи ли за
българска фирма, изявява ли се срещу роден противник, спи ли при жена
си – българинът хърка. Хърка яко. Ще кажете: Не му вгорчавайте успеха,
не му отнемайте триумфа! Изобщо не мисля да го правя.
Господовица излиза на сцената и прегръща Спас Господов. Двамата
пристъпват напред, до ръба на сцената. Осветлението е върху
лицата им.
СПАС ГОСПОДОВ: Ще ми се да е обратното. Ще ми се нашите да играят
винаги на върха на възможното, да работят до ръба на майсторството,
да ухажват, докато смъртта ги отнесе. Но тогава няма да сме българи.
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Ще сме предали себе си. Ще сме подложили на пилинг най-дълбоките
бръчки, най-неотстранимите пластове кир по неможещото да бъде
сбъркано с друго автентично българско лице. А на него е татуирано с
нож: Свобода или смърт!
Чува се шум от гърмяща вода.
Завеса

Епилог
На сцената: Спас Господов, Господовица, Караконджо, Архангел Гавраил,
6-те сатанисти, Агент Алберт, Гарибалди, Маккарти, кметът,
даскалът и стражарят – прегърнати.
С манерките на кръста дрънкат
стотици парии презрени.
Върви, народе възродени!
Напред! Науката е слънце!
Какво, че гарван още грачи?
Бесилото ще ни отмине.
И над библейската пустиня
лети безспир перото паче.
А който прави си джумбиш –
ръцете горе! Стреляй! Стой!
Къде вървиш, народе мой?
На майната си ли вървиш?
Великден – Гергьовден, 2014 г.
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МРЪСНИКЪТ WOLFGANG

1.
Краят на XVIII век. Wien – музикалната столица на света.
Стотици от най-добрите композитори се борят за вниманието
на несравнимо образованата в музикално отношение виенска
публика и благосклонността на император Joseph II, сам
прекрасен музикант и щедър меценат. Сред съзвездията
на композиторите най-ярко блести звездата на Wolfgang
Amadeus Mozart, безподобният гений, фонтанът от божествени
мелодии.
Това е легендата. Но легендата – като всяка легенда – е
лъжа!
2.
Salzburg, 1759 г.. Тригодишният Wolfgang е зарязал
гамите и клавесина и плюска сладко в кухнята. А-ха да лапне
една рубинена ягодка, но до ушите му долита тема в ре
мажор, изсвирукана с уста от баща му Leopold от съседната
стая. Сигналът означава: “Ще ти скъсам ушите! Веднага на
клавесина!”. Wolfgang лапва ягодката и бърка с пръстче за втора.
Сигналът долита повторно, транспониран един тон по-високо:
“Никаквец! Позор за семейство Моцарт!”. Wolfgang се помайва
и хапва трета ягодка. Темата звучи трети път, още един тон
по-високо: “Никога няма да получиш служба като придворен
музикант в двора на пресветлейшия залцбургски архиепископ
Hieronymus Joseph Franz de Paula Graf Colloredo von Wallsee
und Melz!”. Ягодката присяда на Wolfgang и той изсвируква във
фа минор: “Простете, господарю! Аз ненавиждам сладкото от
ягодки и обожавам клавесина!”. От стаята на Leopold се дочува
нова тема, във фа мажор: “Bravissimo! Ти си истински Mozart!
Ще служиш вярно на Негово преосвещенство залцбургския
архиепископ Hieronymus Joseph Franz de Paula Graf Colloredo von
Wallsee und Melz и той ще те възнагради с пожизнена пенсия от
300 флорина!”. Wolfgang изсвируква темата в обратния лад - фа
минор, транспонирана два тона по-ниско: “Щастлив Ваш слуга
и покорен роб на Негово светейшество!”.
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3.
Както казахме – Wien. 1777 г.. Време без телефон, интернет и спътникова
комуникация. Пощенските гълъби са ненадеждно средство за връзка.
Те често катастрофират при среща с ниско летящи самолети. Тези, които
оцеляват, цвъкат над столицата. Контрабасистките и контраадмиралите,
танцуващи Kontretänze по площадите, си навехват глезените, подхлъзвайки
се върху гълъбовите какита. На всичкото отгоре гълъбите се ужасяват
от безбройните монархически двуглави орли, красящи всеки ъгъл на
столицата, и започват да емигрират в Париж, където по улиците се разхождат
само безобидни петлета. Тайната полиция на император Joseph II започва
да преследва гълъбите за антироялистки настроения и революционен
заговор със съседна вражеска Франция. През 1779 г. главното средство за
комуникация става димните сигнали, но след опустошителен пожар през
1780 г. те са забранени. После се въвежда телеграфна и морзова връзка, но
и тя бива изоставена, понеже телеграфът и морзът още не са изобретени.
Накрая, през февруари 1781 г., композиторите предлагат на император
Joseph II да се опита свирукането на сигнали с уста. Предложението се
приема, става закон и в последните две десетилетия на XVIII век цяла
Виена си свирука – напук на “La Marseillaise” и Napoleon. Император Joseph
II започва да издава постановления и декрети не на хартия с имперския
печат с двуглавия орел, а с подсвиркване.
4.
Пристигнал във Wien през март 1781 г., провинциалът Wolfgang гори
от желание за успех на всяка цена. Но с мизерната си дарбица той няма
шансове да пробие музикалната конкуренция, предвождана от несравнимо
гениалния италианец Maestro Antonio Salieri. И тогава завистливата душица
на Wolfgang замисля пъклен план. Няколко пъти дневно той минава
преоблечен като въглищар, метач или зарзаватчия под прозорците на
Maestro Salieri и подслушва неговите подсвирквания. Maestro Salieri в си
бемол към слугинята си: “Ако не ми дадеш да те цункам по гушката, ще
те насиня с точилката!”. Слугинята - пак в си бемол: “Удряй, сладострастни
турчино! Сърцето ми принадлежи на кочияша!”. Wolfgang запомня темата,
тича вкъщи и я превръща в прелестната колоратурна ария на Konstanze
от Die Entführung aus dem Serail. Maestro Salieri в ре минор към слугата
си: “Не чуваш ли, че се дращи по вратата? Отвори и пусни котката да
излапа пилешките кокалчета!”. Котката – пак в ре минор: “Покай се, Salieri!
Държиш ме гладна от сутринта!”. Wolfgang търчи вкъщи и развива темата в
косонастръхвателната ария на Статуята на Il Commendatore в Don Giovanni.
Maestro Salieri в гениалната си разсеяност и простодушие свирука тема
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подир тема, лее мелодия подир мелодия, а Wolfgang плячкосва и тутакси
реди опери, концерти, триа, квартети и октети, меси, дивертименти и
симфонии, които днес ние погрешно мислим за родени от божествения
дар на Wolfgang и които летят в космоса да представят човечеството пред
извънземните цивилизации…
5.
Легендата е лъжа! А Wolfgang е бездарник, плагиат и мръсник!

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ФЕНОВЕ
ПРЕДИЗВИКВА ЛИТЕРАТУРЕН БУМ
След сгромолясването на съветския комунизъм някои експерти
пророкуваха комерсиализиране на културата и опростачване на прочутата
с образованието и вкуса си руска интелигенция. Фактите красноречиво
опровергават подобно черногледство. Ново поколение фенове доведе до
истински бум в съвременната руска литература, немислим под железния
юмрук на червените таварищи.
Около 20 000 фенове на Федя Достоевски се наредиха на опашка пред
централната книжарница в Санкт Петербург още в четири часа тази сутрин,
за да са сигурни, че ще успеят да си купят продължението на романа
“Идиот”, с който младият автор нашумя преди две години. В романа
главният герой, обеднял руски княз, воден от идеалистични патриотични
подбуди, се връща от Швейцария в родината си, където веднага е принуден
да влезе в пионерската организация, което води до видиотяването му. В
продължението се оказва, че князът само се преструва на идиот, за да
успее да избяга обратно в Швейцария и да се ожени за една хубавица,
която е същевременно любовница на руски нефтен олигарх. По време
на коктейла г-н Достоевски загатна, че вече работи върху продължение
на продължението. В него олигархът ще наръга с нож хубавицата, която
е станала феминистка, организирала е своя модна линия и е добила
финансова независимост, изплъзвайки се по такъв начин от патриархалната
опека на олигарха садист и сексманиак. В епилога олигархът и князът ще
ридаят прегърнати над трупа на красавицата и ще проклинат идиота Ленин,
истинският виновник за смъртта й, който чрез болшевишка конспирация я
е заразил със сифилис. Феновете на г-н Достоевски носеха на главите си
цилиндри, а под черните си сюртуци криеха брадвички. Около обяд, след
като авторът подписа екземплярите им (5 рубли за подпис, 15 за подпис

77

78

MOPE

и лично посвещение), феновете радостно хукнаха из града и насякоха на
парчета около 20 000 старици-доброволки.
Но правеното от феновете на г-н Достоевски не може да се мери с
грандозните купони на феновете на вече утвърдения писател Льова Толстой.
Около половин милион запалени почитатели на този автор се събраха през
септември в селцето Бородино в Подмосковието. В продължение на три
дни те куфяха, пиха водка и се биха. Топове, коне, униформи и бакенбарди
бяха доставени от руско-френската фирма Koutuzoff-Bonaparte. На
четвъртия ден оцелелите фенове се върнаха в Москва и я подпалиха от
четири страни, след което започнаха масово да се хвърлят под влаковете
в метрото.
Колкото по-млад и непознат за широката публика е един писател,
толкова по-изобретателни са феновете му. Групитата на култовия автор
Саша Солженицин, известен най-вече сред московската и нюйоркската
бохема, замислят хепънинг, пред който бледнее всичко казано дотук. През
януари между двайсет и пет и трийсет милиона фенове на г-н Солженицин
ще посетят Сибир, където ще се къпят в пробити в леда дупки на Енисей и
Об. Резервации за три дни и две нощувки в землянка с четири петолъчни
звезди може да направите онлайн на gulag.com. За бодлива тел, въжета,
налъми, палки и раирани куртки звънете на 1-800-LUBIANKA. За деца под
14 години и пенсионери е осигурен военен трибунал с 15% отстъпка.

KATE CHOPIN
(1850-1904)
Kate Chopin е прочута феминистка писателка и активистка. В нейните
творби гениално е разкрита трагедията на жените поради неравноправието
им с мъжете, както и революционната им решимост да сложат край на
тази несправедливост.
Kate Chopin е родена на 29 февруари 1850 г. в Сент Луис, щата Мисури. През
1855 г., едва навършила пет годинки, тя показва блестящи интелектуални
дарби, поради което е изпратена да учи в елитния католически пансион
“Света Дева Мария”. Още първата вечер, вдъхновена от благородството на
монахините, които се грижат за нея, Kate Chopin написва първия си разказ
– “Небеса”. В него прохождащата писателка описва небесата, видяни през
женски очи. За нещастие, една седмица след отиването й в пансиона, баща
й загива в самолетна катастрофа. Овдовялата й майка прибира малката
Kate при себе си за утеха и се завръща в дома на майка си, сестра си и баба
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си, които също са вдовици.
През май 1856 г. майката на Kate се омъжва повторно и момичето отново
е изпратено да учи в пансиона “Света Дева Мария”. Там то написва първата
си повест – “Устреми”. Тази творба е проникновен художествен анализ
на женските устреми. Една седмица след отиването й в пансиона обаче
и вторият баща на Kate Chopin загива в самолетна катастрофа. Повторно
овдовялата й майка пак прибира детето при себе си и се завръща при
майка си, сестра си и баба си, които споделят огромната й скръб, понеже
те също са вдовици.
През август 1857 г. майката се омъжва за трети път и Kate отново се
озовава в пансиона “Света Дева Мария”. Веднага след пристигането си,
тя написва първия си роман – “Висини”, който й донася светкавично
признаниe.
Героинята на произведението отначало се бои от високото, но после
вече не се бои от високото. За жалост само седмица подир отиването на
Kate Chopin в пансиона се случва непоправимото: и третият й баща загива в
самолетна катастрофа, след което момичето отново е прибрано при майка
си, леля си, баба си и прабаба си.
В следващите години семейните трагедии продължават: в самолетни
катастрофи загиват четвъртият, петият, шестият, седмият, осмият и деветият
бащи на Kate и подир всяко нещастие тя се връща при майка си, леля си и
прабаба си, които са вдовици. Междувременно Kate Chopin неуморно пише
и публикува. Скоро тя се превръща и във всепризнат водач на феминисткото
движение в страната, основавайки и оглавявайки Асоциацията на женитептици. Благодарение на нейните бунтарски романи и неуморната дейност
на Асоциацията жените най-накрая си извоюват равенство с мъжете.
Най-известната творба на Kate Chopin е автобиографичният й роман
“Пòлети”. В него, с неподражаемо майсторство, писателката разкрива
кошмарния живот на четири вдовици, които, дискриминирани от социални,
семейни и религиозни предразсъдъци, не са допускани от съпрузите им
да летят на самолет.
На 2 февруари 1904 г. Kate Chopin умира на бюрото си в пансиона “Света
Дева Мария”, дописвайки незавършения си шедьовър “Криле”. Причината
за смъртта й е самолет, който се блъсва в пансиона. Всички пасажери, сред
които са и майката, лелята, бабата и прабабата на великата писателка,
загиват.
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ПЪТЕШЕСТВЕНИК
Ицо Лукарски е пътешественик.
Той заминава за джунглата при диваците. Диваците са народ
примитивен, варварски и езически и Ицо Лукарски им прави най-голямото
благодеяние като ги цивилизова, покръствайки ги в правата христова
вяра. Онези безумни дебелоглавци, които отказват да се покръстят, биват
съсечени, нарязани, опечени и изядени в чест на Спасителя. Останалите
покръстени диваци, които са вече цивилизовани и европеизирани
християни и следователно не са диваци, обявяват Ицо Лукарски за светец,
издигат в джунглата храм с огромен златен купол и го кръщават Св. Ицо
Лукарски.
Ицо Лукарски заминава за страна от Третия свят. Той разпитва за всичко,
записва си прилежно отговорите, непрестанно мери, сондира, проучва,
наднича из всички кътчета и ъгълчета, чертае таблици, прави карти и
смята ли смята на калкулатора си. На втория месец от посещението си
той се свързва с тамошното правителството, организира делови срещи,
дава подкупи, обещава политически, икономически и военни дивиденти,
сключва договори за инвестиции и подир шест месеца започва да строи
заводи, които превръщат в работници милиони някогашни селяни от найбедните източни провинции. Цената на акциите на корпорацията на Ицо
Лукарски за една година нараства 333 пъти. Ицо Лукарски напуска страната
като най-богатия човек в света и продължава пътешествията си.
Нашият герой е в страната, дала на света една велика империя и един
велик ренесанс. Ицо Лукарски обикаля старинни градове, зяпа колизеуми
и наклонени кули, плува с гондола, става езиков специалист като научава
как се казва “здравей” и “довиждане” на местния език, става специалист
да намира евтини ресторанти, където пие бирата, която пие и у дома си,
и разпраща на приятелите си снимки, където той се усмихва пред статуята
на Давид, заел същата бойка поза в очакване на Голиат, същия Голиат,
когото Давид отдавна вече е надвил. Всъщност Ицо Лукарски не зяпа нищо,
понеже това си е чиста загуба на време. Той наема кола и фотографира и
филмира колизеумите и наклонените кули в движение, за да си ги гледа
после вкъщи. Когато се връща у дома, Ицо Лукарски вади от куфара си
дребни сувенири, подрежда ги във витринката на бюфета си и гордо ги
показва на гостите си, разказвайки им кое колко струва и как след дълго
пазарене го е купил на половин цена.
Ицо Лукарски броди из Северната Венеция, взира се в бледоликите
северни красавици, наслаждава се на пищната южна архитектура, присадена
под сивото балтийско небе, скицира с акварели смътните контури на
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православни храмове и имперски адмиралтейства. Настроенията на Ицо
Лукарски се менят при всяка гледка и той ту се възторгва, ту въздиша, ту се
умилява, ту изпада в черни мисли, ту се смее ангелски щастлив. Когато сяда
в обратния самолет, той помни единствено настроенията си, преживени в
тази страна, но не помни къде е бил и откъде се връща.
Ицо Лукарски пристига в Страната, където се сбъдват всички мечти. Там
всички носят бейзболни шапки. Ицо Лукарски също си нахлупва бейзболна
шапка. Там всички се возят в собствени коли. Ицо Лукарски не остава поназад. Като всички в тая страна той прави барбекюта, чете и вярва само на
The New York Times и се усмихва непрекъснато. Ицо Лукарски се оженва
за жена от Страната, където се сбъдват всички мечти, става католик като
жена си и двамата си раждат бебче католиче. Ицо Лукарски се сдобива със
заветната зелена карта, става гражданин на Страната, където се сбъдват
всички мечти и се прекръства на John Smith. Така мечтите на Ицо Лукарски
се сбъдват.
Макар че мечтите на Ицо Лукарски са се сбъднали, животът му е
безсмислен, тъй като той прави всичко по навик, без интерес. Той живее
нечий чужд живот. Ицо Лукарски е в екзистенциална криза. Той заминава
в далекоизточна страна. Потопява се в екзотиката на Великата поднебесна
империя. От тесните очи на тамошните жени струи вълнуваща мистика и
мистерия. Той носи копринена роба, везана с четирипръсти дракони. Яде
странни гозби с клечки. Пуши опиум. Учи йероглифи. Проговаря тамошния
език. Говори си с бамбуковите мечета. Ицо Лукарски дотолкова потъва
в екзотиката и усвоява тайните й, че започва да прави всичко екзотично
без желание, автоматично, като в чужд живот. Ицо Лукарски изпада в
екзистенциална криза. Той заминава за Карибите, където от мургавите
форми на карибските жени струи вълнуваща мистика и мистерия.
Ицо Лукарски е политически имигрант в страна с дълбоки демократични
традиции, която неотстъпно се бори срещу всички форми на тоталитаризма.
В новата си родина той не познава никого и не знае езика, а и не ще да знае
никого и нищо ново. Той е писател и пише за непоносимите неща в старата
си родина, които са го прокудили в новата му родина. Книгите му са морета
от носталгии, сред които Ицо Лукарски се носи във всички посоки – лодка
без гребла и без мачта, свободна като волния му дух без пристан. Когато
получава Нобелова награда, Ицо Лукарски неохотно започва да учи езика
и културата на новата си родина, за да дава безбройни интервюта, в които
повтаря пак и пак, че необвързаността с каквато и да било кауза е найважното за един писател. Творческата свобода е свещена. Една мастита
интелектуалка от новата му татковина публикува в най-престижното
тамошно списание огромна статия за Ицо Лукарски, в която го причислява
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към литературния елит на втората му родина. Когато прочита статията,
вдъхновението на Ицо Лукарски секва, той изпада в тежка депресия и
подир една седмица се обесва на вратовръзката, с която е произнесъл
нобеловата си реч.
Ицо Лукарски е борец за правда. Той е гневен, страшно гневен от
глупостта и безчинствата в родината си и затова все пише и все говори за
идеалното устройство на страната Утопия, в която е имал рядкото щастие
да живее цели пет години и с очите си да види, че идеалното общество не
е невъзможно. В Утопия, твърди Ицо Лукарски, цари Златен век за разлика
от Железния век в родината му. В Утопия живеят само Благородни диваци,
а не единствено Диваци на проклетата цивилизация като в неговата
страна. В Утопия всички говорят Истината и нищо освен Истината, докато в
родината му всичко е една мръсна, отвратителна и гадна лъжа.
Ицо Лукарски е разочрован от пътешествията. Той вече знае, че ние
виждаме целия свят, седнали със затворени очи в стаята си, понеже ние
носим безкрайността в себе си и затова не е нужно да я търсим другаде.
Ако трябва да пътуваме, мисли си той, то е не към чужди страни, а към
познатите и близките нам хора, защото колкото повече ги опознаваме,
толкова повече ги обичаме. Целта и смисълът на пътешествията не е
знанието, а любовта.
След толкова много пътешествия Ицо Лукарски е прозрял, че найистинското пътуване не може да бъде реално, а единствено духовно,
абстрактно и значи философско. Ние узнаваме за себе си, узнавайки за
света и узнаваме за света, узнавайки за себе си. Ние се учим от диалога
си с другите и този диалог е не спор и налагане на нашата позиция
върху другия, а приемането на силните страни в мисленето на другите и
освобождаване от нашите слаби твърдения.
Променен и обогатен с това философско прозрение, Ицо Лукарски
тръгва да пътешества отново, но този път пътешества по нов начин. Първо
той заминава за джунглата и цивилизова диваците, покръствайки ги в
правата христова вяра.

НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ ОТКРИТИЯ
Наскоро учените откриха, че дебелината на веждите на водолазите
влияе пагубно върху земната екосфера и може би е главната причина за
края на Земята във вида, в който я познаваме. Традиционно се смята, че
при леководолазите дебелината на веждите не играе отрицателна роля.
Най-новите изследвания обаче показаха, че при дебели вежди, стигащи

MOPE

до половината на челото, леководолазната маска не може да покрие
лицето добре, поради което морската вода нахлува в маската. Заедно с
водата навлиза планктон, а след планктона идват и китове, които се хранят
с планктон. Поради ограниченото пространство в маската, китовете често
влизат в съприкосновение с миглите на леководолазите и преждевременно
ги изхабяват. Затова учените предупреждават, че трябва да се избира
между веждите и миглите: или едното, или другото – среден път няма.
Случаят с дебелите вежди на тежководолазите е значително по-сложен.
На големи дълбочини, поради огромното налягане, веждите добиват
способността да растат сто и четиресет пъти по-бързо. За броени минути
те изпълват скафандъра на тежководолаза и тръгват нагоре по дихателния
маркуч. От маркуча веждите пропълзяват по дъното на кораба и плътно
го покриват, поради което морският съд забавя скоростта си или съвсем
спира. Когато веждите омотаят корабния винт и покрият с лепкавата си
маса корабното кормило, корабът става неуправляем и бива оставен на
капризите на природната стихия. Веждите продължават да растат, тъй
като тежководолазът остава под водата, понеже целият екипаж на кораба
е задушен от безпощадните вежди и няма кой да го изтегли. Подобно на
митично морско чудовище веждите притеглят кораба към дъното и го
запращат върху кораловите рифове. Кораловите рифове са изключително
крехка екосистема и нарушаването на баланса им от потъващи и падащи
върху тях кораби води до масово измиране на морски растителни и
животински видове. Тъй като около 40% от цялата морска флора и фауна
живее по рифовете, то екологичната катастрофа е необратима. Верижната
реакция от изчезването на такъв огромен процент от морските обитатели
се отразява на възможността на световния океан да поглъща въглероден
двуокис от атмосферата, което води до повишаване на световната
температура и глобално затопляне с фатални последици.
Учените все още не са открили начини за предотвратяване на
апокалипсиса, предизвикван от дебелите вежди на тежководолазите.
За сега единствената радостна новина е, че планктонът и китовете също
измират, което спасява красивите мигли на леководолазите с дебели
вежди.

ЧЕТИРИМА ПЕЙОВЦИ
Пейо Крачев е баничар. Той става още по тъмно, меси тесто, разточва
кори, реже тикви, троши сирене – прави баници. Той отваря баничарницата
си в осем часа и като види, че се задава първият му клиент, някой нахакан
богаташ, тайно плюва върху баницата.
- Моля, ето любимата ви баница, г-н Еди кой си, - покланя се до земята
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Пейо Крачев и поднася баницата на специална чиния със златен ръб, а на
богаташа му светкат очите, той излапва баницата и, бършейки деликатно
мустачките си с батистена кърпичка, казва:
- Бравос, г-н Крачев! Баницата ви е най-добрата в света!
А Пейо Крачовски е сладоледаджия. Той става в ранни зори, бърка
мляко, сметана, сокове, подправки, оцветители – прави сладолед. Отваря
сладоледаджийницата си в десет и като види, че се задава първият му
клиент, някой надут паралия, скришом плюва в сладоледа.
- Заповядайте любимия ви сладолед, г-н Този и този, - кърши гръб Пейо
Крачовски и поднася сладоледа във виенска кристална чашка, а паралията
се ухилва, излапва сладоледа и, бършейки деликатно мустачките си с
батистена кърпичка, казва:
- Бравос, г-н Крачовски! Сладоледът ви е най-добрият в света!
А пък Пейо Кричелиев е готвач. Той се бъхти от преди да пукне зората,
корми, кълца, счуква, запържва месо, зеленчуци и подправки, бели плодове
– готви обяд. Отваря гостилницата си в дванайсет и като мерне първия си
клиент, някой нафукан мангизлия, незабелязано плюва в супата.
- Любимият ви обяд, г-н Не знам кой си, с най-добри почитания - прави
метани Пейо Кричелиев и сервира ястията на изискан сребърен поднос,
а мангизлията доволно сумти, изгълтва обяда и, бършейки деликатно
мустачките си с батистена кърпичка, казва:
- Бравос, г-н Кричелиев! Обядът ви е най-добрият в света!
Пейо Крачолов пък е поет. Той будува чак до съмване, пише, задрасква,
пуши, пак пише, пак задрасква, пак пуши – пише стихотворение. В пет
подир обед излиза да се разходи и да понаобиколи героите и читателите
си, объхтаните хорица на труда. Той се отбива в баничарницата,
сладоледаджийницата и гостилницата и дава на Пейо Крачев, Пейо
Крачовски и Пейо Кричелиев да четат новото му стихотворение:
Недей дочаква и зори,
върви печи, пържи, вари…
Като няма прокопсия,
плюл съм в тая орисия!
И тримата Пейовци се дуят от гордост, че четвъртият Пейо така
дълбоко, така правдиво, така художествено е обрисувал сиромашката им
неволя, класовото им недоволство и революционната им решителност. И
бършейки просълзени очи с кирливи кърпи, казват:
- Бравос, г-н Крачолов! Вий сте най-добрият прогресивен поет в света!
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ЕДНА НОЩ НА ПИКАСО
Но един ден установил, че може да рисува само като
несполучлив имитатор на себе си. Отначало се почувствал
уплашен и унизен от мисълта, че цялото му творчество е
фалшификат. Все едно изведнъж да ти кажат, че си друг
човек. Скоро след изобличаването на всички доказателства,
потвърждаващи този факт, който не се нуждаел от доказване,
той се примирил с живота си на свой собствен двойник.
За смъртта си научил от радиото, същия ден, когато се
прибрал на село, за да погребе майка си. Съобщавали, че
е издъхнал след кратко неразположение на 92 години в 11
часа и 40 минути, вчера, 8 април 1973, в градчето Мужен,
Франция. Документите за продажбата на родната му къща
били оформени бързо, получил сумата в похабени петолевки
с лика на Георги Димитров. Вече разполагал с план, който
поради своята дързост се оказал толкова разумен, че имал
достатъчно кураж да го осъществи. Парите стигали за москвич
(изкушение, което зачеркнал на мига) или за една грандиозна
нощувка с ескортиращите я екстри в Гранд хотел „Балкан”. По
думите му, първата петилетка на седемдесетте у нас този хотел
(впоследствие „Шератон”) бил единствената удобна сцена за
ролята да бъдеш себе си.
Синият следобед повяхвал в розов софийски здрач, когато
двамата с любимата му любовница пристигнали с такси (волга
вместо лимузина) пред желаната фасада. На стълбите ги очаквал
дует пикола, които щели да съпровождат двойката през целия
й престой. Още щом стъпил върху червения плащ на пътеката,
постлана пред револвера на въртящата се врата, камбаните
на „Света Неделя” обявили неговата именитост със залп от
звънки аплодисменти. Срещу умопомрачителен бакшиш наел
президентския апартамент, смигвайки на рецепцията, за да
не бъде регистриран, ако е възможно, с рожденото си име, а
именно: Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno
Maria de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Martir
Patricio Ruiz y Picasso.
Изкушена от бакшиша и малко учудена, служителката се
съгласила с желанието му да пребивава в хотела „инкогнито”
и го записала под скучен псевдоним, повтарящ едно от найразпространените у нас имена, с което зеленият му паспорт
го представял в административните ситуации на живота.
Фамилията копирала корена си („на квадрат”) в бащиното име,
за да го потрети и в собственото – един не много неизобретателен
български кубизъм на имената.
Прецизният читател, живял в социалистическа държава,
тук справедливо ще отбележи, че интимните отношения без
граждански брак в хотел биха гарантирали неприятни въпроси
още във фоайето, а впоследствие – и среднощния интерес на
народната милиция. За щастие, в нашия случай разполагаме
с изобретателна двойка любовници, които ще ни спестят
излишните усложнения в сюжета с една съвсем елементарна
сценка. Докато „самостоятелната” дама изчаквала отделно
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регистрацията си в единична стая, двамата се престрували на
любезни непознати.
Луксът, загатнат от мрамора и плюшените канапета на
първия етаж, буйно разцъфтявал на последния. Апартаментът
ги посрещнал с безмълвие от скъпи вещи – завеси, огледало,
възглавнички с пискюли, махагон, текстилни тапети, два
телефона – единият в банята. Сякаш се озовали в друга епоха
с тишина по-древна и от предметите. В това недостъпно
помещение, което малцина привилегировани били успели да
видят, те се отдали на блаженството да се приготвят за вечерта
в балната зала, превърната в ресторант, където той с всички
сили щял да се помъчи да похарчи бащината си къща.
Помогнал й да закопчее роклята си, после се подчинил на
наивния й каприз тя да му завърже вратовръзката. Погледнал се
в огледалото, за да си намести възела – общо взето се харесвал,
но не и когато се гледал в огледалото. То не го отразявало
правилно. Не бил плешив, имал брада. Предпочитал да е
обратното, за да прилича на снимките си във вестниците, но
отново открил, че лицето му внушава изцяло противоположна
личност. Стояло му като вратовръзка, която ти е вързал друг.
Точно в 19:00, придружаван от елегантната си спътница, плахо
пристъпил в ресторанта, и тази крачка била най-трудната, все
едно прекрачвал през трупа на миналия си живот. Всичко било
там: двете пикола, застанали като гвардейци от двете страни
на вратата в очакване на всяка тяхна заповед, оперетъчният
персонаж на управителя с пригладена на път коса и мустачки потънки от женска вежда, предварително капарираната им маса
с табелка Reserve, покривката и салфетките в асептично бяло,
декоративният свещник, чиито рамена имитирали лебедови
шии, емблемата на Balkantourist на дъното на пепелника,
огледалният дансинг, който повтарял сияещите медузи на
полилеите (и бельото под полите), оркестърът и роялът. Било
сурово време, велико време на ограничения, и онези, които си
позволявали да идват тук, били или чужденци, или отговорни
другари в компанията на извънбрачните си другарки, подбрани
от съкровищницата на столичния хайлайф.
След бегъл преглед на винената листа с дублаж на френски и
немски (английският още не бил на мода) поръчал шампанско
за всички. Шампанско и цветя. Много цветя. Преди всичко
цветя.
Всеки човек, надарен с повишена склонност към забелязване
на нещата, познава опасния чар на тези кинематографични
заемки, тези наглед невинни преразкази, издайнически лъхащи
на плагиат. Да ги оставим на съвестта на съдбата и да се върнем
в ресторанта, където нашият герой открил, че действителността
не се покрива с предвижданията, тъй като за разлика от филмите
не й се налага да бъде интересна. Щедростта му останала почти
незабелязана, тук всички разполагали с пари.
Вероятно е наложителен известен колорит и в портрета
на неговата дама, но до края на разказа тя ще си остане
ахроматична: просто очертание, белезникав силует, неоцветен
от художника. Той се отнасял с нея като с модел, запечатан в
картина, която не може да говори.
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Какво точно са си поръчали за вечеря, не е важно, но да
предположим, че е пощадил готвачите, неспособни да приготвят
някоя от любимите му средиземноморски глезотии. Заслужава
си да отбележим само, че към аперитива пожелал салата,
хрумнала му на момента, която представлявала комбинация от
нарязани на кубчета краставица и домат, поръсени с бял калпак
от сирене. Между другото, едва след неговото посещение
в туристическия флагман тази салата, която още си нямала
име, бързо се утвърдила в първокласните ни ресторанти като
класически български специалитет заради сходството си с
цветовете на националния трибагреник.
Когато бил повикан за сметката, сервитьорът го заварил да
рисува гълъб с маслинова клонка върху една от салфетките.
Рисувал като човек, който превежда от един език на друг и не
влага нищо свое.
– Ха! – възкликнал сервитьорът. – Това съм го виждал
някъде!
– Разбира се – намесила се дамата. – Оригиналът принадлежи
на друг.
Без да прекъсва заниманието си, художникът отвърнал:
– Лошите творци копират, добрите крадат.
И продължил, мърморейки, сякаш мислел на глас:
– Да имитираш другите е неизбежно. Позорно е да имитираш
себе си.
Келнерът се усмихнал като дете:
– Ще ми се и аз да можех да рисувам така…
В този миг химикалката на художника отказала да завърши
гълъба. Опитал се да я разпише с нервни завъртулки, които
имитирали чевръстия му автограф, мастилото продължило да
се съпротивлявала. Келнерът предложил своята химикалка, но
художникът отказал:
– Дълго време се ограничавах само с един цвят. Като един
вид дисциплина. Сега, когато нямам повече синьо, слагам
червено.
И довършил птицата с червения химикал, който винаги носел
във вътрешния джоб на сакото си, сякаш за да поправя с него
грешките, които допуска съдбата.
Когато приключил, извадил пачка поне два пъти по-дебела
от сметката, пъхнал банкнотите в салфетката и я подал на
сервитьора.
– За да нарисуваш гълъбица – казал, – първо трябва да
извиеш шията й.
– Казвал ми е същото за жената – обадила се отново дамата.
– За него е все едно. Вещта си е вещ.
И сцената се сменя: сега в разноцветния сумрак дефилират
полегати лъчи, в които се тълпят прашинки; спирали от цигарен
дим се смесват с тях и леко заекват в кръг, сякаш с всяко
примигване на светлината замръзват в жива картина. Именно
тук той открил онова пулсиращо и луминесцентно нощно място,
наречено бар-вариете, където се наложило да се преместят,
след като им съобщили, че ресторантът вече затваря.
Историята с бакшиша, увит в крилете на салфетка, прелетяла
мълниеносно от ресторанта до бара и още щом влезли вътре,
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танцьорките и персоналът за миг застинали нащрек, като ги видели.
Разположили се в малко, но кокетно сепаре, далеч от дансинга, където
миризмите на одеколон и пот се борели за надмощие. На масичката
горяла настолна лампа с абажур от тънка тъкан, върху която с розов пламък
прозирали петна от вино, подобни на украса.
Корекомските напитки (Martini Bianco за нея, за него Metaxa и уиски
за всички, моля!) замъглили спомена за бившата му личност и разсеяли
паразитните й съдържания в задимената атмосфера на заведението.
Вдигнал наздравица, сръбнал солидна глътка коняк и си поръчал
втори. В същия миг до слуха му стигнали звуците на гръмналия отново
оркестър. Балерините от спектакъла („Парад” на Дягилев, разбира се) си
съперничели по красота, съчетана с циничната студенина на лицата им,
образец за твърде много горчив опит, събран за твърде малко години.
Намирал се сред чужди хора и те му били по-близки и приятни от други,
които познавал много по-добре. Плувал сред облаци от мечти, палел
цигари, вдигал нови наздравици, виждал странни и откачени неща (гърдаромб, боа от фалшиви щраусови пера), които, объркани и експлозивни,
придавали вероятност на невероятното.
Имало доста народ наоколо – непознати лица нахлули в спомените му.
Първото лице, което познал в компанията на съседната маса, било това на
художника Жорж Брак, после видял Жан Кокто, Аполинер, Андре Бретон,
Андре Салмон, Гъртруд Стайн, Матис, самия Дягилев, Макс Ернст, а също
и лицето на приятеля си Макс Жакоб, с когото на младини обитавали обща
стая с едно легло, в което се редували да спят, докато единият рисувал
скици, а другият пишел стихове, с които палели печката, за да се сгреят.
След минута всички го наобиколили, най-вече танцьорките, и
забърборили по софийски – колкото може по-гръмогласно и неприлично.
Нарязаната на шайби луканка изчезвала с главозамайваща скорост от
масата, но една бърза и услужлива ръка веднага им поднасяла нова порция.
Разговорът кръжал предимно около една тема, тази за модернизма в
изкуството, подхваната от Гъртруд Стайн, която се опитвала да впечатли
компанията с абстрактни шеги. Попитала:
– Знаете ли, че когато две парижанки се карат, обикновено си пожелават:
„Дано те нарисува Пикасо! Очите – в устата, носът – в ушите!”
И с престорена сериозност се обърнала към него:
– Маестро, защо винаги рисувате жените така грозни?
Отвърнал:
– Мадам, защото, общо-взето, жената е грозна.
Гъртруд говорела, говорела, говорела. Накрая го попитала, защо
спътницата му през цялото време мълчи.
– Вижте – отговорил, – няма нищо по-изморително от това, когато някоя
жена държи да покаже колко е умна. Особено когато не е.
След още няколко чашки, гаврътнати на екс, вечерта внезапно се
озовала в задънена улица. Имал нужда от нещо – проблясък, магия – или
някаква подобна щуротия. Пръстите разсеяно докосвали хладното столче
на чашата, в главата му се мярнала далечна, забравена мисъл – спомен за
някакво отдавна случило се обстоятелство. Размишлявал известно време
и, сякаш превъзмогнал съмненията си, повикал сервитьорката.
– Другарко, бихте ли била така добра… – казал й учтиво, – струва ми се,
че имам нужда от двете пикола.
Сервитьорката веднага тръгнала да изпълни поръчката, а той извикал
подире й:
– И още малко коняк!
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Не пропуснал да поръча и уиски за всички – „или на който там, каквото
му се пие”. Когато пиколата се появили, прошепнал няколко думи в ухото
на единия и закичил джобчето на ревера на другия със стрък петолевки.
Без да протестират, те напуснали бара, за да изпълнят ексцентричния му
каприз.
Не пиян, а в приятна еуфория, той поканил всички да се присъединят
към него на дансинга, щом пиколата се завърнали с поднос на колелца,
върху който подобно на торта лежал плосък четвъртит пакет, увит в
покривка за маса. Нетърпелив ропот се понесъл над тълпата, оформил се
импровизиран полукръг. В този миг той платил на оркестъра да замълчи и
се представил на микрофона.
– Роден съм в Малага – продължил, – но фамилията ми е от италиански
произход. На испански се произнася с ударение на „а“, но тъй като от
дълго време живея във Франция, светът започна да произнася името ми
по френски маниер – с ударение на „о“-то.
Някъде зашепнали, малко по-далеч се изкискали. Досега гледали
на него със снизходителна симпатия, но изведнъж всички осъзнали, че
всъщност говори сериозно. Аудиторията прихнала, извръщайки очи един
към друг с поглед „нали ти казах“.
Със строго, нетърпящо глупости изражение, той поканил спътницата си
да приеме ролята на негова асистентка в следващия фокус. Придържана
от двете пикола, тя безпрекословно се подчинила на желанието му да
се разходи с високите си токчета върху подноса. Твърдата повърхност на
предмета под меката покривка отразявала всяка нейна стъпка със звук на
пукащ се лед.
– Достатъчно! – казал накрая и й подал ръка да слезе.
Обяснил спокойно и без да се притеснява, че си е позволил да привлече
вниманието към себе си и своята половинка, в чест на която вдига чаша, тъй
като тя, макар и само като модел в неговите картини, солидарно търпяла
нападките, когато бил обвиняван от представителите на традиционното
изкуство, че рисува в груб и ужасен стил. Казал, че не иска да отегчава
аудиторията с реч, че никога през живота си не е произнасял реч, а и
сега не се опитвал, просто искал всички да се насладят на последния му
шедьовър и с церемониален жест на фокусник отметнал плата, разкривайки
остроумния си замисъл. Отдолу блеснало напукано на едри парчета
огледало с позлатена гипсова рамка, в което любовницата му тутакси
разпознала огледалото от президентския апартамент в хотела. Когато
изправил рамката с лице към публиката, сякаш е картина, предлагана на
търг, две-три стъкълца се отлепили и паднали като стара мазилка. Няколко
възмутени усти ахнали, но той побързал да ги запуши с обяснението, че
огледалото също е включено в сметката, и то в троен размер.
– Не бързайте да ме обвинявате, приятели мои! – казал. – Една
осъдителна сама по себе си постъпка често пъти става достойна за уважение
поради мисълта, от която е била продиктувана. Наречете го проява на лош
вкус, но ми се ще с този малък трик да илюстрирам своите думи. Светът
се отразява в картините ми като в счупено огледало. Аз създадох живопис,
която разлага действителността в образ, гледан от няколко различни ъгли
едновременно. Трудно е да определиш кое от парчетата е по-близко и кое
– далечно, кое е на първи план и кое – в перспектива. Това даде повод на
някои да заговорят за четвърто измерение в живописта – времето. Моите
платна, уважаеми приятели, представляват отрицание на покоя, нежелание
да се допусне, че нещо в природата може да е лишено от движение!
Тук той направил кратка пауза, за да освежи пресъхналото си гърло, като
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междувременно обяснил как с един замах на иберийската си кама вече
е разчупил всички гипсови калъпи на академичната традиция в Париж,
надсмивайки се над законите на перспективата и красотата, отстоявани
повече от четиристотин години.
– Вижте, аз гледам на света като на играчка от шоколадово яйце. Как ще
сглобиш играчката, си е твоя работа. Аз просто не спазвам инструкциите
в указанието. Взимам едно счупено огледало, размествам парчетата
и получавам ново звучене. Огледало. Алооглед. Далоелго. Олгадоел.
Съвършенството няма форма!
– Това някакъв цитат ли е? – подхвърлил от публиката Жорж Брак.
– Несъмнено! Вече не ни остана нищо друго освен цитати… Точно за
това исках да поговоря с вас! Напоследък изкуството се е превърнало в
система от цитати, закърпени в колаж, изрязан от чужди творби. Така ли
е? Така е, разбира се!... Но позволете ми сега да довърша мисълта си.
Исках да кажа само, че независимо от прецизността и похвата, колажът си
остава безсмислен, ако художникът не вложи поне малко от собственото
си въображение. Ето защо аз изведох живописта от нейните описателни
функции и я превърнах във философия. Отхвърлих ролята на видимата
реалност и подчиних чувствата си на подсъзнанието… И тук му е мястото
да подчертая още веднъж, че никак не съм привърженик на реализма –
не!... Надали има по-изкуствен жанр!
Той дотолкова се увлякъл от изкушението всички да споделят идеите
му, че говорил двайсет минути или дори повече, скачайки от тема на
тема, като ни най-малко не се съмнявал, че всички са негови приятели и
кротко ще го изслушат, докато не каже, каквото има да им казва. Споделил
също, че най-големият ужас, който човек може да изпита, е един ден да се
погледне в огледалото и да открие чуждо лице.
– Между другото – продължил, – животът бавно ограбва собствената
ни същност, парче по парче. И онова, което остава накрая, е някаква друга
личност. Съзерцател, който си въобразява, че е изображение. Отражение,
което не може да се счита за истината.
В този миг някой плахо изръкопляскал. Аплодисментите били подети
от всички в опит да поведат речта му към естествената й смърт. Но той
продължил на висок глас:
– Така че, другарки и другари, скъпи приятели, аз не рисувам това, което
виждам! Рисувам това, което мисля!
Хората вече си приказвали през масите, никой не слушал внимателно.
Пиколата избутали навън подноса с огледалото, някой го потупал по
рамото, давайки му знак, че е време да приключва.
– Не знам дали ме разбрахте – извикал, – но съм сигурен, че ако се
върнем отново към темата, може би ще успея да хвърля още малко
светлина върху проблема.
Всички надали викове на протест. Не искали повече да чуят за
проблема!
– Добре тогава, ще говорим някой друг ден. Нека никой не си тръгва,
поръчайте си по още едно на моята сметка!
Маскарадът вече е към края си. В пет сутринта намираме нашия
герой доста напреднал в желанието си да се напие, докато някой много
приятелски го подпира в гърба с ръка. После друга ръка го подпряла по
гърба и двете пикола услужливо го повели под мишница към изхода,
където вече чакала изнервената му дама. Тълпата се разтворила като цип,
за да му направи път, залитал през дъжд от думи, ръкопляскания и викове,
които глухо барабанели в ушните му мембрани – чувал само шума, но
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вече не разбирал смисъла, смехът се разпадал на срички. На излизане се
разминал с един интересен мъж, който никак не приличал, но по някакъв
ужасен начин му напомнил Салвадор Дали.
Там, във фоайето пред асансьора, освободил двете пикола от
задължението да изпратят двойката до горе и отново демонстрирал
безграничната си щедрост, възнаграждавайки ги (всеки поотделно) с
великодушен бакшиш.
Последна смяна на картината: лъкатушещ коридор, лек световъртеж,
щракване на ключалка, подрънкване на разкопчан колан, шепот на
свличаща се рокля, душ, легло, завивка.
Позволете на дискретния до този миг автор да затъмни предстоящата
интимната сцена, като си послужи с онази позабравена техника на
монтажния преход в киното, която обикновено се практикува така: героите
се прегръщат, целуват се, целувката говори за всичко, което ще последва,
и…
В този момент екранът се смрачава, сцената е скрита от малка „тъмна“
пауза, която компенсира пропуснатото от зрителя време. Следващият кадър
свързва нишките на времето и ни показва резултатите от затъмняването:
героите са вече женени и дори са им се родили деца.
Това е историята за единствената нощ на Пикасо в България, за която
никой не научил. Предадох ви я, както ми я разказа той в интервю за малкия
провинциален вестник, в който работех навремето. Не знам испански,
нито френски, той обаче странно владееше българския като майчин език.
Помня, че го подразних с непрофесионалното си начало. Започнах така:
– Представете си, че сте Пикасо…
– Това е невъзможно – прекъсна ме той. – Как да си представя, че съм,
когото съм, когато съм, когото съм? Човек може да си представи, че е друг
човек, котка, картина, залез. Започне ли да си представя, че е той самият,
веднага се дистанцира от себе си. Превръща се в някой друг, който се
опитва да облече дрехата, която всъщност никога не е събличал… Не е
толкова сложно, като се замислиш.
Поколеба се за миг и опита да обясни нещата по-просто:
– Вижте, Пикасо не е конкретна личност. Пикасо е настроение.
Но можех да ви разкажа и друга история. Тази на провинциалния учител
по рисуване, чието състояние специалистите вероятно ще определят като
натрапчиво илюзорно разстройство с маниакални черти.
Оженил се за своя колежка, осиновили дете. Не пожелал да напусне
работа, дори когато жена му забременяла от директора. Фарсът на
развода се разигравал пред очите на развеселеното училище. Директорът
предприел няколко опита да го уволни, но накрая сам напуснал, последван
от вече бившата му съпруга.
За една нощ пропилял наследството си в София, придружен от жена,
достойна за Пикасо. Жената обаче не е картина, която можеш да заключиш.
Когато свършат парите, обикновено се връща при мъжа си.
Животът продължил, тих и кротък, непомрачаван от грозните клюки,
които колегите шушукали зад гърба му, че макар и нелош учител, често
се поддавал на обаянието на някоя от своите ученички, докато всъщност
ухажвал майка й.
Малкото свободно време прекарвал в ателието си като посредствен
плакатист. Рисувал плакати със смели до тъпота идеи, идеи за светло
бъдеще. След промените престанали да го търсят. Протестиращите сами
си изработвали лозунгите.
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Опитал да продава авангард на морето. Рисувал портрети с пергел и
линийка, използвал невъзможни цветове. Напразно. Туристите не били
склонни да възприемат лицата си като геометрични фигури.
Когато се пенсионирал, пробвал частни уроци по рисуване. Преподавал
почти без пари, но и това изкуство изисквало качества, каквито той
определено не притежавал. Часовете си започвал с думите: „Като дете
рисувах като възрастен. Цял живот ми бе нужен, за да се науча да рисувам
като дете”. После оставял децата да рисуват като деца, не ги напътствал в
нищо. Родителите предпочели да си плащат. На друг.
Трийсет и пет години след онази нощ, май някъде през май 2008, той
влезе в редакцията, за да напомни за седемдесетата си годишнина. Каза,
че е настанен във ведомствено жилище, където се чувствал като изоставен
в замък. По цял ден гледал стената. Сякаш е бяло платно, върху което
вече никой няма да рисува. Вечер пускал малко телевизия, после загасял
лампата и лягал да спи, заслушан в оредяващите удари на сърцето си.
Само сънят му позволявал да се завърне отново в своя живот, отлетял като
несръчно изрисуван гълъб върху крилото на ресторантска салфетка.
Обикновено сънувал един и същ кошмар: че е не особено талантлив
български художник, който сънува, че е Пикасо, който сънува, че е не
особено талантлив български художник…
Е? Коя история е по-хубава? Първата или втората?
И аз предпочитам тази, в която вземам интервю от Пикасо. Нищо, че
съм се родил след смъртта му.

СВЕТЛАТА СТРАНА НА НЕИЗВЕСТНОСТТА
Уважаеми г-н полицейски началник,
Запознат съм с показанията на лицето Койно Димов Койнов срещу
мен и декларирам, че те не отговарят на истината до последната запетая.
Пардон – до последната точка.
Познавам лицето Койнов, откакто нае задния двор на манастира
до нашия блок, за да отглежда градинска растителност. Там Койнов
разположи пръскачки и започна да полива денонощно. В съседство се
намира изоставената тъкачница на манастира, стара кирпичена сграда,
безпомощна жертва на грабителски набези. Дори веднъж пробиха дупка
в стената, колкото да се пъхне човек, и отмъкнаха медните намотки на
становете. Твърдя го, защото съм писал статия по случая и мога да я
приложа към показанията си.
Както и да е, забелязах, че заради пръскачките на Койнов стените
на сградата всяка сутрин са подгизнали в основата си и изглеждат като
крачоли на закоравял въдичар. Изказах предположение пред родителите
си, че ако Койнов продължава да полива със същата разточителност, зидът
дълго няма да издържи собствената си тежест.
Така и стана. Една нощ ме събуди кошмарен грохот. Излязох на
терасата, но не видях много. Облаци прах заливаха мрака. В първия
момент си помислих, че избухна бомба или са взривили кола. Нощем там
е много тъмно, а липсата на улично осветление благоприятства подобни
размишления.
Изгревът разкри една апокалиптична картина, рисувана без капчица
милост като след библейски потоп. Дори перото на светец с мъка ще
опише пагубните опустошения, причинени от немарливостта на Койнов.
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Върху покрива на тъкачницата се бе озъбил огромен кратер, рухналата
стена давеше в тухли и вар половината цветарник. Разбира се, писал съм
статия по случая и мога да я приложа, ако се наложи.
Сигнализирах веднага монахините, те тъкмо приключваха сутрешната
си служба. Горките, не подозираха нищо, спалните им помещения са доста
далеч от цветарника. Впоследствие манастирът осъди Койнов, но не заради
разрушенията, а, забележете, за неплатен от месеци наем. Пред съда той
изразил версията, че тъкачницата била паднала от старост. Позволете
да попитам, защо до ден днешен нито една от останалите манастирски
сгради не пада сама, след като всичките са на една и съща възраст? Това е
добър повод за полицейско разследване. Както и да е, в края на краищата
принудиха Койнов да напусне манастира с прокурорска заповед.
Последният обаче си хареса нашата градинка. Заби метални колове,
опъна телена мрежа и заграби широка част от междублоковото ни
пространство. Децата вече няма къде да играят, притежателите на кучета
престанаха да извеждат домашните си любимци. Съседите инициираха
протестна подписка до общината и след като ми предоставиха копие с
входящ номер, публикувах поредица от статии срещу непресъхващата
алчност на цветаря.
Кметът на общината и зам.-кметът по финансите се принудиха да дадат
опровержение на думите ми пред местната телевизия. В отчаян опит да
оплевят скандала, те изкопаха някакъв още негласуван в парламента закон
за публично-частното партньорство. Койнов щял да снабдява общината с
паркова растителност, нищо че в промишлената зона на града има далеч
по-подходящи места с изградена за целта инфраструктура. Това хвърли
нова тор на скандала, опасенията ми за корупция избуяха. Между другото,
Койнов неведнъж се е кичил с изявления, че жена му работи като касиер
на сметосъбирането в общината – факт, който бързо пусна корени в очите
на квартала.
И когато справедливостта изглеждаше погребана веднъж завинаги под
жалките декоративни храсти, загражденията изненадващо изчезнаха. Един
ден Койнов си обра китките, като не пропусна демонстративно да изостави
няколко парчета цимент, стърчаща тел, отворени дупки и изрязани ниско
метални колове, опасни за здравето и живота на всеки разсеян минувач.
Както предполагах, явно не всичко в документите му беше наред, ако той
изобщо притежаваше такива документи.
Щастието на квартала прецъфтя твърде скоро. След година Койнов
се завърна на старото си място с нови заграждения. Отсече безнаказано
няколко дървета, все редки и ценни видове, подмени ги със скучни чимшири
и дори си построи павилион. Този път никой не му се противопостави.
Справедливостта е разкош, който простолюдието не може да си позволи
задълго. С учудване и неприязън забелязах как съседите започнаха да
възприемат цветаря съвсем свойски и открито да му се слагат, все едно
са свикнали с присъствието му от деца. Самочувствието на Койнов пусна
филизи и заглади косъм. Походката му стана бавна, по петите го следваха
слухове, а той сякаш ги изчакваше, за да им се наслаждава. Някои твърдяха,
че Койнов вече е купил земята от общината, други – че цветарникът
е параван за намеренията му да строи жилищна кооперация. Вижте,
всеки уважаващ себе си журналист обожава слуховете. Фактите често са
заблуждаващи, а слуховете носят истината в себе си.
Но какво можех да напиша оттук-нататък? Какво можех да направя?
Нямаше никаква полза от статиите и презиращ своята безпомощност, аз
трябваше да се примиря с гледката на поругания манастир и обезчестената
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ни градинка. Заживях по нов начин, в свят с рухнали ценности, празнота
се засели в душата ми. Осъзнах, че отсега ще трябва тихо и тайно да
мразя хората, на които не мога да се противопоставя, но ще трябва
да се съобразявам с тях, защото те са по-силни, а са по-силни, защото
са покровителствани от властта. Трябваше да преглътна унижението,
залъгвайки се със спомена за краткотрайната си победа. Бях спечелил само
рунд в предрешената битка човек-система. Дори флиртът на съседите с
цветаря някак ме успокояваше. Даваше ми увереност, че съм бил прав.
Но да се върна на своите показания. На посочения от Койнов 17
септември тъкмо излизах да пия кафе. Много обичам кафе с късметчета.
Знаете ли какво ми се падна веднъж? „От едно и също цвете пчелата прави
мед, а змията – отрова.” Мисля, че няма по-добра илюстрация на нашия
случай.
Както и да е, заключих вратата на входа и тръгнах по тротоара. От далеч
видях, че Койнов разговаря с някакви хора край оградата на цветарника.
Можех, разбира се, да мина и по другия тротоар, но да не би и тротоарите
да са на Койнов? Когато наближих, всички млъкнаха. Бяха все мъже,
Койнов и още трима. Единият от тях бе домоуправителят Белчев, лицето
му се пържеше в мазна усмивка. Беше домъкнал и кучето си, а кучето на
Белчев е кротко, на цвят като фамилията му. Плезеше ми се в краката му,
приклекнало на каишка. Следващите десет минути са напълно размити в
паметта ми.
Единственото, което си спомням със сигурност, са три кратки думи: „Ще
те изям!” Бяха казани тихо, когато подминах, но не чак толкова тихо, че
да не ги чуя. Веднага познах гласа на Койнов. И гласът му ме улучи като
камък, хвърлен от подлец, който те удря в гръб, защото няма смелостта да
те предизвика в очите.
Поспрях, без да се обръщам веднага. Застоях се малко, не бях сигурен
дали съм чул правилно, или не. Докато смеля думите, мина известно
време. Изтекоха няколко секунди, през които съзнанието ми ги разчлени
на отделни звукове: „Ш-т-е т-е и-з-я-м!” После изведнъж, в един проблясък
на просветление, толкова осезаем, че почти го видях, смисълът им стана
кристално ясен.
Обърнах се много бавно и попитах: „На мен ли говориш?” Койнов беше
на десетина метра, криеше се зад останалите. „Мене ли ще изядеш, а?”
Той каза – да. И тук му беше грешката. Искаше да ме предизвика. И се
справи за отличен.
Всичко стана така, както би трябвало да стане, когато някой тръгва
срещу друг в центъра на полесражението. Имах време да мисля. В главата
ми бучаха и ръмжаха въпроси и всеки водеше нов след себе си. Как би
реагирал Хемингуей на мое място, Буковски? Да, Хемингуей направо щеше
да го нокаутира, Буковски да му разбие бутилка в главата, а Пушкин да го
застреля. Или не?
Алтернативата беше да постъпя като известен български писател,
но тя никак не ми допадаше. Известният български писател е благ и
всеопрощаващ. Той не вижда всичките гротескни пошлости на ситуациите,
в които попада. И как иначе? После как ще се покаже по телевизора?
Уважаеми г-н полицейски началник, сигурен съм, че имате дълъг стаж
в органите на реда, свикнал сте да не вярвате нито на невинния, нито
на виновния. Макар и да не се познаваме лично, смея да Ви уверя, че
минавам за доста силен физически, а съм и далеч по-млад от Койнов, за
което свидетелства и ЕГН-то ми. Въпреки че не тренирам отдавна и съвсем
загърбих журналистиката, тъй като съм се посветил на писателския занаят,
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все още мога сто-сто и петдесет лицеви без опора. Мога осем пъти, без да
бързам, да се прекръстя с трикилограмова гира. Нима ако наистина бях
ударил Койнов, както той твърди, дори само ако го бях наплюл, както той
казва, бъдете сигурен, че сега нямаше да пише обвинения срещу мен, а
щеше да почива на някое чисто и светло място. В болницата, например.
Аз обаче никога не съм бил преднамерено жесток. Просто не мога да
бъда такъв. Вярно, понякога и на мен ми хрумват разни неща. Когато пия
кафе в компания и там се случи някой особено благовъзпитан непознат,
ми идва да се надигна от мястото си и да го зашлевя през масата. Да го
зашлевя и – толкоз. И да си седна, като че ли не е имало нищо. Да го
зашлевя, разбира се, леко, но все пак да се получи звучен шамар, та да
видим дали пак ще е толкова благовъзпитан. Какво ще стане после? Е,
какво?
Друг път, докато чакам с автомобила си на светофара и наоколо няма
никакви коли, ми се ще рязко да натисна газта и да мина на червено. Или
пък като срещна някое привлекателно момиче на улицата, да й подхвърля
букет от най-неочаквани комплименти. Разбира се, не й подхвърлям
нищо, засрамен от мисълта, че у мен е останал страшен запас от глупави
детинщини, сигурно защото не съм могъл да го изразходвам на време, в
детството си…
И все пак, ако позволите накрая, само едно не мога да проумея в целия
случай – как Койнов е успял да прочете мислите ми, за да напише такъв
шедьовър? Та те бяха четирима, аз – сам. Да не забравяме и кучето на
Белчев.
Горното написах собственоръчно и за верността му се подписвам.

Никита Нанков, рисунка
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УЧИТЕЛКО ЛЮБИМА, ДОБЪР ДЕН

ВАНЬО
ВЪЛЧЕВ

Градът бързо набъбваше, два от комплексите му отдавна
бяха обградили близкото село и го обсаждаха заканително.
Преди половин година Върбица официално стана квартал
на големия град. Върбичани се зарадваха, че ще пътуват до
моловете, супермаркетите и плажа с билетче за градския
транспорт. Скритите намерения на строителните фирми да
превърнат Върбица в тузарско поселище от затворен тип, обаче,
се провалиха. Оказа се, че добре осведомени, хора отдавна са
изкупили хубавите къщи с подредени дворчета. И хем си „имаха
село”, хем бяха на крачка от морето и лъскавите му изкушения.
Набързо се оформиха Софийска и Пловдивска махали...
Късно през есента в къщи се прибраха двете дъщери на
Госпожа Славка - така с уважение селяните наричаха Славка
Добрева. Защото май нямаше човек във Върбица, когото
старата учителка да не е учила да чете и пише. Госпожа Славка
в романтичната си младост кръсти дъщерите си Мина и
Лора, но имената с нищо не помогнаха на двете. Мина стана
педантична, пресметлива и заядлива счетоводителка. Лора учи
за учителка. После запреподава химия, заредена с ненавист
към предмета си и с едва скривана омраза към всичко, което
е ученик. Живееха в един и същи град в северна България, в
къщите им тъй и не се засели мъж.
Мъжът на госпожа Славка, Цвятко Добрев, специалист
по поправка на транзистори и телевизори „Темп” и „Рубин”,
откакто касетофоните излязоха от мода, а телевизорите
„Темп” и „Рубин” изчезнаха от пазара, някое време отваряше
и затваряше работилницата си по навик. Един ден не я отвори
и пое към небесните селения с надеждата, че там може да е
останало нещо за ремонт.
Госпожа Славка разпределяше пенсионерското си време
между зеленчуковите лехи и дръвчетата в двора, грижите за
къщата и ходенето до читалището за книги. Когато годините й
натежаха, спря да щъка из двора и есенно време Мина и Лора не
товареха в багажниците на автомобилите си буркани домашни
благини. Сигурно затова все по-често забравяха да навестят
майка си. Госпожа Славка покри с найлони мебелите в трите
стаи, премести в кухнята една етажерка, подреди по рафтчетата
й Вазов, Йовков, десетина детски книжки и учебниците, по
които беше преподавала. Светът й още повече се сви. Спря да
ходи и до читалището – боляха я краката, а читалището отдавна
нямаше пари за нови книги...
Сега Мина и Лора се разшетаха. Почистиха стаите, измиха
прозорците,изтупаха завивките и килимчетата. Потегнаха дори
лятната кухничка, прилепена до единия от зидовете. Готвиха
по рецепти, научени от майка си. Разглеждаха с нея албумите,
изпълнени със снимки на ухилени малчугани и момичета,
сред които неотменно с букет цветя старееше госпожа Славка.
Сърцето й се стопляше от майчина обич, в душата й прелитаха
спомени от някогашни щастливи дни и часове и от избликнала
нежност очите й се овлажняваха.
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Три дни преди да си заминат, дъщерите я заведоха на театър. Госпожа
Славка се развесели от някаква заплетена френска любовна история с
повече изневери, отколкото любов. А на връщане към къщи каза:
- Какво е хубаво, като сте си у дома!
Мина и Лора нищо не казаха. На следващата сутрин, докато пиеха кафе,
Мина започна:
- Мамо, трябва да поприказваме!
- Виждаме, че вече не можеш сама да се оправяш с всичко тук.
- Трудно ти е.
- Трудно ми е, момичета. Годинките... Ей го, осемдесет и пет стават...
Ама не се безпокойте... Ще карам, колкото мога.
- И колко ще изтраеш така?
- Ние мислим да те вземем при нас.
- А, да ви додявам само! – възрази старата жена, но в гласа й имаше и
малко радост. „Виж ги, милите, какви са загрижени!” – Защо да ви тежа?
- Въобще няма да ни тежиш, мамо! Виж какво сме решили.
- В нашия град има много хубав старчески дом.
Госпожа Славка отвори уста да каже нещо, но дъщерите не я оставиха.
- Един от най-добрите в страната!
- С отлични условия!
- С лекар...
- ...и самостоятелни стаи...
- Много хубав стол...
- ... и стая за тихи игри...
- Група за стари градски песни...
- ... и рецитаторска група...
- Мивка с топла вода във всяка стая...
- ... и на две стаи – баня с тоалетна!
- Нощем дежури медицински сестра.
- Лете ги водят на екскурзии.
- Имат библиотека.
- И параклис в двора.
- И лафка с вафли и локум.
- И боза.
- Да, и боза.
- И всичкото само срещу една пенсия!
- Даже оставят по някой лев за лични нужди.
- Ама то, ако трябва, и ние ще додаваме.
- Че как няма да додаваме!
- Живот ще си живееш.
- Пък понякога през съботите и неделите може и на гости да ни идваш.
- Че как няма да идва! Ще идва я!
След тази задъхана презентация Мина и Лора млъкнаха с вперени в
майка си очи. Старата жена беше скръстила длани в скута си , пръстите й
потреперваха, погледът и упорито бе кацнал върху корицата на „Алиса в
страната на чудесата”. Устните й потрепваха, но тя мълчеше.
- Е?
- А, мамо?
- Какво мислиш?
- Ама какво да му мисли бе! Че то от туй по-хубаво къде дават?
- А?
- Мамо?
Гласът на госпожа Славка прозвуча уморено, безразлично и безнадеждно.
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Последните дни я бяха подлъгали. Същите си бяха. И двете.
- Добре, добре... Кога тръгваме?
- Ние тръгваме след три дена. Ама ти си изкарай зимата тук...
- То хубав дом! Няма свободни места сега!
- През пролетта очакват да се освободят една–две стаи.
- Та тогава.
- Ще те вземем и ще те настаним.
- Хубаво, хубаво... Пък през лятото ще се връщаме тука... У дома...
Мина и Лора се спогледаха. Доизпиха си изстиналото кафе. Мина кимна
на Лора. Лора пое дъх, застана пред майка си и каза:
- Мамо, няма вече да се връщаме. Продаваме къщата.
- Ама как... защо?
- За какво ни е?
- Сега всички са луднали за къщи тук. Край морето и в автентична
обстановка.
Цените страшно са скочили. Сега е най-изгодно да я шатнем! Имаме
кандидат, той е в управата на „Надежда”.
- На старческия дом.
- Плаща в брой.
- Утре отиваме с тебе при нотариус, да подготвим документите и да ги
подпишеш. Човекът идва в други ден. Оформяме каквото трябва.
- И прибираме паричките! Бълха го ухапала!
- Бърза човекът. Иска да огледа. Ние плановете на къщата сме му
показали.
- Ама той иска да види, дали няма нещо за оправяне, да го оправи, доде
е хубаво времето. Можело Нова година да посрещат тук.
- И да докара багаж.
- Като си плати, да прави каквото ще.
- Ама... Добре де... Той ще се нанася ли?
- Аха!
- Ами да!
- Ами аз? Аз къде отивам? Предвидена ли съм?
- Мамо!
- Има си хас! Всичко сме предвидили!
- Че нали потегнахме лятната кухня бе, мамо!
- Като кутийка стана!
- Бижу!
- Той каза, че до пролетта няма да има претенции към лятната кухня.
- Е, щом сте предвидили... И щом няма претенции господинът...
Действайте, майка!...
Действаха. Водиха я насам-натам, влизаха и излизаха в разни канцеларии
и кантори, даваха й да подписва някакви формуляри. Тя подписваше. Не
поглаждаше какво е написано и подписваше решително и мълчаливо. В
късния следобед приключиха.
- Браво! Край!
- Добра работа свършихме.
- Важното, мамо, е, че утре, като пристигне човекът, тебе вече няма да
те разкарваме.
- С тези пълномощни няма да си нужна.
- Уф, голямо разкарване беше!
- Дай да се почерпим!
Влязоха в близкото кафене. Двете си поръчаха бисквитена торта и по
едно малко уиски.
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- Мамо, на тебе?
- Голямо уиски! С много лед!
- Ама, мамо!
- Голямо! С много лед!
- Добре, добре! Како, остави я! Нека се поглези малко.
- Хубаво! Толкоз пари ще вземем, защо да не се поглезим...
Като се прибраха, преместиха етажерката, книгите, леглото и телевизора
в лятната кухня. Запалиха дори старата готварска печка. Замириса на
дърва.
- Виж какво е хубавичко, нали?
- И уютничко. Хайде, лягай, че се претрепахме днес!
- И ние да лягаме, че утре идва купувачът.
- Лека нощ, мамо!
- Като новодомец си! Лека!
- Лека да ви е!
Дъщерите излязоха. Госпожа Славка седна на леглото. Огледа новото си
обиталище, после затвори очи и дълго седя неподвижна. Когато ги отвори
– бяха сухи и пусти...
На другия ден купувачът пристигна. Огледа къщата отвън и отвътре и
остана доволен. Ходиха някъде с Мина и Лора, оформяха документи. В
два след обед той преведе уговорената сума. В четири получиха есемеси,
че парите са вече в техните сметки. Той отпраши с джипа към Пловдив,
бързал за някаква делова среща. Те се прибраха във Върбица, хапнаха
при майка си, оставиха й 500 лева за „ако се наложи нещо”, прибраха си
багажите, качиха се в Реното на Лора и потеглиха по тъмно. На другия ден
имали ангажименти...
След студените дъждове духнаха силни ветрове, заваля сняг. Зимата се
случи люта. Навя пътищата. Изпокъсаха се далекопроводите. За успокоение
обявиха традиционното бедствено положение. Върбица замря. Градът
забрави, че тя вече не е село, а квартал, и я изостави. Дори в някои дни и
градският автобус не допълзяваше. Сред дълбокия сняг тъмнееха пътечки –
до фурната и до училището. Върбица спеше поредния си зимен сън. И само
в училището нищо не можеше да спре вечната шумотевица. В училището
се настани веселото предколедно оживление. Идеше краят на срока, а с
него идеше ваканцията! Всеки клас репетираше своя номер – в големия
салон щяха да изнесат коледен концерт пред майките, татковците, бабите,
дядовците, лелите и всички останали роднини.
В това суетене директорът се досети, че госпожа Славка Добрева има
годишнина. И решиха след концерта вокалната група да й отиде на гости –
да я поздравят за осемдесет и петия й рожден ден...
Ден преди събитието изпратиха младата учителка Благовеста да
предупреди все пак юбилярката, че ще има гости. Благовеста едва изгази
снега до пътната врата и после до входа на къщата. Натисна няколко пъти
звънеца. После почука. Викна „Госпожа Добрева, госпожа Добрева!” никой не отговори. Реши да поогледа – да не би старицата да е някъде из
двора. Така стигна до лятната кухня. Несъзнателно посегна към бравата.
Вратата се отвори, Благовеста прекрачи прага и влезе..
Влезе и се стъписа. В помещението беше по-студено, отколкото навън.
На масата имаше кана с малко замръзнала вода и плесенясала кофичка от
кисело мляко. На тесничкото легло лежеше госпожа Славка – неподвижна,
застинала, странно бяла, почти прозрачна, скръстила на гърдите си ръце,
в които държеше един „Буквар за първи клас”. Благовеста искаше да
извика, но от гърлото й не излезе никакъв звук. Тя се прекръсти и хукна
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към училището. Когато го наближи, чу децата да пеят „Учителко любима,
добър ден!” И тогава се разплака...
Дълго време след това на Благовеста й се струваше, че там, в леденото
помещение, тялото на старата учителка излъчваше лека сребриста
светлина...

Никита Нанков, рисунка
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ГОСТЕНКА ЗА ЕДНА НОЩ
На Любен Петков

Това се случи далеч преди да си помисли да засади черешова
градина в двора с каменната къща и преди да се досети, че
пророчествата са пробуждания, а сънищата, посещения в
някакво преобърнато знание. И че далечните спомени приличат
на невинни деца... По-късно, докато наблюдаваше растежа
на фиданките в градината, стигна до абсурда да вярва, че и в
тъгата има нещо примамливо, ако се е откъснала от човешките
страсти.
И така: сънуваше, как се взира в огъня, притихнала на
грапавия клон. Сънят е напълно осезаем и напомня ярък
спомен.
Мъхеста дюля я чуква по слепоочието, по-право чуква
момиченцето на клона и то се наглася по-встрани. В голям
меден казан над огъня ври рачел, сладък аромат се носи през
прохладата на овошките, към улицата. В беседката пред старата
каменна къща, до огъня, седят красивата ù леля, дребна възлеста
старица и една съвсем млада жена – лека и прозирна като птиче
перо. От време на време младата жена притичва и разбърква
рачела с дълга дървена лъжица. Изведнаж дюлята полита
надолу, изтъркулва се по беседката и прекъсва разговора.
- Слез от дюлята! - леля ù повдига мъхестия плод и повежда
отново старицата и младата жена през митичните криволици на
един изгубен свят. - Повила ме в пелените бабичката, поел ме
моят баща и, право на реката. Оглеждал се, ако се покаже човек
да клекне в живия плет. До реката спрял, озърнал се отново,
нямало жива душа наоколо. Оставил ме до брода и се скрил
във върбалака. Не било студено, септември е топъл. Записукала
съм по някое време, но моят баща не мръднал от върбалака.
Свивал се на кълбо в дивия гьозум и кършел ръце по женски,
молел се на Богородица, додето го стегнало гърлото, додето
въздухът му свършил, додето премалял и отпуснал колене на
тревата. Но от мене очи не свалял... Ще търпя, рекъл си, с Дявола
се боря! И като споменал Дявола, изведнаж го изпълнила сила
и пак молитви захванал. Притискал до гърди кръста на майка
си, който бил от баба ù, и в този момент някой му прошепнал,
нека писука, отварят му се дробчетата. Чул съвсем ясно. Хубаво,
но минавал вече час, отивало към пладне, а никой от никаде
не се задавал. И съм млъкнала. Тишина изпълнила върбалака и
селото, ни куче се чувало, ни кокошка... И водата в реката сякаш
спряла да тече, не я чувал да шушука и ромоли. Гледал реката
и света моят баща и му се сторили омагьосани... Като писука,
казал в ума си, знам, че е живо... И съм записукала отново, а
баща ми свит на кълбо, зацелувал кръста.
- Целува кръста, да надвие Дявола. Майка ти се беше стопила,
децата им измираха. Имаше тя сини очи, като синчец. Красива
беше! Страшна е такава красота! Дявола озверява... И децата и
бяха красиви. Ангели! От стари времена казват, такава красота
не е на добро... Даскаличке, я, бъркай, бъркай.
- Бъркам – казва меко младата жена. – очите ми изтичат от

МИЛКА
ИВАНОВА

102

MOPE

дима, затуй поспирам.
А старицата има изтънели и проскубани, но сякаш златни плитки.
Ниското слънце е поспряло над главата ù.
В този момент, жената си спомня, че името на старицата е Раденка,
оная, която оправя навехнати стави. Дюлята я чуква по слепоочието, поправо, чуква момиченцето, но сега то не променя мястото си на клона. А
дюлята уж бе паднала от дървото...
- Повече от час чакал баща ми, докато се покаже дядо Байчо откъм
кошарата си. – Гласът на красивата и леля, тънконогата степна сърна,
утешително и целебно намотава нишките на миналото. - А аз писукам
на брода. Чул ме, разбързал се дядото, поел ме от брода; излязъл тогава
моят баща от дивата мента, по-право изпълзял, да не стресне дядото
и зашепнал: Писано било, ти да намериш моето детенце, Байчо кехая
- нареждал съзаклятно и наставно като бабичка и се чудил, тогава още,
защо тъй като бабичка... А кехаята, в строг старчески унес ме прекръстил
три пъти и през всичкото време цъкал с език.
- Байчо беше строг човек. И милостив. – Извръща се от огъня Раденка.
Проскубаните и плитчици се ронят, докато раздухва въглените. – По тия
места имаше кошара, още една в Жеравна, и още една към Искренските
чеири. Ти казвай, казвай нататък!
- Чул се в оня момент лай на кучета от съседния двор, разблеяли се
овце, кокошки закудкудякали, събудил се светът, а аз съм се унесла в сън.
Заспала съм в ръцете на Байчо кехая. И го повел моят баща към къщата
на баба Милана. Влизай Байчо, отворила тя портичката и занареждала
съзаклятно и наставно, също както моят баща на брода. Ти ще кръстиш
това дете като му дойде времето, а Георги в двора няма да влезе! Бог знае,
детето е наше, наше си е! И замърдала устни, зашепнала, докато ме носела
към къщата по преметената пътека, между латинките. Пред къщата, под
натежало от червени ябълки дърво, седял мъжът на баба Милана, дялал
орехова люлка. Люлка ли дялаш, Влайко, попитал Байчо кехая, прихванал
и той оня наставен шепот. Недей, аз си зная работата, потупал дядо Влайко
и се загледал в трендафила, който цъфтял от двете страни на ябълката, до
самия плочник, после се навел да го мирише. Навел се да го помирише и
дядо Влайко, сякаш току що му се отворили очите за тая хубост, а на моя
баща станало весело на сърцето като ги гледал през живия плет. Успокоил
се и си тръгнал тогава, че да не предизвиква Дявола...
- Не е ли време да сложим ендришето, даскаличке? – поизправя се
Раденка.
- Сложих го - отговаря младата жена и се привежда да избърше очи с
крайчеца на рокличката си. - Още малко и ще го дръпнем от огъня.
- Четирсет дена майка ти и бабичката Милана се криха в живия плет,
между вашите дворища, додето те накърми майка ти. Четирсет дена,
додето заблудят Дявола. Сетне те прибраха у вас. Ти, Верке, казвай, казвай,
гледам да не изпуснем рачела...
Втора дюля тупва на бесетката и се изтъркулва, и отново се навежда
тънконогата сърна Верка да я вземе от земята, и държи двете дюли в
ръце.
Момиченцето не откъсва очи от жените, които сега разпределят рачела
в три по-малки медни бакъра, в пълно мълчание, омаяни от дъхавия
аромат.
- Драснатото е в книгата на живота всичко, за всеки... - полита отново
Верка след птиците на спомените. - Ето, мене синът на баба Милана ме
ожени в същата къща, дето ме занесъл баща ми, преди още да ми даде
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име. На връх Нова година ме ожени този мой луд брат, по-скъп от роден.
Веселбар беше ненадминат! - Верка разказва как всеки ден ходела в
къщата им, при баба Милана, а вечер отивала при жената на този неин
скъп брат, да я погледа как омесва хляба в дървената нощва. Удивляваше
се на спомена за ръцете ù, как месят, и за очите ù, които от преди да се
роди са били пригодени да гледат хората благосклонно и търпеливо. И
били те сякаш вкопчени един в друг, буен веселбар и светица... Така било.
Вървели заедно през непредвидимите усои на живота и през благочестието
и хлъзгавините на венчалната клетва. Защото, – заключава Верка – какво е
досадата на делниците пред жаравата на нощите.
Точно в този момент, ниското есенно слънце заблестява от най-високите
места на небосвода. Това преобразяване настъпва без сътресения, както
се случва във филмите, за едно мигване на клепач. Иначе всичко си е
същото – беседката, дюлята пред Веркина къща, вижда се и къщата на
момиченцето от клона - петнайсетина метра по-всрани. Но в предишните
картини, кой знае защо, светът е съвсем наивен и жената, която сънува на
самата граница на съня, вярвя, че ако момиченцето се покатери един клон
по-високо, ще надзърне в Едем...
ІІ. Под високото слънце, Верка разказва само на нея. Седят двете
в беседката под дюлята, няма ги старицата и младата жена, няма го
момиченцето на клона, отлетял е дъхавия аромат от рачела. Ни рачел се
вижда, ни жарава. Синият взор на Верка все тъй прескача във времената,
в ръцете си все тъй държи двете дюли, а, приказното е изчезнало от съня.
Но не напълно...
- Една юлска неделя баща ти доведе новия техник на язовира. Когато
ме повика майка ти през комшулука, предусетих нещо. Вечерта, на път за
киносалона, през рамото на майка ти, този техник дръпна фибата ми, а
като изостанах да я търся, изостана и той и прошепна в ухото ми: тънконога
степна сърна. Свят ми се зави от срам и възмущение и същата вечер не
танцувах с него, въпреки увещанията.
Гласът на Верка, излязъл от обертоновите бездни, е игриво-мелодичен,
но мажорните подскоци са неовладени. Завърнала се в задушния кисел
въздух на киносалона, сред прехласнатите въздишки на вечеринката,
тя отново срича срамежливи предчувствия. Шумотевицата от невинна
възхита, която новият техник предизвикал с влизането си, успокоила
донякъде девичото ù възмущение. До тогава в селото не били виждали
мъж с такива точно остри обувки, нито с такава снежнобяла риза, а той
имал по онова време 26 ризи. Не били виждали друг с такава красива глава,
нито били виждали по-гибелен танцьор. Последвалите неделни вечеринки
постепенно изтръгнали Верка от една четиригодишна, безстрастна и
въпреки това всепоглъщата кореспонденция с някакъв руснак, започнала
по ония комсомолски почини, последвали първите руски трактори.
Старанието с перодръжката до късно вечер отстъпило пред увличащите
предизвикателства и конспирации на влюбените от неделните вечеринки.
Но само толкова. Станил бил тъй непристорен и пламенен в любовта, която
го връхлетяла, че огънят на тази любов я стреснал и изплашил; дори имало
опастност да парализира всякаква ответност и да се изроди в подхранвано
от боязън упорство. Тя подозирала, че в нея дреме такова упорство.
- Щом разбра, че съм решила да заминава за К., бях си намерила
работа там, баща ти дойде в къщи да заяви на майка ми и баща ми, че
имам дебела глава.
После, с месеци, само за това се говорело в двете къщи, но все пак тя
заминала за К. и се връщала на село само в неделите. На оная Нова година
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страшна виелица блъскала прозорците, напирала да влезе през вратите,
но никой в къщата не ù обръщал внимание, защото във въздуха витаели
съдбовни спорове и окончателни решения. След наздравиците в полунощ,
дядо Влайко и нейният луд, прескъп брат я затворили в съседната стая, а
Станил, донякъде запазил присъствие на духа, за пръв и последен път плах
и нерешителен, чакал при другите гости. Глупава младост, нерадостна
старост, нареждал мъдрости една след друга дядо Влайко и заключавал
– Не разрешавам да тръгнеш оттук, преди да кажеш, да! Няма да излезеш
оттук, преди да кажеш, да! – подкрепял го все по разпалено синът му.
- И аз казах, да!
Казала да, макар да предусещала, че няма неговите способности да
напредва в любовта и въпреки, че не знаела дали изобщо го обича, поне
мъничко. Все пак в него имало нещо, което я карало да се сконфузва и
паникьосва от собствената си непосветеност в любовта. А това, определено
било знак. Преди да каже, да, последната и мисъл била: Глупаво е да търся
в себе си такъв огън като неговия. То си е дадено за мъжа. Освен това,
още от дете познавала твърдия си дух и знаела, че за нея любовта не ще
е огън, ами власт и нещо като огнище. Но когато след две утрини, сред
разпердушиненото легло в своята квартира, Станил и казал за пръв път оня
куплет от Песен на песните:
Ето, хубава си, любезна моя; / ето хубава си; / Очите ти под булото
са като гълъбови;
Косите ти са като стадо кози налягали по Галаадската пранина... тя
разбрала, че и в жената може да гори огън, но мъжът е по-добре да не
знае до колко е той силен. Особено ако този мъж мъкне със себе си пълен
куфар с книги. Следвала го оттогава по неговите национални обекти и
създавала във всеки дом от техните премествания уюта и мириса на онова
огнище, за да подхранва своята, дадена ù по човешките закони, власт.
Докато техните момчета не тръгнали на училище и не се установили в
големия град, в обрамчена с миниатюрни, декоративни тераси жилищна
кооперация. От една такава тераса гледала тя момчетата докато влизат
и излизат, първо от старата градска сладкарница, после от музикалния
клуб и, преминават под огромните липи по улицата за вкъщи. Пренася се в
скъпите им испански къщи, някъде близо до Мадрит, разказва за внуците
си и за тамошните училища... Връща се степната сърна Верка и в картинната
галерия, само с етаж под широкия им хладен дом... Нейната работа била
рутинна и досадна, но привикнала да я върши, защото непреудолимо я
привличали сумрака и картините в галерията и, тази отнесена вглъбеност
на посетителите, през всичките години и до сега.
Жената, която седи в беседката, чува монотонен, прииждащ като из
под земята тътен. Задават се по улицата стадо биволи - търпеливи и тъжни,
пристъпват като в забавен каданс. Всрани, ту подрипва, ту изведнаж спира
и гледа, гледа нанякъде, биволарчето. Нереалното шествие изглежда е сън
в съня, защото жената изпуска нишката на разказа, който продължава в
своята посока. Тя е погълната от бавния сигурен ход, от тайнствената сила
на плътно пристъпващите напред животни. В двора, до дувара, подпрян
на свредел, от ония, с които се правят дълбоки ямки в земята, стои
остарял, но все тъй хубав, мъжът на Верка, Станил. До него, на дувара са
подпрени черешови фиданки. Той гледа биволите известно време, после
неестествено леко прескача дувара и тръгва след тях... Тънконогата степна
сърна Верка пресича времената, изглежда не вижда стадото, нито мъжа
си... Стадото отминава, отминава, изгубват се в сенките на салкъмите
черните тъжни биволи, изгубва се с тях и Станил...
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Жената се пробуди от лекото докосвоне на старческа ръка. През пердето
се процеждаше изгрева; от съседната стая допълзя приглушен говор.
- Заспала си. Трябваше снощи да полегнеш. – Сините очи на Верка
са хлътнали, но твърдият ù дух се е завърнал, след като я бе напуснал в
първите часове на скръбта. Децата и бяха тук. – Не оставиха баща си цяла
нощ – рече тихо и додаде сякаш без връзка: – Не намери време да дойдеш,
толкова години. – в гласа ù не се долавяше никакъв укор. Празнотата бе
погълнала обидата.
Жената се спусна към нея мълчешком, прегърна я. Бяха преодолели
цялата напразност на думите. Чу се слабо почукване откъм сумрачния
коридор.
- Хайде, ще оставим входната врата отворена. – Тихо и наставно се
завърна Верка в последните си зъдължения към онзи, за когото бе научила
Песен на песните. Не за да го настигне, а да го изпревари в любовта. И да
прогонва скуката на делниците като му нашепва:
Както ябълката между дърветата на сада
Така и възлюбленият ми между синовете.
Пожелах сянката му и седнах под нея,
И плодът му бе сладък в устата ми.
След няколко часа, във влака, жената, чийто сън стана повод за този
разказ, отвори лаптоп и написа на някакъв имейл:
Виртуалните срещи с теб, с децата ми и роднините, заприличват на
оглупяваща холография.
После го изтри и написа.
Ще се видим следващия месец в Берн.
Затвори лаптопа и се загледа в пълзящия в далечината, по черния път
на възвишението, автомобил. Автомобилът беше светло зелен, стара
марка. И тя изпита едновременно тъга и спокойствие от картината със
зелената таратайка, която се отдалечаваше и се смаляваше по черния път
към планината. Поклащаше се безпомощно, докато се давеше в облаци
дим; пъплеше към тъмните иглолистни гори, сякаш стройната им красота
бе заветното храбро дръзновение на човека, чиято воля следваше и,
изглежда тази воля бе по-силна от нейната немощ и от всичката преходност
на света.
- Почина ли си? – попита я Верка. Сините и очи бяха пресъхнали,
твърдият дух бе изпълзял от някакви скрити дълбини. Децата ù бяха тук,
всички, и тя бе запретнала ръкави да увери и себе си и тях, че още има сили
да е орлицата над гнездото им. И на техните деца, също. – Не се отделят от
баща си, да можеше да ги види... – В гласа ù нямаше следа от упрек, една
бездънна мъка бе поела и отнесла всичките ù чувства. – Аах, Станиле...
Лежи, студените му устни никога вече няма да кажат, тънконогата ми смугла
сърна... Обичаше старите източни поети... Красивата му романтичната душа
е тук, чува ме. На седемдесет и осем години... можеше поне още седем,
осем години... Ако питат за къщата на село, не казвай, че е паднала. Има
време... И ти, толкова години не намери време да дойдеш. За последно,
преди дванайсе години се видяхме в село. Вярно, надалеч са градовете
ни, всеки си има работа, но... – Гласът ù бе обертоново дълбок, като в съня.
– Скоро сънувах майка ти... Сънувах я как меси хляб в нощвата... с хубавите
си ръце...Хайде! - и отива да плаче при семейството си в другата стая.
След няколко часа, във влака, Сева извади лаптопа си и написа на
някакъв и-мейл, за някакъв епистоларен роман, който трябваше да бъде
общ проект: Далечните спомени приличат на невинни деца. Застигат те
загледан във вечерното небе, седнал на пармаците пред селска къща.
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И АЗ!
Вечерта, след като им раздаде бележниците и свидетелствата
за завършване, тя прибра колата си в гаража и, като заключваше
отвън, изпусна едно „Оффф“ – вече можеше да си отдъхне от
проблемите с този клас. Докато слагаше връзката с ключове
в джоба на сакото си, чу шум от притичване на няколко чифта
крака. Някой я хвана и издърпа ръцете и напред, а друг замахна
с нещо дълго и тежко. Чу се „прас-прас“ и ръцете ѝ увиснаха,
а следващите удари бяха по гърба и главата. Болка не усети,
защото по лицето ѝ потече нещо топло, а и продължаваше
да гледа ръцете си, така неестествено застанали. Не видя и
нападателите, защото бяха овързали с шарени кърпи главите
си. Но като чу „На ти един подарък от мен, тъпа к…о, мамицата
ти!“, веднага позна гласа и всичко ѝ стана ясно.
Свести се в болницата. Някакъв доктор като робот повтаряше
над главата ѝ– да каже коя е, дали помни на колко години
е, коя дата е в момента. Опита да отвори очите си – не успя,
бяха тежки и като залепени. Размърда устни, усети, че са
втвърдени и солени. Каза, каквото я питаха. Унесе се, искаше ѝ
се да спи. Но тялото ѝ тежеше, усещаше го като в калъп. Не че
много искаше да мърда, но чувстваше крайниците си по друг,
неприятен начин. Вместо сън на талази, на тласъци при нея
дойде болката. Главата ѝ се превърна в нежен парещ балон. А
ръцете искаха да се подуят, да полетят… но бяха стиснати в две
гипсови менгемета.
Опита мислено да се върне в прощалната си реч към
осмокласниците си. Така хубаво я беше написала, и още похубаво – прочела. Сълзи и въздишки имаше навред, из цялата
зала, а после – ръкопляскания – от учениците ѝ, родителите,
местните политици…
Но тази картина потъваше надолу, много надолу. Някой – не
разбираше с нейния глас или чужд – я обсипваше с въпросчета.
Скокливи и жилещи като осички. Ами как ще се изпикая утре?
Кой ще ми свали и ще ми вдигне гащите? Кой ще ме изтрие?
Кой ще ме преоблича и ще ме къпе? Кой ще ми дава храна в
устата? – този последния не жилеше толкова, като другите.
Нямаше отговори. Дъщеря ѝ работеше в чужбина. Синът ѝ … и
ИГЛИКА
дума не можеше да става! Клепачите, макар и подути, посинели
ДИОНИСИЕВА и слепени, започнаха да изпускат към слепоочията ѝ бистри
струйки.
Селото беше потресено. Веднага се разчу, че е пребита
учителката Маева и че е в болницата. Повечето хора цъкаха
с език. А на други им се искаше да погледнат, да поогледат
пострадалата.
Първите ден-два в болничната стая при Маева беше тихо и
спокойно. Никой не дойде, влизаха и излизаха само санитарките
– с подлоги или с мизерната порция храна. Докторите и сестрите
бяха по-загадъчни, по-рядко се мяркаха и говореха с латински
акцент.
На третия ден някой почука по вратата. Маева не реагира
веднага. Почукването се повтори и тя употреби много сили да
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каже „да“. Вратата леко се отвори и учителката видя как влизат
двете най-добри ученички от класа ѝ – Петя и Нешка. Застанаха
до леглото ѝ.
- Здравейте, момичета! – Маева разчиташе на школувания си
глас – да звучи бодро, стегнато, да не издава слабост и болка.
- Здравейте, госпожо! – Момичетата млъкнаха, не знаеха
какво друго да кажат, шокирани от синините и отоците по тялото
на учителката, в контраст със спомените им за спретнатата жена
от класната стая. Бяха донесли и цветя, но все още не се сещаха
да и ги поднесат.
Петя взе един стол, направи с очи знак на съученичката си и
седна до леглото.
- Добре ли сте, госпожо? Имате ли нужда от нещо?
Учителката се опита да се усмихне, така зверски ѝ се плачеше,
но не сега! Как да каже на това дете от колко много неща има
нужда?
Двете момичета поседяха и тръгнаха да си ходят.
- Ние пак ще дойдем, госпожо! Кажете какво да Ви донесем?
– Нешка показа едрите си зъби и даде на лежащата жокер, че
няма да бъде изоставена и забравена.
- Добре, момичета!... Аз съм тук, няма да избягам! –
долната устна на жената затрепера и тя я прехапа. Искаше ѝ
се децата да се изпарят на секундата, за да остане сама и да
си поплаче…Но минута след тяхното посещение вратата се
отвори рязко, широко. Двама полицаи превзеха пространството
безцеремонно, сложиха столове до леглото ѝ, седнаха,
започнаха да задават въпроси и да записват отговорите ѝ. Да
им каже ли кой я подреди така?
Напомниха ѝ, че ще я чакат в полицейското управление и си
тръгнаха. Когато може да подпише показанията – да отиде.
Вратата след тях се затвори плътно. Тишината продължи
повече … но Маева не почувства облекчение. Горчилката в
устата ѝ стана непоносима. Натисна с единия гипс бутона над
главата си и се развика:
- Водааа! Дайте ми водаа!...
Появи се една санитарка, влачейки краката си и дъвчейки
нещо.
- Какво си се развикала, учителке! Тук да не ти е училището,
да командваш и да ти репортуват!
Подаде ѝ чашата с водата, но я държа така, че на Маева ѝ
беше неудобно и болезнено да пие.
През следващия ден за официални свиждания вратата на
болничната стая на учителката се отвори и … помещението се
изпълни с ученици и цветя. Маева гледаше влизащите … не,
няма грешка, тук са всичките осмокласници, и дванайсетте
ученика от класа ѝ! Беше слисана. И този, който удряше ли?...
Да, и той беше тук, с цвете, и я гледаше. Тя го беше оставила да
повтаря класа. Не си направи труда да говори с колежките си да
не му пишат двойки за годината. Малко ли главоболия ѝ беше
създавал?... Сега, заедно с другите, беше тук. Защо?
Гърлото ѝ бе пресъхнало. Забрави да ги поздрави. Той
продължаваше да стои срещу нея и да я гледа. Без да се
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усмихва. Да каже ли на полицията името му, да подпише ли? Децата се
раздвижиха и я извадиха от унеса. Обградиха леглото ѝ, търсеха къде да
сложат цветята.
- … Е…, видяхте ме! … Лежа и не мърдам…
- Госпожо, ще се оправите! Ние няма да Ви оставим! – това бяха
ученичките.
- Знам, знам… Благодаря ви, че дойдохте!
- Ние ще Ви помагаме, госпожо! – настояваше Петя.
- Знам, деца!
- И до клозета ще ви водим! – избоботи един мутиращ глас. Смях.
- Прав си, Марине! Жива съм! – Маева се зачерви и се поизправи
колкото можеше в леглото. – Добре, че дойдохте всички, да ви видя още
веднъж!
Учениците затихнаха, усетили, че не само е жива, но и много жилава и
силна е класната им.
Маева ги огледа със свито сърце.
- Искате ли нещо да ми кажете, ученици? Хайде, използвайте случая!
Момичета, момчета – всички наведоха глави.
- Мене ме питат кой ме потроши така… А аз да ви питам ли? – в гласа ѝ
нямаше гняв, а умора. Не очакваше отговор.
Тя видя как една глава се изправя.
- Аз бях, госпожо. – и пак се наведе. Точно това не беше очаквала от
него. Да ѝ дойде на крака и да си признае!...
Мигом всички погледи се устремиха към него. Тишина.
- Не! Аз бях, госпожо! – обади се от другия край Ради.
- Не е верно! Аз го направих! – Данчо, макар и дребен, се изпъчи.
- И аз бях със тях! И аз! – обади се и Цани.
Ами сега?
- Госпожо, и аз!
- И аз, госпожо!
- И аз бях, госпожо!
- И аз!
- И аз!
И аз – дванайсет пъти се повтори и закънтя в главата ѝ.
Учителката прехапа устни и ги стисна до кръв, защото вече и на нея
ѝ се искаше да каже:
И аз!
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СИРЕНИТЕ ОТ ПИРЕЯ
- Нещата се закучиха още в Неапол. Събраха ме с двамата
лоцмани от Шестия американски флот. На първия му разместих
ченето. Другият го влачихме до хотела на носилка. С добри
чувства аз бях единият от носачите. Добрите чувства ме тикнаха
в затвора. На другия ден ме освободиха. Оня от носилката
извадил зелени бюлетини за гаранцията. Оказа се, че е обратен
и побойникът трябваше да бяга. Вечерта налетях на клошар
ухапан от прасе. Исках да пренощувам в една плевня. Мислих си,
плевнята е празна. Празен беше празният ми стомах. Ухапаният
се нахвърли върху мен. Реши да ме прибара за гърлото. Прибара
ме, но отиде да пие чешмяна вода с лоцманите...
- Не го слушай. Ще намери версия и за беззъбата си уста.
Двата му зъба отпред аз ги избих – с дъската за рязане на лук.
Моето съкровище се беше насвяткало над морско ниво. Толкова
се беше намокрило, че поиска без възражение да му извъртя
стриптийз. Казах му точно и по женски – стриптийз на пиян
харцой не правя. А харцоят скочи и ми удари плесница. Тогава
дъската излетя от гвоздея, фрасна го с върховно удоволствие.
Цяла нощ лежа в будна кома под кревата. Ти като вещ знаеш
какви са харцоите.
Жената на Персекта си глътна насъбраната слюнка и се
усмихна мило на госта, намерил път към дома на стария
разбойник, подмамил доцента за слушател.
- Не ме фиксирай така пред човека! И да ме фиксираш, аз
си имам имунитет! – отвърна спокойно на обвинението Симон
Персекта. – Винаги забъркваш отрова да унижиш изпадналия
в беда християнин. Една, две обиколки около нашето слънце и
те натирвам в морето да пасеш рапаните.
- Много си умен. Но си окъснял. Моето бедно сърце и до
Коледа няма да изтърпи. Рапани едва ли ще видя. Ще хвана
пияния философ за рязаното ухо и ще го заведа от пивницата
в съда. Ще платя на градската музика да ми озвучи развода с
Ода на радостта от Бетовен. Ще повикам кебапчия да раздава
без пари кебапчета и студена бира на бедния народ, да ме
запомни. Ще организирам фестивал за слепи и глухи в чест
твоя…
- От сто години ми размяташ инострания си речник като старо
хвърчило – изкашля се мъдро Персекта и внимателно наля на
своя гост чашата до ръба. – Тази ракия, впрочем, е от маркови
сливи, от сливи с испански привкус. С нея черпя достойните мои
уважители… В съдът, отбелязвам го с пълният член, хората не
са толкова прости. Разбират кой е прав и кой е оцапал гащите.
Трябва да се вземе предвид и това – Персекта е начетен и знае
езици. Немски – за мъжки бой, френски за хляб и топла чорба.
Италиански – перфект. С него мога да вкарам Мадона в походно
легло. О, моне мио!
- Хванал си глухите да те слушат. Първо не си бил никога в
Италия. Второ не е „моне мио”, а „моле мио”. Сега вземи да
говориш за Пирея, как си трепал калмари с голи ръце…
- Пирея е свещената моя Итака. Там ме чака златното руно.

ЯНИСЛАВ
ЯНКОВ
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Симон обичаше да послъгва, но това не го смущаваше.
Защото си вярваше. Той беше убеден, че истината винаги става
вкусна, когато я посолим с малко небивалици.
Край масата, в центъра на задръстената от домашни пособия
кухня, надигаха чаши Персекта, жена му Севдарина и техният
гост от столицата Станил Въргалов. Станил не беше дошъл
случайно в малкия провинциален град. Разкопаваше девствена
тракийска могила, изплъзнала се от лакомото око на иманярите
и като доцент се надяваше да открие в нея професорския си
жезъл.
Персекта – хидалгото на града, без определена професия,
беше роден философ с уста колкото врата и вратата стоеше
постоянно отворена. Той се появяваше там, където никой не
беше го викал и се запиваше, но не толкова пиеше, колкото
приказваше. Тези приказки преди години щяха да му костват
живота. Севдарина, изпаднала в умопомрачение, затисна
устата му с възглавница, защото Симон продължаваше да
говори и на сън. Нея нощ Персекта едва успя да се измъкне от
смъртоносната хватка и се премести да спи до края на света в
другата стая.
- Във всяка лъжа има чисто кристалче истина – каза Станил
Въргалов. – Оставете го да се изтощава като акомулатор –
намигна на домакинята доцентът и погледът му потъна в
разголените гърди на напращялата Севдарина. – Моя, казано,
милост, също е скитала по света – преглътна слюнката си Станил
– Египет, Италия, Мароко… И аз почна ли да разказвам, намират
се завистници да говорят, че си измислям. Пък жените...
Ах, жените! Погледнете от добрата страна и повярвайте на
човека. Вие сте семейни, нали, от десет години, а Персекта е
пътешествал преди да ви срещне.
- Нима искате, без клетва пред евангелието, да повярвам,
че бедният дървен философ е можел свободно да се мотае
из Неапол с два кинта в джоба и с някаква неясна професия,
да посещава луксозни ресторанти и да беседва с известни
световни личности? Това е абсурд.
- Господ е абсурд. Какво му споменаваш името? Зная аз,
дяволът е решил да убие вярата ми в идеята, в паранормалното.
Това правиш от рождение! – намеси се Персекта – С достойнството
на ранен звяр се завърнах да умра на спокойствие в родното си
място. И умрях. Умрях преживе. Ожених се за тебе – наметнах
си главата с изхабена стара хавлия. Но това е метафизична
тема, това е тъмната страна на луната и не искам да занимавам
професора, да де, доцента… Скоро ще стане професор. Трябва
ли да го натъжавам с нашето скучно битие. С интелигентни хора
се говори интелигентно. По тази причина пропускам Италия и
насочвам корабът към Егейско море. Ловът на калмари. Няма
по–вълнуващо представление. Бях на седемнайсет, сега съм на
шейсет и седем. На седемнайсет, когато избягах от дома…
- Вчера каза на доктора, че си бил на петнайсет.
- Сляпа кучка, ще ти отрежа ушите! – с изненадваща обич й
даде отговор Персекта – Очна ставка ще ти стъкна с доктора.
Докторът лекува овце и говеда. Нека той ти постави диагнозата.
Бях на седемнайсет. Избягах от дома и моментално се качих на
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„Клио Клио” – корабът от Аржентина със странно име „Клио Клио”. На
пристанището срещнах Господ облечен като италианец. В училище не си
губех времето – обичах да заучавам фрази на френски, на немски и на
италиански. Успях да се разбера с човека, който яде макарони. Трябвало им
момче за четката и парцала. Спазарих се да чистя черва от риба, рибешки
лайна и нужника на капитана. Въобще – да върша всичко черно, гадно,
вонящо, само и само да стигна до Аржентина.
- Симоне, скъпи, защо не си ми казвал, че си бил в Аржентина?
- Тези неща се казват на хора, които ти имат вяра. С теб може ли да
се говори за море и романтика? Твоят хоризонт стига до бит пазар и зад
градската баня… Нали си оттам…Нямаше и час, бях стъпил на палубата
и ме хванаха за работа. Минавах за яко момче. Бях и кадърно момче.
Слагах в джоб много професионалисти. Знаех, че не само с ум, но с ума
и със силата – взети заедно, младият човек може да стигне до заветната
цел. Капитанът още на седмия ден ме извика: „ Мein Knabe, много съм
доволен от тебе. Ще те пратя отгоре на въздух. Да се учиш.” Минаха три
седмици, добре помня, капитанът пак ме повика: „ Доволен съм, много
съм доволен, момче. Ти ги смая, ти им разказа на лентяите как се работи
на морски редут. Какво не можеш да правиш?” Да раждам деца, казах
аз и капитанът щеше да се пръсне от смях. Наистина щеше да се пръсне,
защото мръсникът тежеше сто и трийсет кила без шапката. Корабният
готвач делеше яденето на три – едната трета за капитана, двете трети – за
екипажа. Екипажът беше интернационален – двама с фесове, трима – без,
един сърбин, един българин, освен мен, италианецът и още дузина, които
криеха националността си. За обяд сядаха отделно. Отделно слизаха на
брега. Сънуваха кошмарите си отделно.
- Кошмарите за калмарите…– прекъсна го римувано Севдарина и
започна да пържи кюфтета. Стаята се изпълни с мирис на карантия и
доцентът с мъка преглътна глада си. Погледът му се премести от гърдите й
на тефлоновия тиган.
- Капитанът не можа да се пръсне – продължи невъзмутимо Персекта
– Но тъй като беше единственият немец на кораба, рече по немски –
ние арийците много обичаме да ни готвят български манджи. Искаш ли
да опиташ? Зная, че българинът се ражда научен, но е мързелив. Ти си
изключение. Още сега върви в кухнята и кажи на оня проклет циганин от
Падуа, дето ми готви по ескимоски рецепти, да стои до стената наказан
и да гледа, как се пекат нервозни кюфтета. Нервозни кюфтета ядох във
Варна. Всяка нощ ги сънувам и от вкусния сън ме боли стомахът. Виното
без тях ми изглежда болнаво. Какво ме зяпаш, бе–е–гом!
- Мога ли да загърбя страстите капитански. Търсех милия спомен от
магиите на баба ми. Тя меси кайма, размахва костеливи ръце като вещица,
а ние хлапетата обикаляме около масата и си грабваме по една стиска
сурово месо. Голяма вкусотия. Ударих един поклон и хукнах към кухнята.
Италианецът не ме любеше, но за мое учудване, без съпротива си изми
ръцете. Застана до стената да гледа как се провалям в алхимията си. Наля
си чашка вино от запасите на капитана и замляска, за да ме дразни.
- Моето бягство не се оформи с една дреха на гърба и с пакет цигари
в джоба. Бях натъпкал мешката на баща си от военното мързелуване с
какви ли не мизерии – джобно ножче, торба тютюн от Чер пазар, запалка,
шишенце бензин, огледалце, машинка за постригване – подстригвах с нея
екипажа и си докарвах допълнителна манджа, джобен часовник от моя
свидлив дядо, ножица цяла педя – опасно оръжие, фланела за студени
дни, конци с гамата на дъгата, игли за шиене, копчета за панталон…
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Списъкът е дълъг, но не знам как ми дойде на ума да взема – мащерка,
чубрица и лют пипер, златните мои подправки. Омесих каймата, натрих й
носът с миризми от полето, поръсих повече люто, знаех ли колко е люто –
генерална грешка. И подгрях скарата... Идва интересното. Но преди това
поемам чувал въздух, бързам преди Севдарина да ме прекъсне, преди да
пъхне прът в колелото… и да отбележа, че другият българин изпълняваше
служба Преводач от флота. С негова помощ началството разбираше какво
казвам. В гимназията бях учил френски. Немския не го обичах – айн, майн,
зер гут… Френският ми звучеше като обяснение в любов – мон ами, мерси
мадам… Нали бях и на тия години. Нервозните кюфтета станаха сочни,
дебели, но жестоко люти, как не ги опитах – капитанът започна да се дави
още от първата хапка. Отначало почервеня с цвета на зрял домат, после
посиня с физиономията на отлежал патладжан. Цяла вечер гаси пожарите
в устата си с вино и повтаряше: „ Доведете ми онова копеле! Ще го убия!”
По изгрев, за да остана жив, ме смъкнаха тайно в Пирея и корабът се
отправи към Аржентина.
- Значи не си ходил в Аржентина – доволно се ухили Севдарина и сложи
на масата чиния с дебели и апетитни кюфтета.
- Тогава – да. Сега слушайте! Капитанът немец, дебел швайн, изгуби
добрия си моряк, като ме изгони заради нервозното кюфте. Светът се беше
извъртял и уважението към търсачите на приключения удари в нулата. На
пристанището в Пирея се прекръстих и се проклех за лютия пипер, но в
същия миг видях – животът стоеше усмихнат пред мен. Отръсках палтото
си от полепналия осил – спах в една нива край града, и поех към новите
географски ширини…
- Калмарите, моряко, калмарите се издавиха... Къде отидоха морските
дълбини? Не ти ли е жал за тях? – успя да го прекъсне Севдарина. –
Отивам да си купя цигари, някой да иска нещо? Наслушах се на едни и
същи мистерии, сдъвкани по различен начин. Питайте го, защо му викат
Персекта, когато си е просто обикновен всезнайко с кошничарското
име Симон. Баща му искал да го кръстят Симеон на неговия си баща,
но попът бил прекалено пиян, с пиян почерк отбелязал в кръщелното
Симон. Родителите не забелязали грешката и в общината го записали със
сбърканото име. Вие, господин доцент, ако имате търпение, слушайте
го, аз нямам. Вземете си от кюфтетата, не карайте само на ракия, защото
могилата ви ще буреняса.
- Проклета жена – отпи от чашата си Персекта, – Но я бива по дяволите.
Без нея животът ми ще бъде Синайска пустиня. По добре спиралите
на змията в пясъка, отколкото сам в пустинята – казва Лангстън Хюз,
цветнокож американец. В един спор, назад в миналото, направих на
обезяна учителя си по география. Обезяната – на руски, на български –
маймуната, твърдеше, че остров Тамбукту не съществува на картата, а само
в книгата на писателя Марко Марчевски. Бях прекалено ударен в устата,
защото много четях. Не изчаках да си поеме въздух и казах на босия си
учител – може да сте учили висше, но вие, но вие другарю учител сте на
няколко персекта от моите знания. „За какви секти ми говориш?” – изрева
страшно географът Кандулков – „Вън от стаята!” И започнаха да ми викат
Персекта и тъй Персект досега. Севдарина научи кръщелното ми име едва,
когато отидохме да се бракуваме.
- В магазина видях, че са докарали калмари. Сирени не видях… Мон
ами, сирените!
Севдирина се беше завърнала.
- Ще стигна и до тях… Така, господин доцент, шлях се цял безработен
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ден из Пирея, спах в сламата на оскубана наскоро нива, намерих трънки по
синура, тръпчивото не те храни, а стяга устата с менгеме. На втората заран
със залепнал стомах легнах да гладувам на осрана от гларусите пейка.
Гледам – около мен обикалят затлъстели кучета. Опред – кучета, отзад –
кучета. На тях им подхвърлят комат. Протягам ръка, за мене няма. Наритах
едно куче, дребно и зло, взех му филията. Пръкна се от преизподнята
някакъв гърбушко, намери камък и го хвърли по мене. Заболя ме, но си
осигурих спокойствие на стомаха. Тръгнах да търся пак и виждам хора,
тичат към пристанището. Дърпам един за ръкава, друг хващам за крачола.
Какво става? – питам аз дебелака в навалицата – същинския мой капитан.
Човекът няма въздух да тича, трополи като слон, спря се без душа и рече
– излязоха калмарите.
- Хванах ли те сега – плесна с ръце Севдарина – как научи гръцкия за
един ден и се разбра с човека?
- Не го научих, но го схванах... Да не казвам повече.. – запази
хладнокръвие Персекта и продължи – На пристанището пълно с народ.
Носят кошове, кошници. Двама мъкнеха нещо като панер, но огромно. В
него можеха да легнат четирима души. Аз се мотаех с мешката на гърба.
Намери се сбъркан от природата човек – добър грък между гърците. Може
да е бил и византиец, но ми усети положението, тикна ми плетено кошле
в ръцете – да не стърча като репей в множеството. Нацедих се в една от
лодките и поехме. Дадоха в ръцете ми гребло, седнах на мешката, гребем,
гребем… На двеста метра, не повече, от брега, всеки си пуска кошлето
закотвено с въже и с камък на дъното. Пропуснах да спомена – в кошлето
имаше завързана за задния крак жаба…
- Сега ще отбележи как щъркелът трака по италиански – изкикоти се
Севдарина. – Кажи, мое мило съкровище, на господин доцента, как си
взел нещастната жаба от България в торба с чубрица и лютив пипер.
- Няма да ме ядосаш, жено. Моята интелигентност не ми позволява.
Жабата е за примамка. Калмарът я вижда, прегръща я с пипалата си. Ти
чувстваш как някой долу дъвче въжето и теглиш. Теглиш веднага, иначе
калмарът пуща жабата и бяга през глава. Човекът зад мен вика, но не
разбирам:
- Дево Пресвета, сирена! Извадих сирена! Вижте, жива сирена!
Ние ловим калмари, човекът си хванал сирена. В началото не можах да
повярвам. Гледам – и тъй, и тъй – сирена.
Готов за Карлуково – каза Севдарина. – Докторите там, Господ здраве
да има дава, и те не са много с всичкия си. Ще им бъде приятно да те
слушат. Но освен, че си луд, боледуваш от злокачествен мързел.
Погрешно завъртя руля. С господин доцента се разбрахме да копая на
могилата. Плащат за шест часа по десет евро. На мен – петнайсет. Пет за
интелигентност.
- Зная те до болка с какъва интелегентност лъжеш хората. В тавата
замесваш митологии и спомени от бъдещето.
Севдарина беше учила история две години в университет.
- Истинска сирена… Изглеждаше на три – четири годишно дете. Човекът
каза да не се заблуждаваме, съществото е на шейсет години. Сирените
били деца до сто години. После живеели още шестстотин години. Господин
доцент, това е самата истина… Глупаците, разбира се, не искаха да
повярват. Някакъв рибар преди не знам колко време, им отровил мозъците
да се съмняват. Прикачил рибешка опашка на дете удавник, сложил го
на сергия и измъквал пари от населението. Разбрали далаверата и му
преместили сиргията в затвора. Сирената си беше съвсем жива, момиче
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беше. Сега Севдарина ще ме навре в тесния ъгъл и ще извади въпрос с
повишена трудност – по какво съм разбрал, че е момиче? По същото, от
което разбрах, че Севдарина не е мъж. Другите двама рибари почнаха да
спорят нещо и без интуиция загрях, че се уговарят да продадат бедното
същество на зоолози убийци, ясно чух думата зоолог. Момичето сирена
сякаш усещаше опасността, притискаше прозрачните си длани една в
друга и гледах как се молеше. Казах ви преди малко, силен бях за възрастта
си, сритах тримата гребци, хванах греблата и поех навътре в морето.
Стигнахме донякъде, брегът едва се виждаше, взех детето на ръце и без
да си измислям, съществото ме прегърна, притисна се в мене, плесна с
опашка и полетя към водата. След малко се появи на повърхността и ми
помаха с ръка. Върнах лодката на брега. Там ме чакаха изританите рибари.
Сами разбирате какво може да ми се случи. И ме качиха в безсъзнание
на първия кораб. Корабът ме отнесе в Аржентина. Има още много да
разказвам, но господин доцент, останалото ще го чуете при могилата.
Обещавам ви – ще ви направя професор. Дано спечеля някое друго евро
в повече. Домъчняло ми е за моята сирена. Сигурен съм, че тя от много
години ме чака там. Готов съм да се удавя за нея.
- Севдарина, не се цупи, ами донеси другата бутилка!

Никита Нанков, рисунка
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НАЙ САМОТНИЯТ СТАРЕЦ НА СВЕТА
На Наото Матсумура
Някой ден ще се събудя и ще съм старец. Мисълта премина
светкавично през помътеното му от съня съзнание. Ще се
събудя и ще съм най-самотният старец на света, мълчаливо
се поправи. Скочи пъргаво от леглото и се запъти право към
кафемашината. Няколко минути по-късно с чашата в ръка се
взираше невиждащо през прозореца навън. Не че имаше нещо
за гледане. Същото, каквото и преди шест години, когато се
върна тук. Няколко сгради оттатък улицата, тротоар, между
плочките на който беше покарала трева, улична лампа, отдавна
несветеща, късче синьо небе. Обърна рязко гръб на прозореца и
обходи с поглед стаята. Спартански обзаведена, минимализъм
в мебелите, най-необходимите вещи и прах навсякъде. Дълго
време не се примирява с него, забърсваше го всеки ден, а
на другия ден го намираше пак там. Като някаква влудяваща
детска игра. Последните месеци просто го остави да се стеле
свободно. Нямаше смисъл да се бори с него.
Взе си пътьом овехтялата шуба от закачалката до вратата,
метна я бързо на гърба си и след като изпи последната глътка
кафе, излезе навън. Свежият февруарски въздух го перна право
през носа. Как да повярва човек, че е отровен? Вдиша дълбоко с
цели дробове, без капка страх и тръгна бавно по пустата улица.
Денят започваше. Слънцето беше изгряло преди половин
час и той постепенно ускори крачка. Имаше много работа за
вършене.
Обходи малкото градче за час и половина, както всеки друг
ден. Всичко изглеждаше нормално, доколкото обстоятелствата
го позволяваха. Разбира се, не срещна жива душа. Градът с
един-единствен жител. Родният му град.
Преди точно шест години и един месец бяха събудени
призори от сирените. Никога нямаше да забрави онова безумно
виене, от което му писнаха ушите и дори сега често го чуваше
в сънищата си. Трябваше да се махнат от там. Веднага, без да
се бавят. Онези, които останаха да събират багажи, направиха
грешката на живота си. В буквалния смисъл. След като бяха
евакуирани на безопасно място, им обясниха за аварията. Не
точно причините за възникването й, колкото за неизбежните
последици. Нямаше да могат да се върнат повече в домовете си.
Поне в близките години. Последва категорична забрана дори за
околностите, съпроводена с недвусмислени заплахи. Ако някой
все пак се върнеше там, пътят назад щеше да е невъзможен.
След първоначалния шок хората постепенно започнаха да
изграждат живота си наново. Не че имаха някакъв избор. Все
пак им бяха осигурени покрив над главите, работа, сигурност.
Докато голяма част от тях не започнаха да се разболяват. Странни
редки болести, дошли сякаш от нищото, които покосяваха
безмилостно, но не отведнъж, а с години агония.
Той и синът му бяха настанени в малка къща, досущ като на
другите, където ги снабдиха с всичко необходимо. Една нощ,
почти месец след аварията, се събуди в леглото си облян в
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студена пот. Отново кошмари. Този път по-реални от всякога.
Дълго време лежа със широко отворени очи, докато накрая,
малко преди да се развидели, беше взел решение. Час покъсно, когато синът му се събуди, той беше вече на път.
„Връщам се вкъщи. Някой трябва да се погрижи за животните.
Знам, че ще ме разбереш. И съм сигурен, че ще се справиш
чудесно без мен. Ще ти се обадя. Пази се. Татко.”
Когато пристигна пред очите му се разкри същински ад.
Трупове на животни по улиците, в дворовете на къщите,
по полето, навсякъде. По-ужасна обаче, беше гледката на
агонизиращите. И на малките, чиито майки бяха болни или
умрели. Първите дни бяха неописуемо тежки. На няколко пъти
се питаше, почти съжалявайки, дали не беше сбъркал като се
върна. Трябваше да свърши много работа, непосилна за един
човек. Да изгори труповете, да нахрани и напои живите. Да гледа
болните, които се гърчеха в предсмъртни болки, без да може да
направи нещо. Кучета, котки, коне, крави, кокошки, овце, кози,
прасета. Стотици. След няколко месеца бяха останали само
най-издръжливите.
Той заживя отново в къщата, в която се беше родил и живял
петдесет и две години, където се беше родил синът му и шест
години по-късно починала жена му. Заболяла и отишла си
преждевременно навярно от вече замърсения въздух, вода,
почва и храна, както много други хора по онова време, без
някой да съумее да им даде каквото и да е обяснение. Или да ги
предупреди. До онази сутрин, в която неминуемото се случи.
Тишината беше едно от най-големите изпитания. Абсолютна
тишина, разпростряла се навсякъде и във всичко. В началото го
смазваше, усещаше я така плътна и притискаща, а после свикна.
Както впрочем се свиква с всичко на тоя свят. Изхранваше себе
си и животните от онова, което си отгледаше в градината и на
нивата. А ниви, колкото искаше на разположение. С вода се
снабдяваше от планинските извори.
В ранния подиробед беше успял да нахрани животните и
да им сипе прясна вода. Огледа няколкото бременни крави и
двете кобили, които всеки момент щяха да започнат да раждат.
Всичко изглеждаше наред. И за тях животът продължаваше.
Едва преди година животните се успокоиха и започнаха да се
оплождат явно поокопитени от шока и последвалата смърт на
другите.
Уморен от дългата обиколка, седна под клоните на едно
вековно дърво и зарея поглед към планината отсреща. Така
го успокояваше тази гледка, такава силна утеха му носеше, че
някъде вътре в себе си усещаше едно неопределено топло
чувство. Щастие навярно. Същото като онова, което изпита
преди толкова много години, когато взе в треперещите си ръце
новородения си син. Когато запленен, с мъка откъсна поглед от
крехкото му телце и видя над него уморената усмивка на майка
му.
Обаждаше му се веднъж в месеца от една телефонна кабина,
която все още като по чудо работеше, недалеч от тук. В началото
му звънеше всяка седмица, но разговорите бяха така мъчителни,
толкова натежали от неизречени обвинения, че постепенно ги
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разреди. Дълго време синът му го увещаваше да зареже всичко там и да
се върне, но и двамата знаеха, че няма как да се случи това. После спря.
Сякаш се примири. Сухо го осведомяваше за случващото се. Пропусна да
му каже, че се е оженил. Разбра го едва когато беше информиран, че е
станал дядо. Почти изпусна слушалката, когато вече двегодишен внукът
му изрече ясно и отчетливо дядо от другия край на линията. Стисна очи,
за да не заплаче, докато слушаше думите, които детето се беше научило
да казва и сега изреждаше нетърпеливо с тънкото си, изпълнено с гордост,
гласче. Само след още две години водеха вече истински разговори. Какъв
цвят е небето там при него? Кой му чете приказка за лека нощ преди
лягане, щом е сам? Какво правят току-що родените кончета? А малките
котенца боричкат ли се както при тях? Дълго си говореха с този малък
мъж, когото никога нямаше да види, нито да заведе за риба. Никога
нямаше да седнат на верандата пред бащината му къща и да му почете
от любимите му книжки, нямаше да го научи да язди и да помагат заедно
на новородените да се изправят на крака. Това бяха непоносими моменти
на осъзнаване. Но в крайна сметка сам беше взел решението си. Нямаше
смисъл да гледа назад. Нямаше място за съжаление. Знаеше, че се беше
върнал не само заради животните, както знаеше и че синът му никога няма
да му прости това. Ти ме изостави, татко. Изостави семейството си. Имах
само теб. Имах нужда от теб не по-малко от проклетите животни. Когато
му изстреля тези думи при един от все по-редките им разговори, усети
как му се подкосяват краката. Отдавна синът му му беше дал да разбере
какво мисли за постъпката му, но когато го чу да го изрича, болката дойде
неочаквано съкрушаваща.
Върна се и защото жена му и родителите му бяха тук, както и домът,
където беше минал целият му живот. Неговите планини, реки, гората,
най-зелените полета, най-синьото небе, животните. Все някой трябва
да се погрижи за онова, което другите изоставят. И разбира се, да плати
цената.
Късно нощем след последната за деня, обиколка, след оскъдната
самотна вечеря, с чаша коняк в ръка, излизаше и сядаше в един люлеещ
се стол пред къщата, наметнат с вълнено одеяло. Когато небето беше ясно,
можеше да види повечето съзвездия. Обичаше да си представя как ги
показва на внука си. Разиграваше въображаеми разговори с безконечни
въпроси и отговори. Опитваше се да предположи какво би го питало
детето.
Или просто се връщаше назад в миналото, зареял поглед в проблясващите
точици над главата си. А то винаги го очакваше приканващо. Кратки
откъслечни моменти като разбъркани парченца пъзел, на които трябва да
им намери мястото.
Седнали са на дървена пейка, а езерото се разстила пред тях. Над него
наднича планината със заснежените си върхове. Гледат упорито вперили
поглед напред. Раменете им едва се докосват. Тя не млъква, както винаги.
Той я слуша. Обича да я слуша. Да попива топлия й плътен глас. По някое
време отпуска глава на рамото му. Умълчава се. В този момент, в този
единствен момент той си мисли, че може да остане тук цял живот. На тази
пейка, с нея. После си тръгват.
Спомените са така ненадеждни. Можеш да ги променяш според
желанията или нуждите си. Май за това си говореха тогава, в онзи далечен
зимен ден сякаш от друг живот. За миналото. Можеш да го хванеш и
оформиш, както ти се иска. А то не се противопоставя да бъде променяно.
Не може.
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Седеше на верандата пред родната си къща, в едно празно градче,
години по-късно и се чудеше реален спомен ли е този или плод на
фантазията му.
На седем години е. Отиват с баща си за риба. По познатата пътека през
гората, която ги извежда право на брега на езерото. Пътьом събират гъби,
билки, които майка му е поръчала, букетче цветя за нея. Чудесен слънчев
ден е. Един от многото в безгрижното му детство. Баща му го учи на всички
тънкости в риболова, така както всеки мъж във фамилията ги е предавал
на сина. Вечерта след приказката на майка му заспива с усмивка на уста.
Така ли беше, по дяволите все по-слабата му памет. Как да разчита на
тия спомени като не е сигурен дали са истински? Как да се опре на тях в
непосилната борба срещу самотата? Едно време обичаше да пише. Още в
училище малко след като се научи да държи стабилно молива и да заобля
буквите уверено, започна да мъкне тефтери навсякъде, където отидеше.
Записваше си всичко в тях. Какво се е случило през деня, кого е срещнал,
какво е казал, какво е изпитал. Запълваше редовете трескаво, бързаше да
изпише на листа всичко онова, което иначе щеше да потъне в забрава. Сякаш
ако ги нямаше тефтерите, които в един момент заплашваха да превземат
къщата, нямаше да го е имало и него. Сякаш детството и юношеството
му нямаше да му са се случили. Когато се ожени и му се роди момчето,
продължи да пише. Спря в деня, в който си отиде жена му. С нейната смърт
рязко се пречупи и този безумен стремеж да се надпреварва с времето.
Да се мъчи да измами миналото, без да осъзнава, че лекомислено краде
от настоящето. Просто загуби вяра в думите. Нямаше полза от тях, реши
тогава.
Заспа отвън, хлътнал в стола, с чаша в ръка. Първото нещо, което направи
на другата сутрин, щом се събуди едновременно с изгрева, беше да отиде
в задната част на къщата и да отключи един забравен килер. Вратата,
неотваряна от Бог знае колко години, изскърца дрезгаво и сред полумрака
и тежката миризма на безвъзвратност той се озова пред десетки, а може
би стотици прашни тефтери, наредени по рафтовете. Тъгите му, грижливо
прибрани надълбоко, го пронизаха толкова внезапно, че му секна дъхът.
Никога не предупреждаваха. Връхлитаха рязко и отведнъж. Досущ като
опустошителна буря насред спокойното само преди миг, море. Докопа
сляпо един стол, който стоеше наблизо и се тръшна с все сила на него.
Загледа се в купчините минало, кротко чакащи през всичките тия години.
Дълго ги съзерцава преди да вземе един от тефтерите. Внимателно избърса
с длан плътно покрилия го слой прах и го отвори с някакъв суеверен страх,
че страниците ще се разпаднат изпод пръстите му.
От този ден насетне вземаше по един тефтер и след като нахранеше
и напоеше животните, сядаше някъде, под дърво или на верандата си, и
бавно, без да бърза за никъде, потъваше с някакво нетърпение, граничещо
със смес от болка и наслада, в миналото.
Един ден, девет години, три месеца и дванайсет дни по-късно, когато
му беше останал последния непрочетен тефтер на празния рафт, се събуди,
но не можа да се накара да стане. Напоследък му беше все по-трудно да
намери причина. А и силите го напускаха. Може би това е краят, помисли
си със залутан поглед в тавана. Превърнал съм се вече в оня старец. Найсамотният старец на света. В този момент се почука плахо на входната
врата. Сигурен, че му се е причуло или се е заблудило някое от животните
му и все пак със сърце, изпълнено с притеснение и крехка надежда, той се
добра някакси до вратата. Отвори я.
На прага стоеше младо, срамежливо усмихнато, момче. Синко, объркан
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прошепна. Да, това беше синът му, но на колко години? Тринайсет,
четиринайсет? Сякаш времето беше тръгнало назад вместо напред, докато
е бил тук, откъснат от всички и всичко. Откъснат от живия живот.
Здравей, дядо. Ще ме научиш ли да ловя риба? Татко каза, че не познава
по-добър учител от теб.
Изпусна дълбока, стискал в дъното на гърдите си толкова много години,
въздишка. Избърса влагата под очите, разтвори широко ръце и се усмихна.
Беше го дочакал.

БАЩИ И СИНОВЕ
Татко?- чува гласа му някъде много отдалеч.- Татко? Помогни ми.
Събужда се облян в пот, с невъобразимо омотан около тялото, чаршаф.
Отново. В редките моменти, когато успее да заспи, се събужда по този
начин. Гласът му е толкова реален, така истински. Сякаш ще отвори очи
и ще го види пред себе си от плът и кръв, а не изтъкан от спомените му.
Такъв, какъвто си го спомняше съвсем ясно последния път, когато го видя.
Преди колко, дванайсет години? Или тринайсет? Имаше ли вече значение?
По дяволите, нямаше никакво скапано значение сега, когато беше загубил
напълно надежда. Лежи няколко минути в леглото с очи, вперени в
прозореца отсреща. Планината си стои най-невъзмутимо на същото място,
където е била цял живот, върховете й покрити с вечен сняг. Не знае какво
би правил без нея. Такава утеха му е. Дълги години беше живял в града
без нито една планина наоколо. Как да ти липсва нещо, което никога не
си имал?
Надига се с мъка. Има дни, в които така му се иска да остане в леглото.
Със спомените си за компания. Не и днес. Днес има да върши важни неща.
Такива, за които все нямаше време преди. Да създава спомени.
Синът му се роди преди трийсет и две години. Или трийсет и три. Не
беше от късметлийските бебета, дето ги чакат с радост и нетърпение. А
случайност, непланирано. Точно тогава беше в подножието на кариерата
си и нямаше никакво време или пък желание да се занимава с бебета.
Така и каза на жена си, веднага щом разбра за бременността й. Право в
щастливото й греещо лице. Точно сега ли трябваше? В най-неподходящия
момент. И изтри от раз усмивката й.
Не отиде на нито един преглед. Училището за бъдещи родители намери
за невероятно глупаво и излишно. Не отиде на раждането. Беше на важно
съвещание. Момче, здраво и едро, без никакви усложнения. Жена му избра
името. Пак тя организира кръщенето, събирането на роднини, всичко.
Беше кротко бебе. Не плачеше, сякаш още тогава усети, че не трябва да
създава проблеми. Лежеше си тихо в люлката, нощем спеше непробудно,
а в редките моменти, когато беше неспокоен, било то заради зъб или
някое друго бебешко неразположение, майка му го усещаше веднага и
беше достатъчно да го прегърне, за да заспи.
Може да се каже, че пропусна цялото детство на сина си. Винаги имаше
по-важна работа, която трябваше да се свърши в убийствено къси срокове.
Все пак се грижеше за семейството си. Така отвръщаше на мълчаливите
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укори в погледа на жена си. Заради вас правя всичко това. Почти успяваше
сам себе си да убеди. Но истината бе, че се чувстваше по-добре в офиса,
особено късно вечер, когато служителите му си тръгваха, а той останеше
да довърши никога несвършващата работа. Тишината на потъналите в
мрак, кабинети, му действаше успокояващо и неведнъж заспиваше с
глава, отпусната на бюрото. Просто не обичаше да се прибира. И да си
припомня как се е провалил като съпруг и баща. А те сякаш нямаха особена
нужда от него. Годините си минаваха, синът му растеше и все така не
създаваше проблеми, мълчаливо и кротко момче. В училище се справяше
с лекота, учителите винаги ги хвалеха, всички го харесваха. Разбира се,
това той научаваше от жена си. Сега, като погледнеше назад, не помнеше
някога да е ходил на родителска среща, училищно тържество или нещо
подобно. В началото, в самото начало съпругата му се опитваше да го
привлече към света на родителството и след като се убеди в твърдото му
противопоставяне, го остави на мира.
Някъде по това време нещо започна да става с него. Както работеше
по важен проект, спираше рязко и отиваше в банята. Наплискваше си
припряно лицето с вода в отчаяни опити да отмие това безименно нещо,
но то не изчезваше. Стоеше си все там, стаено в очакване, безразлично
и търпеливо. После се вглеждаше в огледалото пред себе си, взираше се
дълго и настойчиво в това чуждо ничие лице, преждевременно уморено
от живота, изцедено и равнодушно към света наоколо. Гледаше силно
прошарената коса, навремето катраненочерна, безизразните очи, които
се бяха втренчили безмилостно в него и не можеше нищо да прочете в тях.
Нищо. Пустота. Какво ми става, се питаше безмълвно, а после и на глас.
Навеждаше се към отражението си, опрял ръце на мивката, и произнасяше
бавно и отчетливо, с надеждата да чуе в отенъците на този чужд глас някак
си така нужния отговор, какво ми става? Колко още мога да продължавам
така? Какъв е смисълът? И какво е това натрапчиво усещане за невидима
заплаха, което тровеше напоследък сънищата му? Нещо смазващо и тежко
като истина беше надвиснало над главата му и не му даваше мира. Ако
ще се случва нещо, да става по-бързо, по дяволите, си мислеше в дългите
безсънни нощи, въртящ се до полуда в леглото, до спокойното отпуснато
тяло на съпругата си, спяща като новородено. Бавното й равномерно
дишане вместо да го успокои, го дразнеше още повече, и в такова състояние
посрещаше с истинско облекчение първите слънчеви лъчи, промушили се
през завесите.
Междувременно синът му завърши успешно училище, както се очакваше
и пак така, гладко и без никакви сътресения, беше приет в престижен
университет. Със жена му отдавна си бяха станали чужди, всеки имаше
свой собствен живот и в него нямаше място за другия. Безсъниците и
кошмарите му продължаваха все така, омаломощаваха го и го изстискваха,
но той не знаеше как да им сложи край.
Едно ново усещане се беше появило обаче. Че нещо се задава.
Онова, което го ядеше през всичките тия празни и дълги години, дето го
изпиваше и оставяше да се гърчи в мъчителна агония, идваше неумолимо
и безвъзвратно към него. Най-сетне ще се свърши, каквото и да е то, така
се успокояваше. И то дойде.
В един слънчев ден, като в онези дни, в които си мислиш, че нищо
лошо не може да се случи, просто няма как, така си мислиш, при такова
ясно време с чист прозрачен въздух, наситено-синьо небе без ни едно
облаче и щедро греещо слънце, той си отиде. Тръгна си без да се сбогува,
без да остави и един ред, без предупреждение. Синът му, единственият
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му непланиран син, момчето, което беше част от живота му, но не и в
него. Случи се без гръмко сътресение, така, както беше живял дотогава
с тях двамата. Просто не си дойде за вечеря. Предната седмица беше
церемонията по повод дипломирането му, тримата отидоха на тържествен
обяд след нея, но го извикаха спешно от офиса, и се наложи да се извини
и да ги остави в ресторанта. Не беше нещо необичайно, толкова пъти се
беше случвало в миналото. Всичко изглеждаше нормално.
Но онази вечер не се прибра. Помислиха си, че се е запилял нанякъде и
е забравил да се обади, с приятел навярно. Не че беше характерно за него.
Не си дойде и на следващия ден. И на последващия. В началото жена му
запази самообладание, както винаги, но на третия ден тревогата се беше
настанила трайно в очите й. По леко треперещите ръце той разбра, че е
на прага на помитаща паника и едва тогава се обезпокои и той. Първо
отиде в стаята на непознатия син, където никога преди не беше стъпвал.
Бебешката стая, каквато смътно си я спомняше някога, преди толкова
години, неусетно за него беше пренаредена от майката в младежка. Но
това, което го изненада, направо стъписа, беше подчертаната липса на
младежки принадлежности, къде бяха символите на бунта на младото
поколение. Просто не приличаше на стая, в която е живяло момче. Леглото,
безупречно изпънато, празно бюро, рафтовете обаче претрупани с книги.
Компютърът си беше там и след кратко преглеждане установи, че каквото
и да е имало на него, е било внимателно изтрито. Дрехите си стояха
непокътнати и изрядно подредени в гардероба. Не намери нищо, което да
обясни внезапното му изчезване. Потърси приятелите му, които се оказаха,
че са само двама, но и от тях не научи нищо. Всъщност разбра, че изобщо
не е познавал собствения си син. Нищо не е споделил с нас, господине,
не по-малко изненадани от самия него отвърнаха, когато директно, без
заобикалки ги попита дали знаят къде е отишъл. Бил мълчалив и затворен,
трудно отпускащ се, но безкрайно добър и идеалист, поне според думите
им. Не изглеждал потиснат, поне не повече от обикновено. Не повече
от обикновено, рязко ги прекъсна. Спогледаха се смутено и след кратко
мълчание, виждате ли, господине, синът ви не беше от най-щастливите
хора.
Обърнаха се към полицията и за всеки случай наеха частен детектив
само, за да разберат, че няма насилствена намеса в изчезването. Няма
отвличане, няма престъпление. Тръгнал си е сам, по своя воля. И както каза
детективът, след дълго и прецизно планиране. Не иска да бъде намерен,
заключи накрая, след повече от две години издирване.
Безкрайно добър, потиснат не повече от обикновено, не беше от
най-щастливите хора, сър, тръгнал си е сам, съжалявам, не иска да бъде
намерен, госпожо. Удряха го като чук в главата, изплуваха в съзнанието
му във всякакви моменти, преследваха го навсякъде, дълбоко запечатани
завинаги там вътре в него.
Една вечер, може би три години след онзи слънчев ден с ясно небе
без нито едно облаче, три протяжни години на очакване и надежда, жена
му го помоли да отиде за салата до близката бакалия. Той си взе палтото,
ключовете и портфейла, и излезе от къщата. Мина по алеята, покрай
пощенската кутия и пое по тротоара. Беше мразовит януарски ден, дебела
снежна покривка се разстилаше навсякъде, докъдето му стигаше погледът,
и той усети пронизващ студ чак до старите си уморени кости. Тогава ги
видя. Малко преди да свие към магазина, с ръце, скрити в джобовете,
стискащи ключовете, съзря млад баща, седнал в детска шейна, а пред него
момченце на около три-четири години. Пързаляха се, целите побелели
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от сняг и се смееха, Господи, как заразително се смееха това малко дете
и баща му. Спря, ахвайки, закован от внезапната болка, която преряза
гърдите му точно през средата, без да разбере, че е изтървал ключовете
в снега. Опустошението подкоси краката му и той седна право на земята.
Божичко, какво направих, едва продума през изкривената уста, заради
мен си отиде. Това чуха и веднага притеклите се на помощ, съседи. Заради
мен си отиде момчето ми. Малкото ми момченце, детето ми. Дойде и
жена му и едва го позна. За няколко минути се беше превърнал в старец,
побелял до последния косъм, неспирно повтарящ едно и също. Не искаше
да стане от мястото си, няколко по-едри мъже едва го отлепиха от земята,
докато той гледаше като хипнотизиран изплашените баща и син.
През следващите няколко месеца съпругата му се грижеше за него
след прекарания лек удар, докато се възстанови. Почти не говореха за
случилото се и година по-късно, когато тя почина тихо в съня си, така,
както бе живяла, той за първи път си даде сметка, че така и не разбра как
е преживяла заминаването на сина им.
Веднъж, докато разчистваше тавана на къщата малко преди да я
продаде, намери огромен, потънал в прах, кашон с детски играчки.
Отвори го нетърпеливо, с треперещи ръце, както децата отварят коледен
подарък. Дълго гледа със залутани очи, отгатвайки любимата играчка на
сина си. Дали е това влакче или счупеното камионче, счупено навярно от
много самотни игри, или плюшеният заек със стъклени очи и липсващо
ухо. Може би с него е заспивал. Сега нямаше как да го попита. Нито пък
майка му. Седна в един стар продънен фотьойл, който им беше подарен
за сватбата, и се загледа, без да вижда, през единственото, обрамчено с
паяжини, прозорче. Кога точно нещо се обърква в живота ти, изплъзва
ти се като пясък през пръстите, така че в самия край да седиш на тавана,
в опустялата ти къща, обграден с никому ненужни вече, вещи, които би
трябвало да си тръгват с отишлите си, така е честно, а не да остават тук и
да ти се навират в очите и в безутешната ти душа, да седиш сред руините
на съсипания си живот и да не можеш да направиш нищо. Преди, не чак
толкова отдавна, може би. Вече не. Вече е прекалено късно. Спомни си
за всички ония моменти, когато като малък синът му все искаше да му
покаже нещо, а той беше зает, вечно зает. Как можа да не забележи деня,
в който спря да му ги показва? Странно е как нещо, което най-много си
пренебрегвал в живота си, се оказва най-важното за теб. Центърът на
вселената ти. Смисълът на всичко. Сега, когато го нямаше и вече знаеше,
че няма да се върне, не беше способен да мисли за нищо друго. Сега само
това имаше значение.
След като продаде къщата, взе кашоните от тавана и всички албуми със
снимки, които намери, купи си каравана и отиде да живее в планината.
Непоносима му беше мисълта да среща хора, още по-малко съседи, да
живее в същия град, който вече не беше същия без тях, да ходи по улиците,
по които е вървял синът му, да минава покрай училището му. Да се събужда
и заспива, да диша там без тях.
Сега си говореше с него всеки ден. Разказваше му за собственото си
детство, за баба му и дядо му, за работата си, за някогашните си мечти,
за майка му. Имаше дни, в които изпитваше силен гняв към него, защо
си тръгна, чупеше и помиташе всичко по пътя си, крещеше, ридаеше, а
когато бурята утихнеше, го умоляваше да му прости. Заедно посрещаха
изгрева и залеза, всеки път неизменно мислейки си как е могъл преди
да ги пропусне, разхождаха се из горите, по билата, четеше му приказки
за лека нощ. Постепенно с времето в него назря идеята да измисли общи
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спомени със сина си. Вземаше една негова снимка, ето тук си на няколко
дена, представяш ли си, тъкмо ви бяха изписали с майка ти, виж как
гледаш ококорено, и се смееше, смееше през сълзи сам, в караваната,
а всъщност не сам, тук си се ухилил, да си покажеш първото зъбче,
помниш ли как го скрихме под възглавницата, за да го намери феята на
зъбките, пък ти ми каза, татко, ама аз знам, че няма такава фея. А аз ти
отговарях, ти още малко ще кажеш, че и дядо Коледа не съществува. Тук
ти млъкваше, защото подозирам, че все още вярваше искрено в него. Ето
те тук, тръгваш на училище, толкова уплашен, но с майка ти останахме,
докато се успокоиш, момченцето, седнало до теб, те заприказва и ти ни
погледна усмихнат и успокоен. После то стана най-добрия ти приятел. И
веднъж, години след това, ми каза господине, синът ви е най-щастливото
момче, което познавам. Хей, виж, завършваш университета, с дипломата
съм те снимал, майка ти толкова настояваше за тази снимка. Синко, много
се гордеех с теб тогава.
На това място се сепваше, защото нямаше нататък. Продължение
липсваше и му беше невъзможно да го измисли. Иска ми се да можех да
ти кажа, че деня, в който се роди, беше най-щастливият в живота ми. Не
знам дали е бил. Наистина не знам. Сега щом се обърна назад, виждам
толкова много ценни моменти, които съм могъл да нарека щастливи, а аз
не съм го знаел. Или не съм бил там. Когато се загубиш, пропускаш всичко
около себе си. Пропускаш самия себе си, губиш пътя си. Губиш всичко.
Татко, татко, помогни ми, някъде отдалеч чува детски глас. Отваря с
усилие залепналите си клепачи, татко, ще ми помогнеш ли с пижамата, а
после може би една приказка за лека нощ, замаяните му от съня, очи се
спират на лукавата усмивка на четиригодишния му син.
Посвещавам този текст на отишлите си, които знам, че ще се завърнат
някой ден.
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МЪЖЪТ, КОЙТО ЩЕ СКОЧИ

ОЛЯ
СТОЯНОВА

Гледан от високо, градът е чудовище. Оттук могат да се
проследят ясно контурите на тази най-подробна карта на
отчаянието – задънени улици и високи отвесни стени, пусти
каньони, бели петна и строежи, подобни на незараснали рани.
Между четвъртия и петия етаж той спира да си поеме дъх и
да хвърля поглед през прозореца. Небето е сиво, декемврийско
и ниско. Далечните контури на планините са потънали в мъгли.
Отдолу градът буботи – до него не достига нито звук, но не му и
трябва – винаги може да чуе тракането на трамваите, уличния
трафик, клаксоните в задръстванията.
На площадката между шестия и седмия етаж вижда първите
полицаи. Външно е спокоен, не трепва, само им кимва делово –
един вид, професионална солидарност, подминава ги, преди да
успеят да го попитат каквото и да е, и той продължава нагоре.
На седмия етаж има три апартамента – едната врата е
отворена и той нахлува директно. Тесен коридор и отново
три врати. Това е като компютърна симулация – трябва да
избереш коя врата ще отвориш. Рядко имаш право на нов
избор, обикновено нямаш повече животи и най-често взимаш
погрешни решения. Той хваща дръжката на първата врата,
натиска я здраво и влиза. Стаята е пълна с полицаи, които се
обръщат към него.
- Здравейте! – казва им той.
След пет минути той отново се намира в изходна позиция –
изхвърлен долу пред блока, зад полицейските заграждения.
- Аз съм журналист! Имам журналистическа карта! Искате ли
да ви покажа картата? – опитва се да обясни на полицая, който
седи от другата страна на червено-бялата ограничителна лента.
Полицаят е младо момче – сигурно няма трийсет, вдига рамене
и не се впечатлява от думите му.
- Тук съм по работа! Не съм дошъл да се забавлявам! –
продължава той.
- Десет крачки назад – казва му полицаят.
- Аз наистина имам да върша работа – упорства той. – Трябва
да се кача.
- Десет крачки назад – повтаря полицаят и с това се
свършва.
Той се отдалечава пет метра встрани.
Понеделник е и денят започна да се скапва още в десет
сутринта. Има такива понеделници, в които имаш усещането,
че предстоят катастрофи, природни бедствия и светът е на път
да изчезне, преди още да си отворил очи.
Той вади телефона си, за да види колко е часа. Единадесет.
Оглежда се – около него са се събрали рехави групички хора,
които от време на време вдигат очи към високите етажи на
блока. Той проследява погледите им, но е убеден, че това няма
как да му помогне. Отдолу няма как да говориш със самоубиеца
на седмия етаж и да го попиташ нещо лично.
В единадесет и десет звъни в редакцията, за да попита дали
да се връща обратно.
- Няма никакъв смисъл да вися тук. Полицаите не пускат
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горе никой. Успях да се кача, но ме изхвърлиха. Казаха, че при
следващия опит ще ме затворят за 24 часа. Сега съм долу и
единственото, което мога да видя е как човека се разбива на
земята - казва той. Отсреща не мислят така.
- Оставаш там, за да видиш как се развиват нещата. Оставаш
до края. Докато не скочи.
- Ами ако не скочи? – пита той.
Отсреща прекъсват разговора, той прибира телефона в
джоба си, ругае под нос и крачи напред-назад. Температурата е
около два градуса. Вдига поглед нагоре – на седмия етаж мъжът
е седнал на прозореца и краката му висят в нищото. Оттук не
става ясно на колко години е, как изглежда, знае само, че този
човек е идиот и му проваля деня.
Приближава се към най-близката група хора и небрежно
подхвърля:
- Как мислите, дали ще скочи?
Хората млъкват. Трима мъже на около шестдесет години го
оглеждат от главата до петите. До тях има две по-възрастни
жени.
- Откъде да знам?! – сопва му се един от мъжете. – Ако
искаш, ходи го попитай!
- Откога виси горе? – пита той.
- От осем часа сутринта – казва една по-млада жена, която
се присъединява към тях. – В осем часа излизам да разхождам
кучето. Живея отсреща и видях, че онзи мъж е седнал на
прозореца. Аз първа звъннах на полицията.
- Така си мислиш ти! – обажда се друг от мъжете. – Още в
седем и половина го видях. Извиках му да се прибира преди да
е станала някаква беля, но той не реагира. Още тогава звъннах
на телефон 112.
- Сигурен ли сте за часа? – не се отказва жената. – Защото,
когато аз се обадих на полицията, те не знаеха за инцидента…
- Какъв инцидент? – възмущава се една от бабите. – Човекът
още е жив!
- Не се изразих правилно – извинява се жената. – Исках да
кажа, че от полицията не знаеха за този случай, отбелязаха
веднага да изпратят коли, записаха ми името, годините, къде
живея, благодариха ми...
- Те винаги така правят! – обажда се един от дядовците. –
Записват ти всички данни, все едно си престъпник.
На него му трябва време да осмисли цялата тази
информация.
- Чакайте, чакайте малко! Вие искате да кажете, че този човек
виси там вече три часа и половина?
- Четири часа – поправя го дядото. – От седем и половина
сутринта. Не от осем.
- Ще измръзне горкичкият – казва по-младата жена. – Днес
температурите са много ниски.
- Според мен няма да изкара още дълго – заявява една от
бабите и за момент настава мълчание.
Мъжете се споглеждат.
- Не му давам повече от половин час и ще скочи – казва един
от старците.
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- Няма половин час. За двайсет минути и ще е долу – предвижда друг.
- Аз вече замръзнах тук. Представям си как се е вледенил горе – обажда
се трети.
- Горе има и по-силен вятър – сеща се една от бабите. – Тогава студът се
усеща по-силно. Аз съм бивш метеоролог.
Той се отдалечава от групата. Представя си как изглежда светът отгоре
– градът рано сутрин; малките хора, които образуват нетрайни групи, и
мъглата, която леко се вдига. Изглежда ли това като свят, в който искаш да
живееш още трийсет-четиредесет години? Особено сега, когато си толкова
над нещата?
Той вдига поглед нагоре и търси самоубиеца. Отдалече не личи много
- мъж, с черна коса, черен панталон и червено яке. Спокоен, странно
неподвижен. Възраст между трийсет и четиридесет години. И това е
всичко. После му хрумва - възможно ли е човек да тръгне да се самоубива
и да облече червено яке? Тази мисъл го връща на последното интервю,
което взе преди седмица със специалист по цветовете.
- Червеното олицетворява живота и енергията. Сила, смелост,
сексуалност, агресия, домат, огън, кръв, ябълки, война… - изрежда онзи
специалист.
В момента му се ще да му звънне и да го попита какъв точно знак може
да ни даде червеното яке на един самоубиец. Ябълка, енергия, сила, домат,
сексуалност, агресия, слънце? В един отчаян човек, буквално застанал на
ръба? Човек, който няма силата да направи още една крачка?
Той се оглежда наоколо, до него млада жена кърши ръце и изглежда
единствената притеснена от случката. Той се приближава към нея.
- Познавате ли го? – посочва й с поглед самоубиеца.
- Не! – категорична е тя. – Аз луди хора не познавам!
Той е заинтригуван.
- Защо смятате, че мъжът има психични проблеми?
- Погледнете го! Седнал е на прозореца и се готви да се хвърли всеки
момент. Според вас нормален ли е? – пита тя.
- Ясно – казва той и прави крачка назад. Оттук полезна информация
няма да изскочи.
- Нормалните мъже не скачат от блоковете – продължава жената. – Те
се гърмят.
- Какво правят? – той се спира.
- Стрелят се. Теглят си куршум в главата. Отиват и се давят в някоя буйна
ръка. Режат си вените. Не скачат.
Той остава за момент като гръмнат. Без думи. Жената продължава:
- Скачането е работа на жените. Когато нямат сили да направят нещо
друго. Те имат само два варианта - вземат хапчета или събират последни
сили да се хвърлят отнякъде. А този човек може би има жена. Сигурно има
и деца. Дали е помислил за тях? Как ще се почувстват те след това?
- Психолог ли сте? – пита я той. Цитат с психолог ще стои много добре
в текста.
- Не – казва жената. – Просто знам статистиката. А статистиката казва, че
това е женска постъпка. Истинските мъже не постъпват така.
- Ясно – казва той. – Не го познавате.
- Не го познавам – съгласява се жената. – Но ми е ясен! – И се обръща
към самоубиеца: - Скачай, страхливецо! Всяка жена е по-смела от теб!
Той бързо-бързо се отдалечава. Вдига поглед нагоре – мъжът е все така
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сам, нерешителен, провесил крака в нищото. Може би е много изплашен.
Обърнал нормалния ход на времето – сигурно по това време, понеделник
сутрин, вече трябва да е на работа, като всички останали, трябва да е
завел децата на училище, да е отметнал част от задачите. Сега нещо се е
объркало – той е заявил на всички, че го е страх, а червеното яке е знак ето, вижте ме.
Е, добре, видяхме те, казва си той. Въпросът е какво следва оттукнататък.
Пред блока тълпата става все по-голяма и по-шумна.
- Горкият човек – мърмори едно момиче и надига полупразна бутилка
от кола.
Той директно прави три крачки към нея. Намусена тийнейджърка, с
обица на устните и свити вежди.
- Тъжна история, нали? Какво може да накара човек да стигне до такова
решение?
Момчето отпива още веднъж от бутилката и потвърждава с кимане на
глава.
- Тъжна история – казва тя. - Такива като него е по-добре да не се
раждат.
Той обръща гръб на момичето.
Оглежда се и се насочва към група мъже, които спорят. Те са на негова
възраст, единият е с татуировки по врата. Изважда тефтер и химикалка, за
да запише важните неща.
- Здравейте! Познавате ли самоубиеца? – сочи към мъжа от седмия
етаж.
- Ще залагаш ли? – директно пита едно от момчетата, което енергично
премята дъвка в устата си.
- Какво да залагам? – пита той и прехвърля бележника от ръка в ръка.
- Дали ще скочи или не. Можеш и да заложиш дали ще скочи до един
час или след това. Ти избираш – пояснява друг.
- Но коефициентите за време не са много високи. Тоя смотаняк няма да
скочи поне още един час.
- Скачай, бе! Скачай! – вика мъжът с татуировките към самоубиеца.
Тези не са добре, казва си той и отстъпва крачка назад. Сигурно ги гледа
особено, въпреки че не е човек, който се впечатлява толкова лесно. От
шест години е репортер, виждал е какво ли не.
- Какво ме зяпаш? – пита го онзи мъж с татуировките. – Заложил съм
доста пари на този мухльо, че ще скочи.
Онова - първото момче, с дъвката, се смее.
- Няма да скочи. Сега го обработват с психолог. Полицаите ги знаят тези
работи. Пък и щом не е скочил в първия половин час, въобще няма да
скочи. Тоя е пълен нещастник.
- Скачай, бе нещастник! – реве онзи със заложените пари. – Скачай!
Още двама-трима му пригласят. Подскачат на студа, за да се сгреят и
скандират все едно са на стадион:
- Скачай! Скачай! Скачай!
Момчето с дъвката се смее. Изглежда спокойно от развоя на
събитията:
- Ако аз бях на негово място, въобще нямаше да скоча за кефа на
някого. Така си прецакваш съвсем шансовете за успех. Онзи няма да скочи
нарочно.
Мъжът с татуировките вече е ядосан:
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- Ако си на негово място, ще ти се живее ли, ако долу има тълпа, която
крещи „скачай“, „скачай“? – пита той.
За момент групата се умълчава, той хвърля поглед към самоубиеца –
мъжът е все така неподвижен, отделен от тълпата, взрян някъде в облаците
над града, някъде много далече, над тези неща.
На него му става криво и се обръща.
- Няма ли да залагаш? – пита го момчето с дъвката.
- Може би по-късно…
- Няма по-късно, мой човек. Залага се сега. И без това ако някой не
скочи веднага, след това става съмнително дали въобще ще скочи.
- За скачането не се иска много мислене. Започнат ли да мислят, край…
- подхвърля друго момче.
- Скочи бе, моля те! – крещи към седмия етаж мъжът с татуировките. –
Моля те, скочи!
Той се отдалечава, вади телефона си, за да погледне колко е часа.
Дванайсет. Усеща краката си замръзнали, пръстите на ръцете също. След
един час има уговорка за обяд с приятел. Оглежда хората наоколо. Появили
са се нови лица, тълпата е станала по-голяма и по-нетърпелива. Хората
жужат като кошер. Пред входа на блока са спрели още три полицейски
коли. Група полицаи пушат и потропват на студа нетърпеливо.
Ако мъжът скочи до десет – петнайсет минути, той има големи шансове
да успее да се вмести в програмата и да не закъснее за обяда. Колебае
се. Държи телефона в ръка и се чуди да отмени ли срещата за обяд или
не. После му хрумва очевидното – ако този човек наистина скочи, със
сигурност на него повече няма да му е до храна. Отново вади телефона и
звъни.
- Няма да успея за срещата днес – казва. – Да, на събитие съм, изстреляха
ме рано сутринта от редакцията и не знам кога ще приключа. Близо до нас
съм, на петнайсет минути съм от теб, но не знам дали ще мога да тръгна.
Дай да го оставим за друг път… Не, не е интересно. Не се шегувам. Наистина
не е интересно, не се прави на дете.
Отсреща приятелят му настоява. Той е художник и има, как се казва нестандартно мислене, въобще малко е луд. Обикновено така го извинява
пред останалите, когато онзи правеше някакви глупости - напиваше се на
разни купони, събличаше се гол и се къпеше в градските фонтани. Но това
беше преди години. Сега са големи хора. Почти трийсетгодишни. Накрая
обаче се предава.
- Добре, добре, ще ти кажа. Един самоубиец виси на седмия етаж и
аз трябва да остана тук, докато скочи… Може и да не скочи. Все едно. В
смисъл, не е все едно дали ще скочи или не… Просто аз трябва да остана
до края.
Приятелят му е любопитен, пита на колко годни е самоубиецът, дали е
женен, каква е причината, дали е любовна мъка или е закъсал финансово,
въобще всички онези въпроси, които той самият вече би трябвало да е
задал на хората наоколо. Накрая му омръзва.
- Добре, стига! На работата съм все пак. Ще се чуем по-късно… Да,
добре, ще ти кажа какво се е случило…
Затваря телефона и тогава си дава сметка, че е обещал да разкаже
какво се е случило със същия тон, с който обикновено обещава да съобщи
резултата от някой футболен мач. За момент се чувства виновен под
погледа на онзи мъж от седмия етаж, вдига очи нагоре – самоубиецът още
е там, с крака, провесени в нищото.
Да, седмицата започва трудно за всички.
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Малък принц
Приумица, игра или опитомена роза:
ще ги направи ценни времето,
прахосано заради тях.
Наоколо витае мъничкият принц,
некоронован още смисъл
на всички лудории и детинщини.

За Пепеляшка
За Пепеляшка ли, за тази фантазьорка?
Макар очакваният край да е щастлив,
обратното съвсем не е невероятно.
Дано не я принудят завистливите сестри
да шета край огнището и да слугува,
докато златните пантофки отеснеят.

Като на длан
Изписано е всичко на дланта ми,
но имам ли кураж да си го разчета?
Пророк на себе си: опасно занимание,
не зная някого да е ощастливило.
(А пък невежата, детето и наивният
са трите протежета на съдбата!)

Кукувичият език
Езикът на орисницата-кукувица
е по-объркан и от кукувича прежда,
би казал някой любослов-самотник,
преди напролет да наостри слух:
не кука ли за него сляпата неделя?

Посветено
Кой може любовта докрай да изрази?
За нея думите са като дивеч –
самото име е изчерпило живота им,
самата ловна страст ги е убила.

МАЛИНА
ТОМОВА
1950 2011
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Вистрел
Опиянената от себе си природа
е беззащитна пред случаен вистрел.
Ловецо, втренчил огнено око
в любовната самозабрава на глухаря,
каква е тази стръв да прекрояваш
възможност в невъзможност,
песен в стон?

Срещу бракониера
Готов да жертваш всичките забрани,
сам жертва на атавистичен порив,
сродèн си ти със мойта болка –
но както ножът е сродèн с кръвта.

Няколко йероглифа
Свободата е разстоянието
между убиеца и жертвата,
споделих бързописно с белия лист.
А една преводачка от китайски ми каза,
че откритието ми е свободен превод
на няколко
неразчетени докрай йероглифа.

Пост скриптум
Домоуправители и земни жители,
дето птичките божии в клетки държите,
ако на този адрес свободата умира,
къде е ключът за небесната й квартира?

Портрет на една роза
Като напъпила болка,
като потайно цъфтяща ирония,
като червена... червена... какво?
Може би устната ми се е пукнала.
Или пък думите вече кървят.

Книга на познанието
Като малка не знаех,
сега знам... наполовина...
Когато наближи да науча всичко,
дали ще мога... да прелиствам?
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Жизнен опит
Две възрасти опитала съм вече,
бих казала: горчиво битие.
Каквато да е старостта на вкус,
дано не ме отмине тая чаша
и, Господи, дано не се уплаша,
когато ми я поднесе за първи път
змията,
съдържателка на нощната аптека.

Четиристишие в траур
С душа незащитена и незащитима
живял самоубийствено за трима,
предсмъртно бял е в този стих Андрей
(и вече е вдовица тази скръбна Рима).

Гонитба на пеперуди
Преди да хукнеш, твои бяха тези
игриви, трепкащо въздушни мигчета.
Прашец от пеперудени крилца –
това ли най-накрая ти остана,
душа, задъхано-припряна?

Преселница
Къде си бях запътила душата?
Ако ме беше зърнал (с трите ябълки
във чантата и с топлината от асфалта),
добрият дядо Боже щеше да рече:
Малина май е тръгнала да се преселва
от ябълковите градини в някой детски рай

Акростих за деца
Радетели за по-омайни думички,
академичета по игрословие,
дали ще омагьосаме самите себе,
ако скандираме: „Жен-шен“?
Цъфти си слово-дълголетниче,
възникнало навръх
езика –
търсете под небцето,
а аз ще ви стенографирам.
Дано светата бързопис –
амин! –
налучка заклинателните знаци,
абракадабрата за щастие.
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Здравко Кисьов е роден през 1937 г. в гр.Завет. Член на Съюза на
българските писатели и на Съюза на преводачите в България. Той е
основател и първи председател на Дружеството на писателите в Русе
(1976-1991 г.), и главен редактор на литературния алманах „Светлоструй”
(1982-1991 г.).
Автор е на 20 авторски и на преводни книги, главно на поети от Полша
и прибалтийските страни. Негови стихове са превеждани на 20 езика, а
отделни негови книги са публикувани в Латвия и Полша. Книги на Здравко
Кисьов се намират в Британската библиотека в Лондон, Конгресната
библиотека във Вашингтон, университетските библиотеки в Оксфорд,
Харвард и много други. Участвал е в международни литературни форуми.
Удостояван е с високи наши и чуждестранни отличия и награди, сред
които: Орден „Кирил и Методий” I степен, Заслужил за Полската култура,
Кавалер на Ордена „Кръст на земята на Марияна“ за особени заслуги към Р.
Естония, Международната литературна награда „Тудор Аргези” в Румъния
и др. Почетен гражданин на Русе.
Почива на 23 януари 2015 г.

ИЗ РЕФЛЕКСИИ
Рефлексии (от лат. Reflexio) – 1. Размишления,
самонаблюдения, анализ на собствените мисли и
преживявания. 2. Отражения, отзвуци.

ЗДРАВКО
КИСЬОВ
1937 2015

„Рефлексии” е една своеобразна книга от афористични,
философски прозрения за живота, за морално-етичните
норми на личността в обществото, за човешкия избор,
за любовта и дълга, за цивилизацията и природата, за
мимолетното и вечното. Това са малки импулси, отражения,
откровения, кратки проблясъци, измъкващи на показ от
неочакван ракурс мигове на бързотечния живот...
Тази книга има няколко характерни особености: писана е в
Русе – родния град на Нобеловия лауреат Елиас Канети – и се
родее по жанр с няколко от книгите на същия този Канети,
а именно книгите му със записки „Провинцията на човека”,
„Тайното сърце на часовника” и „Мъчение на мухи”.
(из личния архив на поета)
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Здравко Кисьов напуска този свят на 23. 01. 2015 г.,
докато тази последна негова книга вече се подготвя за
печат и така той не успява да я дочака. Книгата излиза
от печат в края на февруари същата година с марката
на русенското издателство „Авангард принт”, а
нейната първа премиера се провежда в Русе на 4 март, на
възпоменателна вечер по повод 40-те дни от неговото
отпътуване от този свят.

• Пиша, защото не познавам читателя си.
• Не можеш, разбрах, да се извисиш, ако не
се задълбочиш.
• С всеки новонаписан ред умирам по малко,
но не го ли напиша, все едно не живея.
• Толкова дълго мълчахме, че когато се
наложи да заговорим, с ужас открихме – загубили сме вече гласа си.
• Тези и двамата са слепи. Но единият е ослепял от светлина, а другият
– от мрак.
• Мечтата на кибритената клечка: да е мааалко по-дълга.
• Изключения от правилото? – Птица, която има страх от височина и
охлюв-клаустрофоб.
• Когато свалиха превръзката от очите на Темида, оказа се, че вместо
очи тя е имала там жълтици.
• Някои хора са нужни на света само живи, други – само мъртви.
• Той не обича никой отделен човек, а човечеството!
• Живот, съставен от тайни, една от друга по-големи!
• Светкавицата като йероглиф. И така – мълния подир мълния – да
разчиташ посланията на Небето.
• Аз осъзнах свободата първо чрез свободния стих, докато и той, уж
„свободен”, се превърна постепенно в каторга за мен.
• Имена – като океански приливи и отливи: ту отдалечаващи се от нас,
ту отново прииждащи откъм миналото!
• Преситен от знания, сега ги повръща.
• „Блудните капки се връщат!” – казва морето за дъжда, който над него
вали.
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• Понеже беше различен, обсипаха пътя му с тръни. И той стана птица,
за да не се нарани.
• И ние, казват, сме имали като птиците криле на гърба си, но от дългата
им неупотреба те са се сраснали с тялото ни.
• Лека-полека, той потъва в земята от тежестта на думите, които не
могат да се откъснат от устните му, а се натрупват, натрупват, натрупват…
• Като бучката захар в чая! – така да се разтвориш в съдбата на своя
народ, че да не може по никакъв начин да бъдеш отделèн, извлечен,
изваден оттам!
• Твоята задача, поете, е да приютяваш тревоги, на които им е отказан
от други хора подслон!
• Всички ние сме като айсбергите – по-голямата, по-значителната ни
част остава скрита за очите.
• Този камък като че ли е чакал да бъде вдигнат от някого и се е случило
това да съм аз. Чувствам го как започва, взел от моята топлина, с моя пулс да
пулсира в ръката ми. Сякаш той оживява, а аз постепенно се вкаменявам.
• Пишейки, той редактира живота си.
• Този камък не знаеше, че вместо в основи на дом, ще стане надгробен.
Това дръвче не знаеше, че вместо дървена люлка, ще сковат от него кръст.
Но защо точно това дръвче, защо точно този камък?!…
• „Градинари сме” – казаха. Обраха плодовете, отсякоха дърветата.
После влязоха в друга градина, в друга, и в друга. „Градинари сме” –
навсякъде казаха… Обраха плодовете, отсякоха дърветата.
• Възрастта бива два вида: преклонна и непреклонна.
• Колкото повече допирни точки имаш с грубата действителност,
толкова по-добре ще бъдеш шлифован от нея.
• Нощта не иска да е повече нощ – и зазорява. Денят не иска да е повече
ден – и се здрачава.
• Понякога човек помни най-вече това, което упорито се стреми да
забрави.
• Колко много гъсеници пъплят по генеалогическите дървета!…
• Смъртта е безпристрастна – не се гнуси от уродливите и не се разнежва
от красивите.
• Болка, която се е объркала и вместо да отиде при друг, посетила е
теб.
• И чашите на търпението са по-плитки вече.
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• Сънищата би трябвало да са част от нашата биография. Нали не може
да ги сънува друг, вместо нас!
• Име, заседнало в мене като куршум, който не може да бъде
изваден.
• Най-после успяхме да се спасим от свободата на Тиранията, но ето че
ни застигна тиранията на Свободата…
• Такова време дойде, казва Никос, че след като си се ръкувал с приятел,
трябва да си преброиш пръстите…
• Дали не трябва поне веднъж да си умирал, за да знаеш как да
живееш?
• Казват, че ноктите на човека продължават и след смъртта да растат. За
какво ли са му Там, където отива!…
• Как да останат думите чисти, като минават непрекъснато от уста в
уста?!…
• Навярно във всяко безсмислие също се таи някакъв смисъл!
• Вече не се чете. Брои се.
• Винаги, на всичко има свидетел, дори на нашите сънища.
• Ако всеки отделен човек е наистина уникален, единствен, неповторим,
той не може да бъде от никого в пълна степен разбран.
• Вятърът довя до мен ехо от въздишка.
• Най-ужасяващото в живота е това, че и най-ужасяващите неща се
забравят. Но ако не беше така, може би нямаше да може да се живее.
• Всичко, което не е на мястото си, може да стане зачатък на нов ред.
• Клечка кибрит, запалена в мрака. И длан, която прикрива пламъчето
от вятъра. Кратък е животът, когато гориш, но още по-кратък е, ако дланта
се отдръпне.
• Лъжата се познава най-вече по това, че изглежда по-достоверна от
истината.
• Кой ли тази нощ е сънувал моите сънища, та те ме отминаха?…
• Една книга, съставена от описания на абсурди, но със всеки изминал
ден изглежда все по-реалистична.
• За това, какво е свободата, питай не свободния, а роба!
• Портретите на писателите, в профил и анфас, висят в библиотеките,
като издирвани заподозрени лица.
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• Някъде, едновременно с мен, расте и дървото, от което
ще направят ковчега ми. И протегнало зелени ръце към небето,
дървото се моли да ми даде Провидението дълъг живот.
• Незначителното изглежда значително едва когато се
превърне в история.
• Колкото по-високо възлизаш, толкова по-недопустими
са отклоненията. А на самия връх всяка крачка встрани е
равнозначна на смърт.
• Всеки носи своя житейски път в себе си като навита рулетка,
чиято дължина не му е известна.
• Понякога тъкмо стремежът към оцеляване може да се
окаже по-бързо умиране.
• Пред човечеството вече стои задачата за трансплантиране
и на съвести.
• Всеки дом си има своя „Стена на плача”.
• От бодлива тел, от бодлива са струните на моята лира.
Затова постоянно са разкървавени и пръстите ми.
• Страданието, породено от грешната ни природа, не е
идентично на страданието, чрез което получаваме изкупление.
• Само събирач на мигове съм аз, от които се опитвам да
слепя по-голям отрязък от време.
• Гледам написаното върху белия лист: буквите се държат за
ръце, но думите, думите – те защо са разединени?
• Стихове, рожби мои, златни рибки в замръзнал аквариум!
• Победените от живота не се страхуват от смъртта.
• По някаква своя логика, един ме мрази, понеже съм се
родил преди него, друг – че след него, и трети – че изобщо съм
се родил.
• Умирам, още от самото ми раждане. И продължавам да се
раждам, чак до самата ми смърт.
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80 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЕТА
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ГОДИШНИНИ

УТРЕШЕН ХЛЯБ
Някога
упреквах своя син,
че не знае откъде се купува хляба.
А сега...
Той продава хляб.
В Америка.
Във Вашингтон.
През обикновените работни дни
преподава в университета.
Нощем пише стихове.
А във съботите и неделите
продава хляб
на пресечката на авеню Небраска и Кънектикът.
Българската нива запустява.
Земните жени, които
жънеха и хранеха потомствата,
си отиват, както свършва песен.
Политици разиграват мелодрамата
„Кой открадна родната пшеница?!“
Но остава приликата между хляба и човека,
скрита зад различни имена,
различен вкус,
а също и цена различна.
Моят син продава хляб за сандвичи,
питки розмаринови и бул маслинов,
пита „заатар”,
испанска „семолина” със сусам,
орехов, пшеничен хляб, поръсен със стафиди,
итлиански „пане белло”,
„паладин”, замесен със зехтин, мая и мляко,
царевичен хляб и хляб със семенца от тиква,

ЛЮБОМИР
ЛЕВЧЕВ
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турски хляб и хляб от облаци...
Само български
и вчерашен хляб няма!
– Всеки ден остава непродаден
хляб – разказва моят син.
– Дават да си вземеш за вечеря.
Другият завързват в пликове...
И го изхвърлят...
И умората оборва моя син.
Хлябът го продава на съня американски.
(Тези думи значат и „Американската мечта”.)
Господи, не чуваш ли, че моят син те моли нещо!
А опасното проклятие като аура го опасва.
Ако имам право на една молба и аз,
на желание последно, Господи,
направи това, което иска моят син!
После можеш и да го осиновиш!
В София
в сумрака бродят
сенки на старици.
Ровят кофите за смет събират хляб.
Сочат ми една – била учителка
по история и български език.
– Но не бързай! – казват. – Не избухвай!
Тя не търси хляб за себе си.
Тя храни
разни кучета и птици.
Тези мои думи също са храна за кучета и птици.
Господи!
За какво живея?
За какво се скитам сам в Родопите?
За какво надничам в изоставени герани?
И се ровя в пещери, затрупани от хора?
И замръквам по оброчища, отречени от тебе?
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Търся пътя
към скривалището на последния магьосник,
който е забравил да умре,
но не е забравил тайната на хляба.
Не на днешния хляб, който се продава.
Не на вчерашния, който се изхвърля...
Тайната на утрешния хляб ми трябва.
Хлябът, който се целува.
Хлябът, който хваща за ръка децата
и ги връща вкъщи.

ГРАДИНИТЕ НА ВЕЧНОСТТА
Изведнъж
свикват съвета на ветровете.
Облаците си спомнят, че са твои роднини.
И чуваш:
¬- Крайно време е да заведем детето
на зоологическа градина.
И разбираш, че това е укор -¬ опасен укор
за съвсем друго, забравено обещание.
И те причаква тъмнозелено утро
под маслините гетсимански.
Настъпил е отново седмият ден.
Бог си почива.
А ти си сътворен.
Входът в градината днес е безплатен.
Ябълката свети. И езичето на змията.
Скърца пясъкът по карл-линеевите алеи.
Прераждам се лениво. С очи земноводни
разглеждам небето.
Там ли ще живея?
Но фамилията не иска повече да я водя.
Родословното дърво шуми недоброжелателно.
И всички са уплашени.
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Всички са озлобени.
¬– Махай се!
Не искам да те виждам, татко! ¬–
крещи моето бъдеще срещу мене.
Хвърля на земята книжния плик.
И сандвичите с кетчуп се размазват,
като кръвта на античен мъченик,
чието име не е запазено.
Клонът е счупен.
Да не ровим причините.
Дете, направи си свое начало, свой нов клас,
по който нова вечност да мине.
А свой собствен край ще си измисля аз.
Но защо никой не забелязва раздялата?
Хора и животни през решетките се гледат.
А аз вдигам на ръце залеза.
И след малко ще се скрием безследно.
Никога не съм бил по-свободен
звяр, избягал от политическата градина.
Какво, че по моста със звездните сводове
някакъв нов век бил минал.
Минавам и аз през гранични дъбрави.
А после се вливам в отвъдна гледка.
Господи, благодаря ти, че забрави
да заключиш моята клетка.

КЛЮЧ
На Дончо Цончев
Пиехме тихо,
когато чухме стъпките на сянката.
И аз станах да ѝ отворя,
но тя се бе прехвърлила през оградата.
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Тогава
Ловецът на проблясъци ми каза:
Виж какво,
я ми остави ключа под бърсалката.
Понеже се надявам да се върна пак,
понеже се надявам...
За разлика от Оня,
с когото сме си бърсали сълзите...
Остави ми ключа под бърсалката.
Както правят всички.
Вече не правят,
казах аз.
Но ще ти оставя ключа
под онзи облак.
Както правят всички мълнии.
А всъщност,
Господ не заключва.

КРАЙЩНИК
На Сашо Митушев
Може би думата е остаряла.
Може би и аз съм... твърд и краен.
Може би точно тук е
краят на краищата.
Край на света –
кошмар
на суеверните мореплаватели.
Може би...
Но аз не мога да плавам.
Аз не мога да покорявам.
Аз мога само да обичам.
Теб.
И свещената надежда.
България!
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В самия край на континента,
в самия край на подлата епоха,
в края на силите,
в края на разума,
в края на хляба...
Роден край!
Какъв твърд крайщник се оказа ти!
На масата на гладните години
стоеше ти като причастие.
И никой не посягаше към теб.
- Ще издържим! – усмихваше се мама
с мокри очи.Да го запазим за децата!...
Разбира се, децата бяхме ние.
Но никой не посягаше към теб.
Защото ставахме големи изведнъж.
Къща, пълна с въздишки си ти
и сега.
Ръмжи устата ми,
натъпкана със свобода.
Гледам как те крадат.
Гледам как те продават за скраб.
Претопяват светини.
Пребоядисват икони...
Българийо –
мъчителна родино,
ограбен гроб на моята любов.
Брегът се рони и се моля
да ни обхване твойта свята крайност.
Да станем пак едни деца големи.
И за децата да те съхраним.
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„ХОТЕЛ КАЛИФОРНИЯ”
На сина ми
Карам бавно
по нощния път.
Не защото не го познавам.
Напротив,
помня опасните му завои.
Карам бавно,
защото
душата ми обича опасности,
но не обича завои.
Бавно...
Фаровете се провират
през крилати дървеса –
ангели-пазители,
надвесени над мен.
И внезапно те
или някой друг,
уплашен, че ще заспя
пуска музика.
Екват йерихонски тромпети.
Сриват стените ми.
Откъде знаят, че ми харесва
„Хотел Калифорния”?
Но мога ли да си наема стая в песен?
Вече е късно да питам
онемяла камбана,
угаснала свещ.
Китарите вече са се изповядали.
Колата вече е спряла по навик
пред чешмата, която наричах наша.
Сега лунният кон
пие вода
от каменното корито.
Всемирът мирише на бор и смола –
наркотик за призраци и вещици.
Опасно е да търсиш смисъла на този свят –
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телесни страсти,
храм на недовършена душа.
Онази жълта светлина в далечината –
това е вход на
весело старопиталище.
Там правят последна любов.
Наричат се първи приятели
и пият вино от 1935-а.
Аз пия силна вода
от моята чешма
и си плискам лицето,
за да проверя дали не е избягало.
Никакъв Звяр,
никаква Тя,
никакъв Капитан
не могат да ми забраняват.
Този лабиринт е мой.
Той има много изходи,
но вече няма вход.
ДЕЦА СЪБИРАТ ЕСЕННИ ЛИСТА
Този спектакъл има
много действия и картини.
Първо:
Есента събира деца
в своите градски градини.
После:
Деца събират есенни листа.
С възторжен вик
предсказват скок и полет
или на някакъв свой бог се молят.
Деца събират есенни листа.
Събират ги не в шепи, а в обятия
и скриват нещо тайнствено в сърцата си.
Урок ли е това?
Или игра?
Или магия?...
Учителките зад дърветата се крият,
за да не скършат нечии крила.
Деца събират есенни листа.
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А може би нещата имат свой обратен ред.
Може би трябва да се каже, че
листа събират детски гласове.
И времето красиво си отива.
И на всемира наш в невидимата къща
началото и краят се прегръщат.

СЕЗОНЪТ НА САМОТНИЯ ЩУРЕЦ
На Елка Няголова
Самота...
Само ти...
Само аз...
Като градски щурец
моят вътрешен глас
разпитва себе си:
Защо се пропиляват хоризонтите?
Това отлитане ли е
или завръщане?
Заглъхване на изстрели
или пробуждане на мълнии?
Или скриптене на озъбени врати?
Или историята се храни
с отровни измислици.
И затова тъй често полудява.
И ние с нея.
Метафора!
Каква е тази слабост да сравняваш
разчувстваните мисли
със
замислените чувства?...
Ний си въобразяваме, че ги измисляме,
а те мечтаят да ги разберем...
77 омагьосани врати!
Отварям.
Влизам в изоставени пространства.
Дом
или крепост,
или храм –
вече е все едно,
щом даже вярното ми куче
не успя да ме познае.
В Итака вече никого не чакат.
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Само
забравеното радио излъчва
Сезони на Антонио Вивалди.
- Все още ли са четири? –
пита самотният градски щурец,
правейки се, че говори с Бог. Това, което свиря аз,
не е ли петият сезон?
Нашта Земя не е ли
и тя едно такова радио,
забравено да свири всред Всемира?
Самотно...
Безподобно...
Пропиляно...
Но все пак някой го е пуснал
и напуснал.
Дали не съм аз, Господи? –
пита моят градски.
А после рязко се обръща
към някаква скрита сила,
към някаква си тайнствена причина
и предвещаваща звезда:
- Която и да си,
престани да се криеш.
Дойдох за теб.
Да те прегърна за последен път.
И в тебе да се пропилея.
Омразите не успяха да ме убият.
Любовта може и да успее.

ПРИЗРАЧНА СВОБОДА
1.
Намерих се
във вчерашния здрач,
във смерч от хора, гняв и бунт.
С каскет нахлупен,
с вдигната яка
промъквах се в тълпата,
която се промъкваше в историята.
„Вън монополите!”, „Оставка!”, „Мафия!”
Изгаряха портрети и илюзии.
Летяха бронзови орли.
Те може би единствени разбираха
къде отвежда този мост.
А след това...
светът замря внезапно,
както деца заспиват.
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2.
Загубих се
в безлюден час.
Там срещнах стария познайник
Призрака.
Познавам го
горд като знаме.
Познавам го
като плашило.
Сега червената му мантия
е избеляла
като разредено вино.
- Хей! Колко е часът? – извика той.
Така крадците спират свойте жертви.
Разсмях се и едва тогава
той ме позна.
Бях слушал вече неговото житие –
стара легенда:
Бил волнодумец,
за което
го арестували и пратили
каторжник в диамантените мини
на Южна Африка.
Намерил скъпоценен камък,
голям като окото на акула.
Успял да го укрие в гнойната си рана.
И там зараснал –
станал част от него,
като куршум.
Големите брилянти се кръщават.
Каторжникът нарекъл своя „Свобода”.
Веднъж на океанското пристанище
доплувала мистериозна шхуна
с мистериозен капитан.
Разбира се, пияница.
И бедният каторжник успял да уговори
да го укрият в трюма за надежди
и да го върнат в родната Европа
срещу един гигантски диамант
на име „Свобода”.
Но щом отплавали в безкрая,
пиратите поискали
да видят веднага свойта плячка.
И раната била отворена.
Беглецът – хвърлен в океана.
Така завършва житието на човека
и почва дългата история на Призрака.
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3.
Ти, който си пребродил
души и книги,
континенти и утопии,
кажи ми,
Призрако,
ти ли измисли приликата
между диамант и свобода?
- По таблицата на Моос
върховна твърдост (10) има диамантът.
За справка – твърдостта на ноктите,
с които си дерем очите
е само две и половина.
В духовното пространство
Свободата
е също на върха на твърдостта.
Тя също има блясък и прозрачност.
И диамантите, и свободата
горят и се изпепеляват.
Да, има изкуствени диаманти.
Но няма изкуствена свобода.
Наричат ги безценни
и им слагат цена.
Богатите сънуват диаманти.
Подтиснатите – свобода.
А на свободния пазар
готови сме да продадем
и себе си.
Сега аз ще ти подаря
един закон, по-скъп от диаманта.
Той гласи:
Не си купувай свобода.
И никога не я продавай.

НЕЖНОСТ
Всичко е като теб.
Времето изпитва болка.
Като теб.
Страхувам се да ти кажа,
но времето се променя...
Като теб.
Може би ти липсват децата.
Грижата за тях.
Вразумяването...
Да, няма ги.
Само любовта и тревогата са останали.
А причината я няма.
Но ти
с кого говориш?

MOPE

С причината, нали?
Караш се на онова жалко облаче:
- Внимавай!
Малък си, ще паднеш.
И ще станеш на мъгла
и скреж.
И на горския поток се сърдиш:
- Пак си газил във реката.
Леден си! Излез на слънцето веднага!
По-спокойно, скъпа.
Те са като мен.
Те също се страхуват да ти кажат,
че времето се променя.
И ти си станала дете,
което играе строга майка
в театъра на нашите сенки.
Но аз какво да правя,
като съм забравил свойта роля?
И помня само нежността.

ПРОЩАЛНО ВЪЛНЕНИЕ
Ако наистина има начало,
в началото,
като в халюцинация,
долавях котките на сър
Ендрю Лойд Уебър.
Не казвам, че съм най-големия му фен.
Но те...
Те пееха и нежно ме събуждаха.
Вятърът беше развълнувал
абсурдната завеса на прозореца,
за да се вижда как минава
Продавачът
на риба –
стар моряк,
сега само рибар,
контрабандист на улични илюзии.
Всичките негови превъплъщения
бяха оставили
своя печат върху лицето му –
лице с цвят на антична амфора,
лице, обрасло с водорасли,
лице, извлечено от вечерния трал...
Понеже тази улика е тъмна,
а тази тъмна уличка е стръмна,
лицето буташе велосипеда.
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И кошницата с още жива риба
трептеше от прощалното вълнение.
Вълнение! –
това е ключовата дума.
А котките на сър
Ендрю Лойд Уебър
следваха колелото на последната история
като ескорт,
като тържествен шлейф,
като кордебалет...
Такива котки не обичат банкови чиновници,
които пишат стихове.
Такива котки знаят, че накрая
рибарят ще им хвърли дребна рибка,
но златна.
И за нея пеят.
Тогава първата жена се появява,
наметнала набързо пеньоара,
а върху него – златната коса.
А върху нея – първите лъчи –
лъчите, по които всичко си личи.
Нежните женски пръсти си избират жива риба –
каква божествена еротика!
И старият моряк вади цигара,
отхапва филтъра, изплюва го и пали...
И слънцето нехайно се показва
зад покривите като топла гръд.
Избухва пламъкът.
И моят свят изгаря.

ЕСЕН В ЗАЛЦБУРГ
На Марта и Яна
Модерната сграда
в старинния град
сияе
като мисъл,
дошла преждевременно
(като при Леонардо).
През стъкления балкон
в модерната сграда
старинният вятър
и старинното слънце
влизат безвременно.
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Влизат
като любящи дядо и баба,
дошли да навестят
любимите внуци
и се озъртат плахо.
Но в модерната сграда
няма жива душа –
потомството прави бъдеще.
Старинният вятър
прелиства последната книга
на гутенберговата ера
и нищо не разбира.
Старинното слънце
пристъпва от лъч на лъч
и наднича в потайните стаи
с кристални стени.
Да, всичко е прозрачно.
Но нищо не се вижда.
Само модерният звук
се разхожда свободно.
Бах се джазира.
А Бетовен – трудно.
Това модерно мироздание
не ти ли напомня колба
или реторта
на алхимик?
Алберт Велики не постигна тайнството.
Сега отново ли ще правят опити
да ни превърнат в нещо друго?
В старинния Залцбург
видях един от клавесините на Моцарт,
където черните клавиши бяха бели,
а белите – черни.
От замъка слизаше залез.
А есента превръщаше
без колби и без заклинания
широколистните растения
в окървавено злато.
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РАМКАТА
На Владимир и Боян
1.
Войни на светове! –
Ожесточения,
достойни за бездарния Терсит!
Звездни войни!
Наркомански видения!
О, Господи!
Човек да не погледне към небето.
А някога тези светулки бяха мои.
Да, някога
и винаги е имало войни.
Осиротях в една – „световна” .
Станах баща в една – „студена”.
И ще умра в една – безкрайна „тайна”.
А заместителите на човека
вече
сглобяват глобалната гибел.
Това е рамката,
наречена живот.
Опитвам се да сложа в нея
една изкуствена усмивка.
Опитвам се да стана виртуален.
Но резултатът е първичен здрач.
Поне да беше сън,
все щях да си намеря
оракул да ме разтълкува.
2.
В остатък от действителност
Аз и Старицата
се качваме по мраморния облак.
Джон-Дън! Джон-Дън! –
звъни камбана уморена.
Невидим самолет прелита.
Но не разпитвай.
Не трябва всичко да е ясно.
Защото в яснотата няма стълбище.
И облакът ще се разпадне.
- Е, стига! Стигнахме.
Това е
таванът на света –
казва Старицата. –
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Виж там, накрая има
захвърлени квадратни ореоли.
От всички образи,
от гордото съзнание,
от славата и суетата
остават само тези прашни рамки,
мечтаещи за втора употреба.
Вземи каквато търсиш.
Плащай.
И изчезвай.
3.
Наивний лекарю,
Татко,
ти, който
превързваше преследвани въстаници,
вместо да излекуваш себе си...
Търся те трескаво!
Като че ли си ме изпратил да ти купя вестник
и аз съм се загубил в новините
за нови кражби и убийства,
за нови поколения
ракети.
Отчаяно те търся в онова,
което мисля, че си търсил ти.
Търся те в тъжните очи
на простосмъртните илюзии,
които още чакат
пред твоя кабинет.
Търся те в тяхното мълчание.
Търся те в изворите на Света Варвара,
където маларично слънце
все още се сбогува
с тютюневите складове.
Жена възниква от забравен остров.
Зад нея черно куче тича
с намордник от зелено пълнолуние...
Нарамил рамката –
ранена моя граница,
избирам все по-здрачни тротоари,
все по-неясен ставам...
Но там внезапно ще ме хване
капан на уличен фенер.
И ще ме заслепи.
И ще се блъсна в себе си.
4.
Баща ми бърза.
Повикали са го при болен...
Повикал съм го аз.
Но ме е срам да си призная.
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Баща ми е по-млад от мен.
По-млад от моя син.
По-млад от мойта рана.
Усмихва ми се:
- Накъде си тръгнал с тази рамка?
Приличаш ми на крачеща врата,
аура
на същество, живяло преди нас,
дъга след дъжд,
сияние след мисъл...
- Към теб съм тръгнал,
Татко мой.
Светът е станал място, трудно за живеене,
претъпкано скривалище за спомени.
Епохите привидно си отиват,
но тяхната непоносимост си остава.
Виж, колко поколения се блъскат
като врати по време на земетресение.
Поне една от тях да беше изход.
И ти се моля:
Татко наш,
пусни ме да си поиграя
вън от живота,
вън от рамката.
И помогни
да си отворя външната врата.
Щом си ми дал началото,
дай ми и края!
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ПОВЕЧЕ

ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА

Не те поглеждам даже – влече ме към прозорците.
Окото, със сиво-черни пръски, приближава
Да различи контурите разбити на порастването
С сърце единствено и невидяно.
Подобно слонска кожа сушава, просечена от острови, възстара
Дръвчето със маслини се прибира цялото
До кривина, вдлъбана в сенки стари. И връща се,
И пропълзява хълмове от слънце загрубяли. Там,
Над облата обелка от кората му, кърмаче се накланя към
гърдата –
Клин ръждясал.
Отвъд това – не гледам, и не разсъждавам. Как
Да мисля за листата в здрача посребряващи,
За цялото небе отгоре, за очите си? Как
Да мисля аз за бездна и безкрайност – когато ти умираш?
Но тъй като умираш пред очите ми, как бих могъл за тебе
Да не мисля? Как? Да мисля може би за неродените
Любими - или пък даже за онези живите?
Да мисля, че всред всичко още имам
за тебе мисъл доверчива? Мигар силен съм
заради стореното ми от теб? Понеже мъртва си?
Утре, за теб ще драсна две-три думи, епитафия, бележка
кратка –
Поетична фраза, като например: „Танцьор почива тук“.
И ако то не стигне да те закопаят, ще продължа с:
“Поливайте ме”, върху мрамора. “Поливайте ме,
Жадна съм. Поливайте ме не с вода. Поливайте ме
Не със смисъл ясен. Поливайте ме не с название.
Поливайте ме не със вино. Поливайте ме и това е, друго няма,
Поливайте ме! Не достига красотата, не стига любовта, не
стига Бога (вярата),
Дори животът тук, ни никой друг. Поливайте ме,
Жадна съм”.
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Амир Ор е роден в Тел Авив през
1956 г. Автор е
на
единадесет
стихосбирки
на
иврит. Неговите
стихотворения
са преведени на
повече от четиридесет езика и
са публикувани във
водещи сайтове
за поезия, списания и антологии,
така както и в
двадесет книги в
Европа и Америка.
Носител е на израелски и международни поетични
награди. Амир Ор
е превел на иврит
осем книги поезия
и проза, включително
„Евангелието на Тома”,
„Истории
от
Махабхарата” и
„Лимб разхлабващ
желание” - антология на гръцката
еротична поезия.
За неговите преводи от старогръцки той е удостоен с наградата
на Израелското
министерство на
културата.
Той
е един от основателите на Европейска асоциация
на програмите по
творческо писане
(EACWP), на Международен кръг на
поетите и на Световно движение
за поезия (World
Poetry Movement).

ЕЗИКЪТ КАЗВА
Езикът казва: Преди езика
Бе език. Езикът е следи
Белязани с отвъдност.
Езикът казва: Слушай!
И се вслушваш ти: където
Ехо имаше.
Вземи мълчание и се опитай да мълчиш.
Вземи слова и се опитай да приказваш;
Отвъд езика рана е езикът,
Светът от нея блика и изтича се.
Езикът казва: Има, няма, има,
Няма. Езикът казва: Нека те говорим,
Нека те долавяме. А ти ела кажи
Че казал си.

ЕЛА
Ела.
Нека правим любов,
не реалност.
Няма сили у мен
Да умирам безкрайно.
Твойта другост и моята
По-невинни са
(вярвам).
Най-добре не опитвай
Да ме отгатваш.
Враг бъди ми напук,
Шпионирай ме хитро,
Бди нащрек Запомни
Всички стражи на пост,
Всички тайнствени изходи,
Съучастниците,
Убийците.
С думи две Приготви се.
После зара ще хвърлим
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и ще стане неясно
кой е двоен агент,
и кое -- на убийството тласъка,
кой строши на играта ни
таблата.
И ще бъде неясно
Чий доклад е отгоре на масата.
Край.
И отново чети. Между фразите.
Прекодирай им смисъла,
Заличи доказателствата.
Готов
ли
си?
Тогава - ела
Любов да направим.

ВАРВАРИТЕ ВТОРИ РУНД
Не напразно варварите чакахме.
Не напразно се събрахме на площада.
Не напразно големците ни надянаха
робите си официални
И преговаряха във тяхна чест словата си.
Не напразно храмовете сринахме
И върху тях на боговете техни нови
Вдигнахме.
И както редно е подпалихме си Книгите,
За варварите дето са - небивалици.
Дойдоха варварите, както ни предричаха,
Приеха ключа градски - на царя от десницата.
Пристигнали веднъж, се предрешиха свойски,
И нравите им станаха простонародни.
И щом на родния език ни заповядаха,
Забравихме кога
Сред нас дойдоха варвари.
Превод от английски: Антония Апостолова
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ЧАША БИРА
Перфектното убийство няма мотиви, каза той,
перфектното убийство се нуждае само от перфектен обект,
както беше в Аушвиц.
Не крематориум, разбира се, а както беше
след това, в извънработно време.
После замълча,
вторачен в бирената пяна,
и отпи.
Перфектното убийство е любов, каза той.
Перфектното убийство не изисква нищо перфектно,
освен да даваш,
колкото можеш.
Дори споменът от стискане за гърлото
е вечен. Дори воят, който разтърсва ръката ми,
дори пикнята, падаща като благодат за студената плът,
дори токът на обувката събужда друга вечност,
дори мълчанието,
каза той,
вторачен в бирената пяна.
Наистина, arbeit macht frei звучи кротко,
но перфектното убийство не разлива
и капка,
като устни на дете, обясни той,
като пясък и пяна,
като теб,
слушащ,
отпиващ и слушащ.
Превод от английски: Роберт Леви
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ВИСОКИЯТ РИЦАР
на Кемал Йозер
пристъпих към една тъмна сряда
със слънце, изпълнено с лято
бях глас на давещ се човек
и това не бях, не ме чуваха
бях далечина смалена
къщи, отворете врати, казвам
бремето ми тежи уморен съм, юни
дойдох да те изведа, със скръбта
на всички затворени в лицето ми кладенци
да отворя себе си
добре съм, чакам да се върнеш, казваше
на снимката в черна рамка, в моя спомен,
с шапка и очила, се усмихваше
с тайната на безкрая
докато идвахме към тоя свят, тежко и с болка
за да разчупим мълчанието, с конете си
петимни за сянка и прохлада, спряхме
докато говорихме на реката за живота
в лоното на полето
удавихме се в мъката с камък на шията
небето, което гледаш, се завърта като перка
с конете, понесли покорно нашата мъка
дългото русо лято се залюлява в пустота
Превод от турски: Айше Рубева и Севджан Кендже

НОЩТА НА МÀРИ
черна е съдбата на мàри
затова обича котки
нощем,
преди работниците да са поели към морето,
безсънието я измъчва
лута се из огледалата,
преследва вятърa, който възпява младостта ѝ,
все си тръгва,
но нещо скрито в нея я възпира
на кого прилича мàри
в това неясно време,
така бяла от тъмнина?
ехото на северните острови,

ДЖЕНК
ГЮНДОГДУ
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Дженк Гюндогду е турски поет
и драматург, гл.
редактор и основател на литературното списание „Юч
Нокта“ (Üç Nokta),
което излиза в Турция от 2001 г.
Роден е 1976 г. в
Анкара, но живее и
работи в Истанбул. Учил е икономика, завършил е
Факултета по изящни изкуства със
специалности сценично изкуство и
драматургия. Води
лекционни курсове
по драматургия в
различни университети. От 2004
г. заедно с Шериф
Билсел прави и списанието за алтернативна
поезия
„Шиир Дефтери“
(Şiir Defteri).
Пиесата му „Съдържанието на радиото“ (Radyonun
İçindekiler), създадена през 2011 г., е играна с голям успех в
Турция и в момента
се чете в театъра
в Кърджали, откъдето в България
първи проявиха интерес към нея. За
стихосбирката си
„Пуст“ (Issız) през
2013 г. Дженк Гюндогду е удостоен с
наградата „Метин
Алтъок“. До края
на тази година
софийското издателство „Скалино“
планира да я изда-

забулени в мъгла,
лека-полека заглъхва в бездната
всичко я обрича на невинност
и всяко нещо, родено от желанието
се разсипва на хиляди парчета
мургавината ти, ма̀ри, е толкова изящна
а самотата – тъмносиня
о, малодушие мое хубаво,
дойдох при тебе заради болката,
кажи ми нещо, опияни ме
заведи ме в дълбините на мислите си
сподели с мен онази тъга – неназована,
докато утрото още не е събудено
струи живот от нас
към този град
нека забравим котките, невидели нощта,
хоризонта от изтерзани работници
и с гласовете, прииждащи от теб към мен
да разголим този мрак величествен
Превод от турски: Хеджнан Хаджиисмаил

НЕБЕТО НА ХОСЕ
убиха младостта ти в една равнина
c огъня подпалил полята
ето там, в онази безпричинна пустош
онемях за вик
за нощта угаснах
после, следващата неделя
с непрекъснато тъмнеещата кръв,
ме сля със себе си
ах тая свирепа дълбина
измъчи очите ми, по някое време
обаче в една равнинa се озовах
а бих искал да се разтопя
в пустотата изписана от коня ти
във вятъра преминал на крилете ти
за да докоснеш с ръцете си
гласа, закрилящ едно цвете
хвърли се безкрайно отдаден
в бунта сгоден със света
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равнина която изпреварва планината
може би това е страшното голямо поражение
опразването на небето в галоп
хосе, не се разказва това в една младост
Превод от турски: Севджан Кендже

СЛУЧАЙНА РОЗА
уморих се
заради теб моя далечина
от безмълвието си сутрин
от илюзията на разпадащи се къщи
от своите пътища
говорех очаквах че всички ще млъкнат
този ден ти бе цъфнала роза за двама ни
отново казвам
случайна роза цъфнала на устните
не го казвай на никого
защото ще търсят причината
а планината е само раната
на гледащия към света
казах ти заради теб отвърнах поглед
от кината от неоните
от безименната тълпа
от жителите на изоставения като безполезен камшик град
от жестоките поклонници на властта и парите
заради теб доведох тишината
да се слее с твоя пурпурен цвят погледни
бях висок и слаб
в един забравен мъж
бях време издълбано в празнота
понечих да се вгледам в себе си
видях една растяща самота
пустата ми градина бездънния ми кладенец
свободен в съня ти
о моя случайна роза о мой тъмен рай
о препятствие мое на пътя ми
затуй забравих тази любов
ела влей се в моята зелена река
Превод от турски: Айше Рубева
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де на български заедно с други негови
стихотворения ,
писани след 2012 г.,
когато е издадена
в Турция. О т публикуваните в този
брой на сп. „Море“
четири стихотворения единствено
„нощта на хосе“
е от тази негова
първа книга с поезия. И четирите са
четени на фестивала „София Поетики“ 2015, на който Дженк Гюндогду
беше гост тази
година.
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НА ВУК И НАДЯ
През декември
избързахте навън
През януари
обещахме да махнем стъкления похлупак над вас
През февруари
подскачахме при всяко ваше покашляне
През март
сменихте косите си, докато правехте муцки при пишкане
През април
започнахме да ви различаваме
През май
разменихте местата си
навиците си
През юни –
характерите
През юли
започнахме да ви обещаваме пердах
През август
започнахте да ни въртите на малкия си пръст
През септември
да изучавате подробно малките си ръчички
През октомври
се появиха първите ви бенки и първите зъби
През ноември
започнахте да се радвате един на друг
През декември
побързахте да пораснете

МИЛАН
ДОБРИЧИЧ

ПЛАНЕТАТА НА РОБОТИТЕ
СЛЯП
направен да работи в мрак
заради навалицата
изхвърлен на светло
с по-яки ходила
с ръка трикратно удължена
с голям пръст накрая
да опипва

MOPE

ГЛУХ
направен със стена около себе си
да работи на спокойствие
заради навалицата
изхвърлен сред останалите
да разчита на тях
опипва стената
учи морзовата азбука
заради общуването

БЕГАЧ
направен с колела вместо с крака
да бъде по-бърз
заради навалицата
оставен без мотор
да бута сам себе си
в кръг

БУТАЛО
направен да бута бегача
вместо мотор
ръцете му завинтени в гърба му
заради навалицата
бута и го тегли
извън кръга

МИСЛИТЕЛ
направен да мисли
има глава
няма крака
нито ръце
заради навалицата
нищо не може сам
освен да мисли

ПРОРОК
направен да вижда бъдещето
с части на тялото безполезни
с глава изкривена в транс
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Милан Добричич е роден през
1977 г. в Белград.
Завършил е сръбска
литература и език
и световна литература в Белградския университет.
През
1999/2000
г. завършва Белградския отворен
университет. Един
от основателите
и редакторите е
на гражданското
сдружение
Treći
Trg („Третият площад“), което издава електронното
и печатно списание
за поезия и проза Treći Trg (www.
trecitrg.org.rs). Заедно с поета Деян
Матич е основател и координатор
на международния
Белградски фестивал на поезията и
книгата. Превежда художествена
литература
от
английски и италиански език. Публикувал е научни
трудове за ранното християнство.
Води телевизионно
предаване за хората в неравностойно положение.
Автор е на поетичните книги: „Напрежение“ (2002),
„Напрягане на мисълта“ (2006), „Благословени губещи“
(2009, 2013), „Лирика и така…“ (2013),
„Мигове, когато се
раждат светци“
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(2015). През 2001 г.
е публикувана съавторската му книга „Дневник 2000“.
Представител на
Сърбия е в проекта
WordExpress. Негова поезия е превеждана на английски,
френски,
полски,
румънски, каталонски, чешки, словенски и турски език.
Живее в Белград.
През 2015 г. е гост
на фестивала „София Поетики“.

с уста зейнала и в пяна
със стържещи гласни струни
заради навалицата
скита
неразбран

ВОЙНИК
направен да се погуби
заради навалицата
да изгуби крак
или половин ръка
лесно му слагат друга
чужда или нова
да продължи пак напред
докрай

ДАЛЕЧЕН
направен да бъде близо
заради навалицата
погрешно съединени жици
от време на време е близо
иначе някъде дълбоко в себе си
далеч извън себе си
пее играе смее се
плаче вика
пищи

ОСТАНАЛИТЕ
и още милиарди
правени
заради навалицата
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ВЛАКОВЕ, ГРАДОВЕ, ОРИСНИЦИ

(бележки от едно пътуване)

ВЛАК, СОЛУН
Среща с влака като с детството.
Неудобство, даже страх… а не се страхувам от летене.
Изпращат ме приятел, градът и кулата на Авала в пламъци,
през мръсния прозорец.
С мен са онези, без които ме няма: Смъртоносната, Грозната и
Досадната.
Вагон 466, купе 3, спално място 21.
Като се изключи звука, сякаш пътувам за пръв път с влак.
Мръсно спално бельо, тоалетната – пълен ужас.
Мъгла. Страх от Смъртоносната.
Прешево, Табановци, Велес, Градско, Демир Капия,
Джевджелия, Ейдомени, Поликастро.
Пътуването с влак е тъжно, всички гари изглеждат пусти.
Сандвич и най-ужасното кафе в живота ми.
Тунели. Реки. Мостове. Стени. Маслини. Граници.
Черна река, бяло слънце.
Часовниците изведнъж избързват с 60 минути.
Влакът бърза, вратата трепери, палтото се полюшва.
Досадната развива ходилата ми, докато бълнувам.
Солун. Въздухът мирише на Гърция. Детство.
Поглед от стаята към други погледи от стаята.
Първа почивка, самота, тишина.
Гледам Грозната.
Телевизорът се е надвесил от шкафа и ме гледа; игнорирам го.
Скитащи огромни псета, приисква ти се да си бил такъв в
предишен живот.
Всеки ден, всяка вечер, всяка нощ, принасям жертва на
Орисниците.
Накрая – поклонение при предците.
Разговор за смъртта; в свои води съм.
Гълъби на перваза.
Мир?

ВЛАК, ИСТАНБУЛ
Наблъскани купета, едно върху друго; сигурно спя върху
някого.
Влакът като яздене, като люлеене, като тропот.
Влакът като люлка в ръцете на нервна майка.
Граници. Дъжд. Ниви. Свлачища. Потоци. Водовъртежи.
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Гара от старите филми; майката най-накрая е спокойна, детето спи.
Излизам. Те трите в ъгъла на окото.
Град на котките и жълтите таксита.
Малка стая, прозорец в стената.
Пеене от минарето; Ая София и Синята джамия се призовават.
Смъртоносната лети над мен, където и да мръдна.
Замък, много гости и жена, заради която ми се плаче, прилича на майка
ми отдавна.
Гълъбите следват ферибота, вятърът ги спира в полет.
Азия е излязла по улиците, тротоарите, парфюмирана, пъстра.
На едното пристанище живеят черните, на другото – белите птици.
Слязохме под земята, над водата; и тук не съм сам.
Босфорът под мостовете; до мен плешив вълколак.
Утро, слънце, дъга, още една,
чайка под прозореца, другите от дългото ято са над рибарската яхта.
Край морете, в дъжд, слънце, вятър. И смърт.
Дъгата не донесе щастие, само тъжни изповеди, сълзи. И смърт.
Котките мяукат цяла нощ. Птиче се спасява от тях в трапезарията.
Няма вече влакове, радвам се на крилата.
Чакам да отлетя.
Грозната се опитва да се скрие. Смъртоносната си изгубва зъбите.
Досадната е до мен на празното място. После ми сяда в скута.
Превод от сръбски: Людмила Миндова

Игор Лекомцев, безименна рисунка
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НАДЛЕЗ
Нося черните си сандали за поправка на обущар.
Масивните им токчета са започнали да се износват.
Спирам пред червения светофар под един надлез.
Пред мен очите в страничното огледало
гледат празно. Това е вероятно бизнесмен,
търговец, очакващ следващото си обаждане. Зад мен,
в пикап, смачкано русо момче в каубойска шапка.
Червената светлина ни гледа втренчено като очи – празни
и повърхностни. Светкавица на снимка, уловена за миг от
ретината.
Надлезът изръмжава леко и аз си представям случването на
смъртите ни: най-напред спрей от прах срещу очите ни,
увеличаваща се пукнатина, насочваща се срещу нас, камъни
на парчета като юмруци, след което цели рухващи грамади,
върху решетката на Буика, пропадащ стремглаво в празнотата.
Първи умира бизнесменът, огромно каменно парче
унищожава колата му, докато мобилният му телефон оцелява.
Виждам всичко това и знам, че съм следващата. Надявам се да
е бързо. Надявам се да не попадна в капан – жива и ранена.
Надявам се, че съпругът ми ще ми прости, че съм загинала
на път към обущаря за поправка на чифт черни сандали.
Червената светлина ни гледа втренчено като очи – празни и
повърхностни. Изгрява зелената светлина.
Влизаме в потока на трафика, осветен от слънцето.
Четири пълни с коли пътни ленти в дневната светлина.
Бизнесменът изчезва от очите ми. Изчезва и каубоят.
Надявам се, че обущарят ще успее да поправи
износените токчета на черните ми сандали.

КЕЙТИ
ЙОКЪМ
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Кейти Йокъм е
родена в Канзас,
САЩ. В момента
живее в Лиусвил
в Кентъки.
Нейна проза,
поезия, есета,
литературна и
журналистическа
критика е
публикувана в
американските
издания The
Louisville Review,
New Southerner,
Open 24
Hours, the blog
StyleSubstanceSoul,
Louisville Magazine,
LEO Weekly,
2nd&Church, Food &
Dining, The Boston
Globe, and the San
Diego Union-Tribune
и др. Завършила
е магистърска
програма по
творческо писане
в Университета
„Спалдинг“ в
Луисвил. През 2006
г. пътува за Индия
със стипендия
от фондация
ЕлизабетДжордж“
за писанена
роман. Носителе
на стипендииот
Фондациятаза
жени и Съвета
за изкуства в
Кентъки. Била е
гостуващ автор
в Хопскоч Хауз
(Фондацията
за MOPE 169
жени в Луисвил,
Кентъки), Хил
Хауз (Институт
за подпомагане
на изкуство и

ФОВЕЯ
Стихотворение, базирано на инсталацията на изложбата от
фотографии „Фовея“ на Ричард Рос.

Най-напред се опитваш
да застанеш зад нея,
да я обхванеш с поглед цялата.
И разбира се не успяваш. Затова
отстъпваш назад, заставаш в средата
и тайната е вече разкрита:
Все още не можеш да я видиш цялата
наведнъж. Не си създаден по този начин.
Опитваш се да я прегърнеш,
но тя е тази, която те прегръща. Прилича
на живота – неясна и разнообразна. Прилича
на спомена.
Мрежата на снимката в размер
седем на шест се повтаря в ширина
на трите стени, заиграваща се
с цветовете. Как да я интерпретираме?
Защо дванадесетте кучета на каишки
са до празните сиви столове. Защо
мъжът с отворената уста е в самия
център на горния ред отдясно.
Искаме да определим стила,
но картината не ни го позволява и
се подрежда сама отново
при всяка инсталация. Нито една
фотография не е на едно и също място
два пъти. Така наречената вечност
е разрушена, разрушена,
разрушена. Козлите с влажни ноздри
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гледат втренчено размазани и вероятно се чудят
защо аз изглеждам толкова
неясна. Чудят се дали ще съм
отново тук ако те бавно
затворят мраморните си очи
и погледнат отново.

Преведе от английски: Димана Иванова

Игор Лекомцев, Нарушение на пространството
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естествен дизайн
в Джордан,
Мичигън) и Център
за изкуство „Кимел
Хардинг Нелсън“
в Небраска.
В момента е
административен
директор на
магистърската
програма по
творческо писане
в Университета
„Спалдинг“ в
Луисвил.
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ИСТОРИК КАТО ЛОВЕЦ НА РАЗКАЗИ
…защото писането, наред с любовта, е единствената истинска
причина да отложите самоубийството…
Михайло Пантич, Ловец на разкази

ЕВДОКИЯ
БОРИСОВА

В Една малка анкета сръбският
писател
Михайло
Пантич,
с
присъщия за всеки пишещ мислител
скептицизъм, усъмнявайки се в
бъдещето на литературата, заявява,
че равнодушието е най-страшната
диагноза и за писателя, но и за
читателя. Всъщност принципно няма
разлика между писането за и писането
на художествена литература, и в
двата случая пишещият разчита на
разказа, който или ще му се яви, или
той самият ще изнамери, ще изрови
от осветените дворове на живота.
Или от „плесенясалите подземия на
литературната история”. Цитираната
метафора би заинтригувала самия
Индиана Джоунс. В ролята му този път
влиза Хюсеин Мевсим, който тръгва по дирите на слабо познат
и тепърва осветлен сюжет от родната ни литературна история, а
именно – истанбулския период от живота на големия български
поет-септемвриец Никола Фурнаджиев. Тези от нас, които
познават литературноисторическото творчество на професора
по българска литература в Анкарския университет, поета и
преводача Хюсеин Мевсим, няма да са особено изненадани
от тази книга, защото ще усетят отново откривателския и
пътешественически нюх на автора на „Между два бряга”, „Сто
лица и столица” (и др. есета), „Иван Вазов в премеждие или
как Патриарха преминава турската граница”, „Пътуването на
Чудомир в Турция (1932)”.
От известно време Мевсим се е заел с трудоемката, но
изключително полезна задача да разказва слабопопулярни или
направо неизвестни истории от живота на български поети и
писатели, докоснали се пряко до турската културна история или
пътували, живели, творили в(дъхновени от) Турция. Подобни
факти от живота на К. Величков, Ив. Вазов, Ат. Далчев, Ел.
Багряна, Чудомир и др. дават най-неочаквана светлина върху
интерпретативните стратегии към творчеството им, но и
въобще – към неописаната и непознатата ни обща балканска
културна съдба. Всеки, който се занимава с литература, знае, че
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това е пътуване с езика, а траекторията на Мевсим е сложна и благодатна,
защото неговите пътешествия са с два езика, в две култури, из архивите,
със свидетели и събеседници от близки и далечни земи.
Литературната теория и практиките на интерпретацията търсят
своите аргументи в миналото, но осветлението им обикновено ни дава
съвременният ракурс на собствения читателски опит. Пантич го казва така:
няма спор, че литературата е спомен, при това – специален, символичен
спомен, спомен е и целокупното човешко познание, а изкуството е
безкраен низ от повторенията на живота. Какво си спомня литературата? И
как животът на нейните автори допълва, дописва празните пространства и
белите петна от иначе единния, цялостен проект, или ако щете го наречете
портрет на това, което наричаме творчеството на… даден автор. Безспорно
белите петна и въпросителните в творчеството на автор като Фурнаджиев
са много. Особено след „Пролетен вятър” и „Дъга”, след края на 20-те
години, те се формулират в обвинителни мълчания и споглеждания, а в
култовските времена предизвикват направо бурни негодувания. Това ли е
онзи, същият поет с екстатичен ботевски дух? Певецът на имажинистките
проекции и вдъхновени възторзи, на амбивалентните космогонични
образи митологеми, на сватби и смърти, на вдъхновени полети на вятъра,
запалените къщи, черните нивя и кървавите конници? Хюсеин Мевсим се
захваща да попълни белите квадратчета от кръстословицата, наречена
живота на автора в годините 1933-1937, когато гърми „оглушителното
мълчание на поета”. Подхожда към това начинание с ясното съзнание, че
прави литература от литературната история, защото литературата е разказ,
сътворен по модела на съглеждането и описването на аналогии и сплитане
на аналогии.
Колко сюжети, колко драми, колко стихове би могъл да роди или
направо ражда случаят Фурнаджиев в Истанбул? От 1933 до 1937 година
той е учител в Българското трикласно училище „Йосиф І” в Истанбул.
Проблематична винаги е презумпцията как всекидневието би родило
литература, как в него проблясва вечността. Защото, ако пък отгърнем
предпоследната книга на Мевсим, ще си спомним онази симптоматична
реплика на Чудомир по повод на профанното всекидневие на прокълнатата
учителска професия. Ненапразно обаче в началото споменах, че освен
изследовател на литературна история, Мевсим е и поет, затова е толкова
лиричен и художествено изкушаващ неговият разказ за Фурнаджиев.
Да си поет-историк е възможно най-доброто съчетание от умения:
едновременно да познаваш фактите и закономерностите на онова,
което наричаме литературен процес, но и да ги усещаш със сетивата
на особения прочит, да превръщаш паралелните житейски сюжети в
потенциални творчески обстоятелства. Така пътуването на изследователя
се превръща в паралелен сюжет на тази книга за пътуванията, носталгиите,
изгнаническите настроения и спомени на самия Фурнаджиев. И двамата се
лутат в своите въображаеми Аркадии: Пазарджик, Пловдив, София, Бурса,
Истанбул, Анкара… По следите на изчезналия кивот на живия спомен, в
литературните архиви на Пазарджик и София, архивите на Екзархийското
наместничество, на Българската легация в Анкара и Истанбул, в личните
архиви на Георги и Милена Цаневи, на Културния център „Ангел
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Каралийчев”, на фамилия Бешкови, на сина Йордан Фурнаджиев, Мевсим
търси истината и подробностите за Фурнаджиевите мълчания от 30-те
години на ХХ век.
Литературният историк може да си позволи да фантазира, да лиризира
и да се наслаждава на предстоящия му сюжет, но „не бива да закъснява”,
отбелязва с тъга още в уводното начало той. Оказва се обаче, че винаги
закъснява поне с пет-десет години. Нещо повече – че „е орисан да закъснее”.
Защото смъртта на Надежда Фурнаджиева и на бивши ученици на поета
от вече все по-оредяващата българска колония в Шишли, Истанбул биха
позапълнили още празнините, които зейват пред изследвача от непълните
архиви. Мевсим е упорит и успява да се добере до свидетели, успява да
осъществи много живи, не само книжни, контакти с миналото на поета
Фурнаджиев. По-важно обаче е как разказва? Истанбулската история
на Фурнаджиев е разказана като пътепис, като хроника с елементи на
романизирана биография и авантюрен роман.
Книгата започва с „Пътят към Истанбул”: ”Подгонен от мизерията
и липсата на препитание в родината, от финансовата зависимост,
невъзможността да се устрои на дългосрочна работа и от отсъствието на
перспектива за професионална реализация, трудността да подреди живота
си, търсенето на изход от скуката – всегдашния спътник – това са на пръв
поглед причините за поемането към брега на Босфора.” Цитатът цели да
онагледи писателския стил на литературния историк, който добросъвестно
дефинира и аналитична хипотеза, подлагайки на съмнение очевидното.
”Склонен съм да приема, че той тръгва към Стамбул именно в желанието
си да смени потискащата го обстановка; да потърси изблик на нови
творчески импулси; в дирене на чудото за измъкване от тресавището, от
тази угнетяваща творческа изнемога и летаргия, за събуждане от унеса
и прескачане на кризата…” (с. 21). А криза има и това е безспорно – не
криза, а проклятие преследва всички творци от времето на кошмарите
и възторзите, обречено да се нарича септемврийска литература. Да
си спомним за трагичната гибел на Гео Милев, за психическия крах и
раздвоението на Разцветников, семейните трагедии на Каралийчев,
истеричните пропадания на Страшимиров… Фурнаджиев попада в капана
на мълчанието. Фурнаджиевата депресия е обяснима, но непозната; оставя
съмнения и горчив вкус в устата на ценителя, на възторжения почитател.
И той… посяга към измислицата, към митологизирането. Показателно, но
странно е, че единствен Фурнаджиев не поема завинаги към спасителния
остров на детската литература. Неговото бягство обаче съвсем не е
въображаемо имагинерно, както на Каралийчев и Разцветников. А съвсем
реално, при това неочаквано, и на неочаквано място. Той… просто се
спасява, търсейки нови хоризонти. Търсейки забрава. Може би затова и
нищо не написва. Тогава. А сетне? Нали литературата е спомняне, спомен
за нещо минало.
Фурнаджиев попада на интересно място и това е Турция на Ататюрк
(„възторжен приятел на България”), Турция в първата половина на 30те (времето на най-процъфтяващите културни, политически и търговски
българско-турски отношения), Турция на възхода на вече десетгодишната
светска република. Той заварва в Стамбул една внушителна българска
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диаспора, която има училища, църкви, общи интереси, която има нужда
да общува и да бъде сплотена. Съществува официално исторически
аргументирано мнение тогава, че „исторически и географски турци и
българи са братя”, а обменът на културни продукти, преводи и кадри в
тези години неимоверно зачестява. Множество документи го доказват.
Фурнаджиев съвсем лично се превръща в брънка от този процес: на 18
септември 1933 лично Никола Мушанов го назначава за прогимназиален
учител в Българското училище и той заминава със съпругата си за
Истанбул.
„Сред гаровия шум на перона се изричат прощалните думи и пожелания,
следват топлите сърдечни прегръдки на раздяла; от една страна Надя и
Кольо са спокойни – Истанбул не е зад девет планини в десета, но от друга
им се свива сърцето – все пак ще бъдат зад граница, поемат на изток –
една не толкова обичайна и предпочитана посока за българина.
Ето че часът вече е 13.30, удря и третият звънец, развълнуваното младо
семейство се прибира в купето си, локомотивът дрезгаво изпищява,
колелата проскърцват; пътниците се показват на прозореца на вагона,
протягат ръце за последен допир и дълго време размахват кърпички.
Кольо въздъхва дълбоко и подрежда куфарите, препълнени повече с
надежди и очаквания за щастлив обрат в живота, отколкото с реален
багаж. … отпуска се, избърсва с кърпичка леко запотеното си чело и вяло
поглежда преминаващите последни квартали на столицата, а след малко –
притихналото и пожълтяващо вече поле и посърналата природа.
Влакът претраква и се спуска на изток и юг през котловини и
планински проходи, след което се уравновесява – поетът преминава през
заесеняващата родна Тракия, …поутихналото му вълнение се засилва,
напластяват се впечатления, съживяват се зловещи асоциации – точно
преди десет години и точно по това време Тракия бе станала арена на
братоубийствен погром и бесни сблъсъци, страшни в своята същност и в
последствията си; кървавият спомен го кара да се замисли и изтръпне.” (с.
25).
Така започва истанбулската приказка на Никола Фурнаджиев, която
продължава повече от четири години. Приказката на спомена, нали
литературата беше спомен? Приказка, която на моменти е депресивна
лирическа драма, друг път пищен карнавал; ту безкрайно лутане в
творческото безплодие, в носталгиите, съмненията и угризенията, ту
терзания в безпаричието и грижите за бита и фамилията. Въобще става
дума за един сложен вътрешен живот на един нелек характер. Мевсим
обича своя нелесен герой и употребява целия арсенал на цветния език
в белетризацията на своя исторически разказ (във всичките й модулации
– на ретроспекциите и проспекциите, интроспекциите, ретардациите
и сказовите форми, реторическите въпроси и т.н.), което издава
пристрастност, лично отношение, емоция. Обратно на очакванията, че
литературният историк, както всеки историк, трябва да бъде безстрастен,
пристрастността издава съпричастие и интелигентно отношение към обекта
на изследване. За да пишеш за нещо или някого, трябва да го разбираш, а
разбереш ли го – го обикваш. На всякаква цена. Колкото и противоречив
и несимпатичен понякога да е този образ. Колкото и несвойствен да ти е
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езикът му – ти заговаряш с него. Което би означавало включително и това,
което Мевсим прави, бидейки двуезичен автор: на него му се налага да
обяснява сказовата функция на турцизмите в писмата и изказванията на
Фурнаджиев (който безкрайно много ги обича) под черта.
Литературноисторическият разказ на тази книга следва своята
траектория все в този дух: „…в далечината се губят миражните очертания
на Чирпан, неволно усеща как глъхне ропота на нивята черни и стадата.
Над набраздените угари край Харманли прехвъркват гарвани и врани,
потракващите колела му пречат да долови дали грачат грозно и зловещо,
проблясват различни видения, няколко пъти железният път пресича
окървавена Марица, която свети като смърт; а ето там долу в полето се
мержеят, чернеят дестина дървя върбови, влакът неумолимо го отнася
към Стамбул, който за младата и безумна селска девойка Гергана е тук,
дето е родена. В Свиленград достига края на родния предел, тук замръкват,
слиза да обмени пари, преминават през паспортен и митнически контрол,
за пръв път разбира какво е границата – уж някаква абстрактна линия, а
толкова конкретно разделя народи, държави, човешки съдби…”.
Мевсим си позволява екстравагантни литературни екстраполации
(Фурнаджиев – Петко Славейков; по-нататък се включва и дискурсът
Далчев); предлага колажи на историкогеографски и литературни реалии.
Но кой твърди, че историкът трябва да пише скучно и без въображение?
Мисълта му прави кривулици и завои, предизвиква емоционалната
нагласа и въображението на читателя, който вече се чувства пътник в
„конвенционалния влак”, който ту влиза в Гръцко, ту отново в Турско, по път
към Града на падишасите. Читателят е обзет изцяло и посветен в гледната
точка на героя Фурнаджиев. Разказвачът прилага всевъзможни известни
наративни хватки, които ситуират дискурса на Мевсим в художествена
сказова позиция, гарнирана с понякога лирическата, понякога ироничноигрова оценка на влизащия и излизащ от роля: ту очудено-съпреживяващ
съспенса на историята си, ту пък отведнъж попаднал във Вазовата кожа на
всевиждащия и всезнаещ разказвач. Мевсим непрестанно констатира и
разсъждава, четейки сякаш мислите на героя си: „да, Истанбул не е Париж,
който само със себе си граничи, тук всеки с всекиго граничи”; или пък „отпива
от тънък филджан кафе”, неподозирайки как ще се пристрасти към него;
или пък „Мраморно море не въодушевява Кольо – човека на чернозема и
пръстта”; а „вавилонското смешение” на Сиркеджи и Галата го зашеметява
и той „загубва безвъзвратно патриархалната си девственост”. Читателят
се пренася в тези времена, сравнява и съпреживява. В началото на 30те Истанбул е космополитен, макар и в упадък, град, наброяващ над 700
хиляди жители. Веднага го сравняваме с днешния почти двайсетмилионен
мегаполис, но пък си представяме културния шок, който сполетява съвсем
реално провинциалния човек от Балканите. Защото Истанбул е фикс-идея,
мит, културна утопия. Блян и терзание за всеки творец.
Фурнаджиев – а и читателят във втора глава – попада „В сърцето на
Истанбул”, където по различни сведения има две първоначални български
училища и една прогимназия, „недобре устроени”. Документалното
описание на Мевсим дава любопитни подробности за учебната дейност
в българската диаспора, за активната културно-просветна дейност, която
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развиват будителите в нея през онова време. Описани са подробно
различни учебни и извънкласни форми (огромен шанс е училището да
се намира в такъв музеен град), както и видът на учебните програми,
режими, устройството на учебния календар, година и седмица (любопитен
е например дебатът върху 5-дневното седмично образование, с почивни
дни освен мюсюлманския петък и неделята, която е буквално отвоювана).
Впечатлява активното включване на тогавашната българска държава в
живота на българите в странство, което настоява за това, че българите
извън политическите граници на Царството на практика не са забравени.
Аналогиите с днешно време резонно са твърде печални.
Всеки един от следните примери на разказвача-историк Хюсеин Мевсим
представлява сам по себе си самостоен и изключително ценен сюжетен
етюд върху историята и устройството на българското образование, в тях
е втъкан духът на времето, лично аз бих изнесла и разгърнала някои от
тях над черта. А съм сигурна, че Мевсим вече замисля разработването и
проучването им и като отделни изследвания. Такива са например следните:
поредицата от традиционните училищни банкети и празненства в нощните
градини на Истанбул след годишния акт на училищата; филмовите
премиери и образованието чрез кино (още през 1935 г. учениците на
Фурнаджиев гледат филма Тарзан с Джони Вайсмюлер, „твърде полезен за
познанията им за природата, флората и фауната”); както и пиесата Лафонтен
баба (за „нрава на животните”). А също и пристигането на българските
железничари в Истанбул – същински „братовчеди и племенници на
бай Ганя”, по думите на самия Фурнаджиев. Особено интересен е
етюдът професия препаратор – това е историята на Йосиф Август Якиш,
”препаратор на Роберт колеж и на много турски училища, а по-рано от
дълги години упражнявал тази професия в България”. Въпросният Якиш
е дарител на скромна колекция от птици, които да ползва българското
училище в часовете по зоология. Неговата съдба, преплетена с родната
природонаучна история и преподаване, го застига и тук (явно тогавашна
България е била благодатно място, където да се изучават, упражняват и
предават такива редки професии), в космополитния Истанбул. Каква е
съдбата на този човек по нататък и дали от това би излязъл сюжет, достоен
за перото на един Виктор Пасков? Ето какви изкушения дебнат Хюсеин на
всяка крачка в тази книга.
Но най-интересни са портретите и типажите от Българското
трикласно училище. Те дават отговори на множество въпроси за ролята
и типа български интелектуалец и будител зад граница тогава, когато
възрожденските времена са вече минали. Особено колоритна е фигурата
на директора Димитър Катерински, който въпреки интересната материална
база (училището освен животни има и пиано) и талантливия учителски
колектив, непрестанно се оплаква (в отчети, рапорти, писма и документи)
от липса на условия и широко поле за работа, от намаляващ интерес от
страна на диаспората. Оплаква се от мизерия, бедност, липса на мотивация.
Но картината рисува друго… Всъщност директорите са именно за това
– да се оплакват и да изискват. Колонията намалява, това са естествени
процеси – но все пак да не забравяме, че 30-те са златните години преди
втората голяма световна криза и навечерието на войната. Катерински
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твърди, че централизацията и „турцизирането” погубват образованието в
училища като неговото, за което впрочем има сериозни основания, защото
пък тенденциите, които се очертават особено след смъртта на Ататюрк,
са очевидни. Изтъкнати са приоритетите за „хармонично развита личност
в полза на обществото” (това са идеалите на образованието от времето
на Мустафа Кемал) и ролята на учителя в чужда страна, който трябва да
полага двойно повече усилия „за да събуди, разпали и поддържа висок
националния дух на своите възпитаници; за да поддържа любов към
България и да изгражда здраво национално чувство”. Явно тенденциите
са имали своя естествен ход и причина, така през 1964 г. в училището учат
само 12 деца, през 1972 само 2, след което то е закрито. Не стига това,
ами българската държава оставя сградата, която е нейна собственост, да
се разруши напълно, и през 1993 г. на нейното място е изграден паркинг.
Българската държава губи още една стъпка в столицата, която е и нейна,
защото е столица и на нашето възраждане. Община Истанбул впоследствие
обезщетява държавата ни и днес българската колония разполага със
съответстващ парцел в район Шишли. Историческият паметник и спомен
обаче безвъзвратно са унищожени.
Как се вписва Фурнаджиев в цялата тази картина? Във всички етюди
и сюжети? Той е сред петимата мъже учители (има и две учителки),
които преподават първостепенните по важност български дисциплини
в училището. „Нека да се запознаем с тях, в тесния училищен двор” –
подканва ни Мевсим и смига закачливо, защото предстоят драматични,
трагикомични и дори пикантни истории и няма да съжаляваме… Той
отгръща завесата и влизаме в неговия автентично реконструиран в спомени,
документи и писма свят. Тази историко-критическа техника от времето на
късния романтизъм работи учудващо добре спрямо обръгналите ни от
всевъзможни постмодерни и деконструктивистки научни експерименти
на изследване сетива. В тази част на книгата има незабравими страници,
които описват скандални пробиви в еталонното поведение на колектива
и тук следват отново сюжети, достойни за перото ту на Войников, ту на
Алеко, ту на Елин Пелин, ту на… Бокачо. Такива са историите с писмото
на Митрополит Борис и съветите относно дрескода и приличието на
българите в турската столица, съвсем в духа на „Криворазбраната
цивилизация” (”някои учители се движат из града, а вероятно се явяват и
на занятие в училището с облекло, което не подхожда за един учител на
служба в странство; приканваме Ви да припомните да се съобразяват с
общоприетото понятие за приличие, ако желаят да не бъдат под бележка”).
Или пък сърцераздирателните писма на заборчлялата учителска общност,
поради нередовното изплащане на заплатите („Заборчлях до уши… кърпим
с аванси и борчове…”, „положението е отчаяно… лягаме на студено, ставаме
гладни… Мизерията е голяма, перото не се поддава да я опише…”).
Една разказана история обаче неочаквано оцветява картината на
времето в тоналностите на водевилната карнавалност. „На 20 декември
следващата година до министъра на просвещението в София се изпраща
анонимно писмо, в което се изразява възмущението на българската
колония от неприличната постъпка на учителката Недялка Паралингова.
За какво става дума? На 8 ноември, след като изпиянила със студенти
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българи от зъболекарския факултет и българин, търговец на кюмюр от
Бургас, след полунощ учителката излязла на разходка с такси със сина на
последния, но колата паднала в една пропаст в местността Киреч бурну
край Босфора; всички се контузили тежко и помолили дошлата полиция за
бърза медицинска помощ. В анонимката се твърди, че сутринта турските,
френските, гръцките и арменските вестници в града разгласили случката.”
Къде е Ботев, да опише тази сцена в едно ново, вече не „Шуменско”, а
„Стамбулско приключение”? Вдига се врява до Бога и Царя (това почти
буквално), в суматохата се включват и консулът д-р Сливенски, и епископ
Климент, и секретарят на Екзархийското наместничество. И най-вече
общественото мнение на българската колония, която пише прошениеанонимка (съвсем по български!) до министъра на образованието,
където се казва: „развратницата Паралингова, пияницата Катерински и
комунистът Фурнаджиев да бъдат отстранени завинаги от служба като
вредни елементи за българския народ”. Следват и люти клетви: „Огън да
гори такива учителки – ние сме млекари, фурнаджии и градинари и сме
българи, затова не можем да търпим такива хора”, при това подсилени с
обвинения в рекет: „Фурнаджиев, комунист, добре познат в самата София,
заплашвал родителите, че децата ще бъдат изключени от училище, ако
пишели за станалото в министерството”. На самият Катерински също не му
е съвсем чист откъм комунистическа зараза косъмът – по сведения на Надя,
жената на Фурнаджиев, и той редовно следял съветската преса. От друга
страна, по ирония на съдбата (чиято работа май не е друга, освен да си
прави иронии с нас), Катерински е шурей на самия… Йордан Бадев. („Нека
да се запознаем по-отблизо с тази колкото колоритна, толкова и загадъчна
личност. (…) Съпругата на директора Виктория е сестра на литературния
критик Йордан Бадев.”) Освен това младините му се свързват с дейността на
ВМРО, но македонците не го намират за „много общителен” и отношенията
им скоро се превръщат в проблематични. Фурнаджиев обаче намира
общ език с него и в откровение до Каралийчев признава: „попийвам с
Катерински от време навреме”. Шегата настрана, но явно е, че Хюсеин
Мевсим се е натъкнал на златна мина от сюжети на свободните балкански
нрави, притиснати в тройната репресия на пуританското поведение, което
носи различни разцветки и печати: републикански, християнски, османски,
мюсюлмански, междукултурни, съветско-комунистически, патриархални.
И скрупули, и предразсъдъци, и комплекси.
Кой би предполагал, че такава сериозна и възвишена, мрачна и
противоречива фигура в литературата ни, каквато е Никола Фурнаджиев,
ще попадне в подобен водевилен водовъртеж? Историята нашепва
друго – Фурнаджиев е бил една от най-динамичните физиономии в
шумните бохемски кръгове, оказва се не само в родината ни. Културният
шок и скандалът обаче скоро го превръщат в скучен въздържател. И
това не е всичко. Със същата тази фатална фигура Паралингова двамата
се очертават като невероятно продуктивен дует и развиват чудовищно
активна просветителско-културна дейност в училището и сред българската
общност. Точно както е дефиниран идеалният профил на учителя в странство
в длъжностните им характеристики. И едното и другото проявления
въплъщават духа на времето. Много бързо обаче поетът е хванат в капана
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на задълженията и изнурителния даскалски труд – той е и просвещенски,
и административен (кандидатира се дори за директор на училището по
съвет на Катерински), и обществен. Работата нескрито започва да му тежи,
„изгнанието” – също и той започва да споделя в писма своите критични мисли
и равносметки за смисъла на изкуството, за посланията на творчеството,
за качеството на днешната българската литература, за същността на
творческия процес. Дали виновна за това е географската пространствена
дистанция, не смеем да твърдим, но Фурнаджиев е унищожително
критичен към случващото се в родния литературен живот и по страниците
на „Златорог”, и в „Литературен глас”. Безпощадни са оценките му и към
Каралийчев, и към Йовков, Д. Полянов, А. Каменова, които обвинява в
еснафщина, липса на оригиналност и интелект, а текстовете им нарича
тенденциозни и халтурни. „Бедна, безидейна и празна е литературата
ни”, обобщава той. Типични резигнантни настроения, ще кажем. Той
разсъждава обаче и върху картината, която вижда в Турция – дефинира
смисъла на провежданите реформи и сравнява ситуациите, писмата му са
ценни свидетелства за образа на съседна Турция в българското културно
съзнание.
Фурнаджиев пише дълги писма, в които отеква неговото самотничество
и творчески кризисния му период, време, в което чете, за да убива времето.
„В тези отегчителни часове на усамотеност той прави жестока равносметка
на извървения житейски път от брега на Марица до Златния рог и Босфора,
до сърцето на Истанбул; за пръв път се появява някакво смътно чувство за
вина, за неосъщественост, за неизпълнения дълг и отговорност на бащите,
за творческа закърнялост.” Усещането е за пропускане на времето, на златни
мигове, когато е можело да бъде сторено толкова много за родината.
Съпровождат го обаче и щастливи моменти като раждането на сина
му, например. Или дългите отпуски и ваканции, които той периодично
измолва и успява да прекара в България, сред писателските кръгове, сред
приятелите и колегите, сред своите. Един противоречив момент е този, в
който целува дори десница на митрополит Борис, в името на жадуваното
Коледно завръщане в родината – то ще озадачи безкрайно много читателя,
в чиито уши отекват стиховете „омръзнал си ми много, дядо попе…”.
На кого и в какво да вярваме? На метафоричната маска на лирическия
човек или на психобиографичните основания в убежденията на човекапоет? На поета-богоборец? На патриархалния или модерния човек? Или
на конюнктурния послушник? Коя от всички персони (маски, според
психоаналитичната терминология) е неговата? И не е ли този жест само
един от множеството, оттук нататък, които осмислят многолицевостта на
бившия септемврийски гениален ботевски и яворовски тип поет, какъвто
е Фурнаджиев? В сложната личност на когото, се провижда бъдещата му
драма именно тук, в този сравнително ранен негов истанбулски период.
В надежди „да настъпят по-щастливи дни” (годината е все още 1935),
в Истанбул на гости му идва Елисавета Багряна. Книгата на Мевсим ни
предоставя поредния любопитен цветен сюжет с пикантна нотка (без
авторът директно да я манифестира, пожелателното мислене на авторката
на настоящия текст обаче настоява именно за това – че животът пише
романите): „За голямо съжаление никъде в своята кореспонденция поетът
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не споменава за тази среща, а фактът, че посещението й не е отбелязано и в
традиционния годишен доклад на директора като културно мероприятие,
показва, че визитата е била лична, може би дори без знанието на
училищното ръководство.” Друг авантюрен сюжет с приключенскосантиментална нотка е проблемното пътуване в морска буря на Надя
Фурнаджиева с малкия наследник от Варна към Стамбул. („Една случайност
ги е спасила” – 1936). Следва драмата на бита, битки с молци и сезонни
боледувания, с мизерията, със скъпотията и ежедневните несгоди. „С’est la
vie! Това е вероятно екзистенциалната драма да работиш черно и тъпо за
хляба…” Екзистенциалната драма за Фурнаджиев обаче се нарича драма
на компромиса. Черногледството му достига крайна фаза, но именно в
кризите се ражда вдъхновението – той споделя с Далчев намерението да
се започне издаването на ново литературно списание.
„Моето стоене тук заприлича на принудително изгнание” – така описва
Мевсим започналата за Фурнаджиев учебна 1937/38 година. За кратко
работи дори в Робърт колеж, но скоро след това от България се озовават
на молбата му и той е преместен като учител в Пазарджик. Трескавоемоционална е картината на завръщането. Но това все още не е краят на
историята на истанбулския Фурнаджиев. ”Прекрачилият току Христова
възраст учител е уморен, над четири години е прекарал в този невероятен
топос, чудо за очите, според Вазов, но нали мястото трябва да подхранва и
душата, а не само голите сетива? Багажът му е стоял и без това почти готов
и стегнат, той бърза за счетоводството на Екзархийското наместничество,
още по-припряно приключва сметките, тегли рязко дебелата черта, без
да пресмята рестото, и още същия ден в 18.50 часа, под спусналото се
ниско и ситно ръмящо есенно-зимно истанбулско небе се качва на влака в
Сиркеджи, където преди няколко години беше стъпил светъл, изпълнен с
толкова вълнение и очакване, и въодушевен и възторжен беше пожелал да
се слее с бледоликата тълпа.” (с. 99). Винаги искаме да бъдем другаде. Раят
е някъде другаде, в рая са винаги другите. Друг ад е. Беше написал някога
Георги Господинов. А след всеки щастлив край, след всяка благополучна
развръзка идва разочарованието.
И тъй – Фурнаджиев(-Мевсим) ще тегли чертата на равносметката и ще
се завърне в родината с акуратния списък на всичко, което преди четири
години е донесъл със себе си: куфари, денкове, документи, прибори…
И печат с резолюция „изселва се от Цариград”. ”Тепърва му предстои
да узнае и почувства – задъхано-пристрастно, воден и от собствения си
житейски опит на поет, обобщава Мевсим, - че няма изселване от този
град, а (в най-добрия случай) само физическо откъсване, че прекрачил
веднъж прага му, подишал влажния му въздух, потопил се в шума, в
невъобразимия му подреден хаос, във въртележката му, човек е орисан
вечно да остане в него, запленен и омаян, вграден и зазидан; за него все
още не са актуални посветените на родното Скопие думи на един турски
поет, с когото може и да се е разминавал по “Истиклял” или да е споделял
общ покрив в някои перенски кръчми и механи, че „дори когато ние не сме
в него, той е в нас”; априори неизкоренимо; с годините, след десетилетия
още по-добре ще разбере и осъзнае колко еретичен е този израз – да се
изселиш от Истанбул.” (с. 100). Всъщност, всеки, докоснал се до този град,
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ще разказва за точно този период от своя живот като не-за-себе-си. Ще
пише апология за Истанбул.
Хюсеин Мевсим щрихира през призмата на един вечен, колкото
европейски, толкова и в генезиса си дълбоко балкански вкоренен (защото
тук е роден – и митът, и човекът) културен мит за Вечното завръщане.
Вграждането и неговите проекции в историята на културностроителното
ни съзнание е дълбоко изстрадана тема в българското литературознание.
В духа на Мирча Елиаде и Тончо Жечев, авторът на настоящата книга
доказва на практика, с един почти непознат историко-биографичен епизод
от живота на Фурнаджиев, че там някъде, в заника на 30-те, странстванията
и страстите български за Българския Одисей не са приключили. Разкъсван
от спомена за чернозема и пролетния вятър, но привлечен от прилива на
Босфорските води, гален и прелъстяван от безброй ориенталски аромати,
но верен на димния вкус на родната Итака, поетът Фурнаджиев ще остави
зад гърба си илюзиите за ново начало, но ще си тръгне с ясното усещане,
че пропуска шанса на времето си, че пътищата му водят за никъде. Че,
макар и тръгнал си, той никога няма да може да напусне Острова и да се
завърне истински. А Града? Ще се окаже, че пътищата му назад са отрязани
– и към родината, и към Босфорските води. И оттук нататък ще гърми
„оглушителното мълчание на поета”; по вид и менталност тъмен, неясен
и самобитен; „неподдаващ се на ясни дефиниции септемврийски поет”,
но пък толкова органичен, ориенталски като външност, типаж; в толкова
плътна корелация с адепта на Одисеевското начало в литературата ни
(Петко Рачов Славейков). Изследователят Мевсим непрестанно тангира
спрямо Одисеевската тема в текста Фурнаджиев, но отказва да я назове
директно. Защо ми се струва, че това е заради нейната лична преживяност
и почувстваност?
Търсейки може би адекватния отговор на множеството въпросителни
около „времето на застой и вцепеняване, на дълбока летаргия” в
творчеството на поета, Мевсим дава деликатни отговори, прави
предпазливи (но в никакъв случай уклончиви) констатации. „Достатъчно е
само да се погледне в съдържанието на томовете с избраните или събраните
му стихотворения, за да се види, че истанбулският период е tabula rasa.
Например в една от тези книги забелязваме следното: „Стихотворения
(1929-1932 и 1937-1944)”, сякаш истанбулският времеви отрязък 19331937 не съществува, прескочен и прекаран в дълбока летаргия.” Защо
се получава така? Дали защото животът в космополитния град, блян за
художници и поети, не предлага всъщност истинския интензивен духовен
живот, в който буквално няма време за вцепенение и покой, за съзерцание
и творческа сублимация? И с ретардно отложено действие впоследствие
ще избухне зарядът на вдъхновението… И ще стане безпощадно ясно, че
митът за културната провинция Истанбул е рухнал безотрадно, защото
родните провинциални територии всмукват и доунищожават творческата
енергия на самобитния поет, „немислим извън своята земна гравитация и
национален радиус, чужд на всякакво космополитическо превращение…”
(Здравко Петров). Истанбул обаче ще възкръсва след това непрестанно и
отново в спомените на Фурнаджиев – за това свидетелстват и Т. Жечев,
и М. Цанева, и В. Мутафчиева. Тя, Вера, най-проникновено ще изтълкува
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и парадоксалното разминаване на Поета и Града. И той ще започне
да възкръсва бавно, в епизоди, в поетически етюди от поезията му: в
стихотворенията „Нощ”, „Днес”, „Сбогом”, „Глас”, „Възвръщане”. В тях си
подават ръце Одисей и Блудният син, болката и съмненията, мъчителните
угризения на съвестта на оцелелите след кървавия ужас на 1923,
хаотичното усещане след поредицата бягства, полудявания и завръщания.
Като в кървава Софоклова драма се развива съдбата и живота на цялото
това поколение.
Споменът за Истанбул оживява десетина години по-късно за
Фурнаджиев съвсем реално, когато, вече, уж съвсем „гъвкаво и с лекота”,
„винаги правилно ориентиран и правилно преценяващ”, той успява да се
впише в новата конюнктура на т. нар. народна власт, но всъщност власт
на терор, интриги и компромиси, време отново на (но вече едно поразлично) вграждане. На „подгизнали” вграждания. Време на „спасяване
на собствената си биография”. И Фурнаджиев ще напише идеологически
активните и пропагандно-ангажираните си стихотворения: „В Истанбул”,
„Турски новобранци”, „Пак зимата е влажна и мъглива”, „Група кюрди седят
на стамбулския кей” (машинопис) и „Юмер”. Ето че Истанбул ще влезе найсетне в полезна употреба за пренаписването и стъкмяването на собствена
биография. А поезията и споменът ще бъдат впрегнати в юздата на
литературния слугинаж. Но, кои сме ние – ще отбележи с мек и толерантен
тон литературният историк (и това е точно намерената модулация на
коректния исторически тон) – да клеймим и съдим творческата личност
„от удобните позиции и защитените траншеи на по-късното време, а найдобре е да се остави всеки да понесе своя кръст, да отговаря единствено
пред безапелационния съд на съвестта си”? Фурнаджиев, впрочем съвсем
искрено и отговорно, „се ангажира с турския случай” и пише гневни
публицистични статии и очерци. Настъпило е времето сам той да осмисли
личния си мит Турция.
Книгата за турския период от живота на Фурнаджиев завършва, както
и започва, емоционално и лирично, с „Вместо заключение: Прощално с
Истанбул”. На базата на антитезите и паронимиите Мевсим артистично
обобщава, трескаво търсейки едничка сред множествеността от истини за
характера и темперамента, менталността, емоцията и нагласите на този
толкова разнолик и противоречив български поет. С ясното съзнание, че
едничката истина липсва. Само наглед неуместната смяна на глаголните
времена и наклонения в критико-историческото му повествование
въвежда читателя в романа Фурнаджиев и тази смяна е провокирана от
смяната на гледните точки, които почти по Станиславски те въвеждат, теб,
читателю, в кожата на неговия герой. А там е неспокойно. Малко преди
преждевременната си смърт Фурнаджиев се прощава на живо с Истанбул.
Отива там най-неочаквано, като част от делегация. Одисей се завръща
в своята припозната Итака. Завръща се като… екскурзиант. Одисей на
екскурзия?! И тук, на финала, читателят съпреживява емоционално
емоционалното докосване на поета с красавицата на Босфора. Преживява
с него вълненията, разпознаването на познати улици, маршрути, цветове,
миризми. С него се случват чудеса и той проговорва отново на турски.
„Блажен е, който дойде тук на екскурзия” е възкликнал в началото на
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заточението си някога в 30-те поетът. Внимавай какво си пожелаваш!
Повторното завръщане на Одисей ще е и последно, защото вече е изневерил
на своите Итаки. Въпреки че ще си купи от пазара фес, който повече няма да
свали от главата си. (Фесът не е просто индивидуална артистична приумица
– нали си спомняте онази скандална снимка на кръга „Мисъл”, на която
Жрецът-Воин на модерната българска литература, ницшеанецът Пенчо е…
с фес?) Ще се закани да напише спомени за Истанбул, в които да разкаже
„цялата истина”. И… няма да успее. Героят-разказвач закъснява, но за
разлика от литературния историк, този път фатално. Друг един поет обаче,
Атанас Далчев, който ще замине към града на Босфора по препоръка на
самия Фурнаджиев, ще успее вместо него да сътвори „Малка цариградска
мозайка”, в която ще разкаже…
„Броени месеци след втората прегръдка с Истанбул, в началото на
следващата година, авторът на “Конници” завинаги склапя очи. … Всички
дошли на поклонението в мразовития януарски ден в просторното фоайе
на Народния театър забелязват, че Фурнаджиевото широко и смугло
лице излъчва една странна разведреност и одухотвореност; отразява
примирително успокоение. И все ми се струва, че ако не си отива с отворени
очи от този свят, то е защото вижда за прощално Стамбул.” (с. 148). Това е и
финалът на книгата на Хюсеин Мевсим и там има всичко, от което се нуждае
добрата белетристика: и поанта, и парабола, която се затваря. Поантата е
на споделената късна любов на един интересен поетически път, на един
противоречив живот на бунтовник, на имажинист, на революционер на
духа и конформист на житейския жест, изправен пред невъзможността за
подвиг. Финалът е за живота на културния герой, на романтичния герой,
който е бил щастлив през цялото време, а не го е знаел… Малко Чеховско,
може би? И със сигурност – много Орхан- Памуковско.
Франсоа Лиотар на времето твърдеше, че няма сериозна история, няма
познание извън разказа. Днес Умберто Еко разсъждава върху проблематиката
на литературната история и стила на разказване, разчитайки основно на
влиянието на литературните текстове (заредени с интертекстуална ирония
и фикции) върху историческите събития (разбирай разкази). А големите
разкази днес, възможни или пък не в (нео)постмодерната ни ситуация,
разчитат винаги на частната картина, на личния мит, на сочния разказ с
човешко лице (простете за старомодното клише). С новата си книга „Никола
Фурнаджиев и Истанбул” (Жанет 45, 2015, Пловдив) Хюсеин Мевсим дава
практически отговор на въпроса как трябва да разказва литературният
историк днес, за да бъде интересен, атрактивен, разбран, нужен неговият
разказ. Във всеки случай не „на колене пред която и да е освободителка”
(Хр. Бръзицов) – идеология. В никакъв случай на колене пред клишетата
на литературоведския предразсъдък. Нека оставим предразсъдъците на…
интерпретациите. Дори не на колене пред вездесъщия факт. Прецизно и
документално добросъвестно, да, със сигурност, но най-вече трябва да
разказва интригуващо и интересно. А това означава да лови разказите
във въздуха. Да подушва трагедията, драмата (и мелодрамата, защо не),
където я има, да идентифицира настоящия момент като алюзия на нещо
минало (и обратно), да разсъждава по аналогия, да моделира фигури на
езика и мисълта. Да разказва влюбено в предмета на своите занимания.
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В качеството си на литературен (из)следовател да проектира историята
в истории, да опитомява малките истории от документа за каузата на
голямата художествена литература. Да бъде просто ловец на разкази.
Хюсеин Мевсим „Никола Фурнаджиев и Истанбул”, Жанет 45, 2015, Пловдив

Никола и Надежда Фурнаджиеви на Централна гара
в София с доловимо вълнение очакват влака за Стамбул;
вдясно е бащата Йордан Фурнаджиев; 24 септември
1933 година. (ТД ДА – Пазарджик, ф. 1036, оп. 2, а. е. 97,
л. 1).

Никола и Надежда Фурнаджиеви на Централна гара
в София очакват влака за Стамбул, изпратени от близки и
роднини; между тях е по-малкият брат Любомир (с бомбе),
а вляво от Надежда – етърва й; най-вдясно е майката
Димитрина; 24 септември 1933 година. (ТД ДА – Пазарджик,
ф. 1036, оп. 2, а. е. 97, л. 2).
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Предната и част от дясната странична фасада на
сградата на Българското III-класно училище «Йосиф I»
на ул. «Başağa Çeşmesi» № 5, в Пера (Бейоглу), Стамбул.
Виждат се двата нормални етажа, в които се помещават
12-те класни стаи (за четири отделения и три класа)
и учителската стая; под тях е разположен първият,
т. нар. сервизен етаж с ученическата (и учителската)
трапезария, (вероятно) работилницата за часовете по
ръчна работа и помещението, където децата закачват
дрехите си; в този етаж се влиза от улицата, а най-горе
е полуетажът с таванските стаи, които се наемат от
учителите. Правят впечатление високите и островърхи
комини, което е предохранителна мярка срещу силния
местен вятър лодос през есенно-зимния период.
Тъй като сградата се намира на по-висока точка в
сравнение с околните, от таванския етаж се открива
панорама към устието на Босфора в Мраморно море.
Никола Фурнаджиев наема и живее в една от тези стаи
от септември 1934 г. до юли 1935 година. Главният вход
с леко издадената част е откъм тесния и продълговат двор. Фотографията е от 80-те г. на миналия век,
когато сградата вече не се използва като училище. (Изказвам благодарност на приятеля Христо Копано
за предоставената фотография.)

Фотография,
на
която
Никола
Фурнаджиев и директорът д-р Катерински
официално
облечени,
са
(вдясно),
възседнали магарета, които служат за
туристическа атракция в местността
«Лунапарк» в горната част на о. Принкипо
(Буюк ада); това е място за кратка почивка
по време на обиколката на острова,
откъдето се тръгва нагоре към манастира
«Св. Георги», или се спуска надолу, където
на брега се намира къщата на класика на
турската литература Решад Нури; вляво
от Фурнаджиев е (вероятно) съпругата на
директора Виктория (сестра на Йордан
Бадев), а вдясно от директора – (вероятно)
синът му Людмил; в заден план се виждат
върховете на типичните за острова борове;
публикуваната за първи път фотография е
направена на 20 октомври 1933 г., когато
се организира разходка до Принкипо.
Докато директорът е възседнал стабилно
магарето, учителят е с лек наклон надясно и
здраво прихванал с дясната ръка стремето;
една от редките, ако не и единствената,
фотографии, в която виждаме поета
полуусмихнат. (НЛМ, I 25, 48/77).
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Фотография на Никола Фурнаджиев
с колеги учители в тесния и продълговат
двор на Българското III-класно училище
«Йосиф I» в Стамбул; вляво се виждат два
прозореца от първия, т. нар. сервизен етаж
на сградата с ученическата трапезария,
вдясно – високата стена, която огражда
двора, а на заден план се забелязва
друго здание; на фотографията от ляво
на дясно са щатните учители в четирите
отделения и трите класа: Кирил Захариев,
Ана Каблешкова, директорът д-р Димитър
Катерински, Недялка Паралингова, Иван
Симеонов, Кира Александрова (сестра на
революционера Тодор Александров) и
Никола Фурнаджиев; зад фотографията
е отбелязана годината 1933, но имайки
предвид, че учителката Н. Паралингова
встъпва в длъжност през декември 1935 г.,
допускам, че снимката е от 1936 година. (ТД ДА – Пазарджик, ф. 1036, оп. 2, а. е. 96, л. 1).
Фотография
на
Никола
Фурнаджиев с колеги учители и
прислужници (икономи) в тесния и
продълговат двор на Българското IIIкласно училище «Йосиф I» в Стамбул;
вляво се вижда предпазеният с
решетка прозорец на първия, т.
нар. сервизен етаж на сградата с
ученическата трапезария, вдясно
– високата стена, която огражда
двора, а на заден план се забелязва
друго здание; на фотографията от
ляво на дясно са щатните учители (в
четирите отделения и трите класа)
и прислужниците: Иван Симеонов,
Никола Фурнаджиев, помощникприслужникът
Стефан
Ковачев,
прислужникът Кузо (Козма) Копанов
(роден през 1887 г. в с. Бобища,
Костурско; встъпил в длъжност на 15
октомври 1934 г.) и Кирил Захариев; зад фотографията е отбелязана годината 1933, но допускам, че
снимката е от 1936 година. (ТД ДА – Пазарджик, ф. 1036, оп. 2, а. е. 96, л. 2).
Следван плътно от сянката си, Никола Фурнаджиев крачи сам по
бул. «Истиклял» в Стамбул, вероятно около Галатасарай, готов да драсне
кибрита и да запали цигарата в устата си; под лявата си мишница държи
увит във вестник пакет; «оттук няма какво много да пиша», сякаш ни казва
цялото изражение на поета; зад фотографията е отбелязана годината
1933. (ТД ДА – Пазарджик, ф. 1036, оп. 2, а.е. 97, л. 6).
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ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ
На лицевата страна на чернобялата картичка е
отбелязано İstanbul, Galata Rıhtımı (Port de Galata),
любимият топос на поета, който присъства в
стиховете му. Пощенски печат от Бейоглу (Пера) от
7.11.1933, пощенският печат от София не се чете. В
горния десен ъгъл е залепена пощенска марка от
7,5 гроша с изображение на Мустафа Кемал паша
и марка от 1 грош – Türk Hava Kurumu. Картичката е
надписана с черно мастило. (НЛМ, А232/77).
г-жа Димитрина Фурнаджиева
ул. «Артилерийска», 11
Sofia
Bulgaristan
Цариград
6.XI.1933 г.
Мила мамо,
аз и Надя ти честитим най-сърдечно именния ти
ден и ти пожелаваме здраве, дълъг живот и много
радости. Ние сме добре. Тате върна ли се? Получи
ли чорапите? Писах ви дълго писмо, отговорете
ми!
Много здраве на всички познати. Милко1 защо не
пише?
Целува те – Кольо.
1.

Шуреят на поета, по-малкият брат на Надежда Фурнаджиева Емил.
На лицевата страна на цветната картичка е
отбелязано на френски, немски и арабски
Constantinople. Vue panoramique et la mosque
Suleymanie. Пощенски печат от Бейоглу – ?.1.1937,
от Пловдив – 8.I.1937, от Пазарджик – 9.I.1937. В
горния десен ъгъл е залепена пощенска марка от
7,5 гроша, изображението е откъснато. Картичката
е надписана с черно мастило. (НЛМ, А232/77).
Господин Йордан Фурнаджиев
ул. «Княз Александър», 17.
Пазарджик
Bulgaristan

Мили родители, мила бабо!
- Честита Нова година, честита Коледа!
Надя, Данчо и аз ви пожелаваме здраве, леки дни,
повече радост.
Ние сме здрави. По Нова година Вена2 се разболя
у нас, Надя я гледаше, тичаше, та много весело не
прекарахме. Данчо расте, все по-умен и по-мил
става. Радва се на подаръците, които получи за
Нова година. Тия дни ще ви пиша повече. Целувки
от всички ни. Ваш – Кольо.
(Сърдечни поздрави и на роднините. 3)
2.
Според предположението на Йордан Фурнаджиев това може да е помощничка на майка й в
къщната работа.
3.
Добавено най-отгоре и обратно написано.
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На лицевата страна на пощенската
картичка е отбелязано Constantinople.
Mosque Sultan Valide a İstanbul. Пощенски
печат от Бейоглу (Пера) – 6.11.1936,
пощенски печат от Пловдив – 7.XI.1936 и
от Пазарджик – 8.XI.1936. В горния десен
ъгъл е залепена пощенска марка от 7,5
гроша с изображение на Мустафа Кемал
паша. Картичката е надписана с черно
мастило. (НЛМ, А232/77).
Bulgaristan
Madame Димитрина Фурнаджиева
ул. «Княз Александър», 17
Пазарджик
Bulgaristan
Мила мамо,
Надя, Данчо и аз ти честитим именния
ден.
Пожелаваме ти – на тебе и всички
в къщи да го празнувате още много
години.
Ще ти пиша после по-дълго. Данчо тия
дни бе болен, но сега е добре. От Любо4
получих писмо.
Целувка – Кольо.
4.

Брат му Любомир, който по това
време следва архитектура в Грац.
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„ХУДОЖНИКЪТ НА КОМИКСИ” СПОРЕД ТУВЕ ЯНСОН E…
САМОУБИЕЦ

На Антон Стайков
Следващите бележки са посветени на един конкретен разказ – „Художникът на комикси” от знаменитата Туве Янсон, чиято стогодишнина отпразнувахме на 9 август 2014 г. Този разказ е най-вътрешната
критика на изкуството на комикса, която познавам. Самокритика - и
изход от артистичната криза.

МАРИН
БОДАКОВ

Споменавайки Туве, веднага се опитах да избегна капана на изреждането, сиреч капана на степенуването дали тя е писателка, художничка, авторка на комикси, дали е авторка на произведения за
възрастни или произведения за деца... У нас едва през последните
години пишещата на шведски език финландка бе опозната и чрез задълбочената си в крушението на твореца белетристика. Това стана
благодарение на преводите на Анелия Петрунова за ИК „Жанет 45”,
която представи пред българските читатели сборниците разкази „Пътуване с лек багаж” и „Куклената къща” (1978), от която е разискваният от мен разказ. Туве Янсон обаче е култова фигура благодарение на
комиксите си, посветени на мумините – историите на онзи тайнствен и
ведър свят на фантасмагорични същества, в който всеки много внимателно преценява дистанциите, които да постави между себе си и останалите. Ала и свят преди всичко задружен, свят, където - по думите
на преводачката - винаги има място за още една чиния на масата, без
много-много приказки сервирана пред новодошлия чужденец. Това
е свят на светлина, златна и мразовита, на надежда, превъзмогваща
вече назования страх. На безцеремонно заявени истини. От десетилетия светът на Муминтрол, неговите роднини и другари не само се
утвърждава като алегория на скандинавската социалдемокрация, но
и продължава да обсебва въображението на човечеството, очаровано
от простотата и дълбочината в общуването, от взаимната грижа между почти напълно непознати. Успехът му е направо недостоверен. На
върха на славата си, обаче, когато комиксите върху историите от Муминската долина се печатат не само в Хелзинки и Стокхолм, в Лондон
и Токио, Туве Янсон им обръща гръб. И без много-много обяснения
спира да пише и рисува най-печелившата си история.
Защо се случва всичко това? Какво е прекършено? Какви са съставките на разтвора, който е достигнал максималното си насищане? В
крайна сметка, какво отвръща Туве Янсон от комиксите? Дали тяхната
визуална култура сама по себе си? Дали нейният носител - медиите?
Или нещо друго?
В общи линии всички разкази от сборника „Куклената къща” са
посветени на тегобата на дарбата и най-вече на тегобата от нейната
социализация. Творбите подхождат от различни посоки към таланта,
който измъчва твореца, а и който подпомага обществото да намери
нови и нови начини как да го измъчва. Разказът „Художникът на коми-
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кси” е, казват всички изследователи, автобиографичен – и се ограничават с това.
Той осмисля опита на Туве Янсон в рисуването на комикси, като, разбира се, тук
фикцията само преподчертава дълбините на достоверността.
Един прочут художник на комикси внезапно е напуснал своята работа в престижен вестник и дори полицията не може да открие следите му. Спешно е организиран „кастинг” за негови заместници, благодарение на които аудиторията
изобщо да не забележи отсъствието на своя кумир, чиито истории за Блъби очаква във всеки брой. Истории, купени за печат месеци преди създаването си от
непренебрежимо много тежки вестници по света. В крайна сметка, при пробите
е избран един-единствен художник на комикси, който в своята идентификация с
изчезналия автор е готов да пренебрегне дори собствения си подпис върху произведенията, заедно с всички други компликации от „смъртта на автора” – такава,
каквато я знаем от Ролан Барт. Постепенно обаче новооглашеният автор на комикси, който трябва да продължи историята, влиза в конфликт със самия себе си, с
медията и изобщо с изкуството. И може би вече съжалява, задето всеотдайно се е
превърнал в анонимно звено от един иначе сериозен вестник, съжалява за това,
че е достатъчно добре осигурен – та да спира да обикаля с илюстрациите от човек
на човек, преговаряйки с невежи какво желаят претенциозни писатели.
Защо героят напуска работа?
Разказът на Туве Янсон е преди всичко за травмата, нанасяна методично от
времето – от художника на комикси работодателите, като извадени от текст на
Кафка, изискват действието в неговите рисувани истории да тече все по-бързо и
по-бързо, да тече трескаво, да бъде стремително, без да е ясно накъде. Неговите
комикси нямат право на забавяне в темпоритъма, а това означава, че медийната необходимост от непрестанно усилващо се напрежение унищожава подробностите, коментарите, разкрасяванията, нюансите. Комиксът, според медията, не
понася нищо от тук изреденото. Медията изисква монолитен Голям разказ, ако
се върнем към модния по това време Лиотар, изисква права и простичка нишка
на повествование, изисква удоволствието на бързата кулминация, изисква количеството серийни изображения да надделее над качеството на единичното изображение. Няма място за разсейване, няма място за почивка. Комиксът се оказва
инфектиран от медийната машина, нещо повече – той се превръща във фабрика
за съпътстващи дейности, които паразитират върху него. Внезапната „смърт” на
героя на комикса Блъби може да се окаже смърт на производителите, които като
вампири се хранят от въображението на художника на комикси Алингтън – „Никога ли не си виждал очарователните фигурки на Блъби от пластмаса, марципан
или восък... пердета с Блъби, маргарини с Блъби, кукли и чорапи, пелени и пуловери... да не говорим за филмите с Блъби, седмицата на Блъби и детския театър,
и журналистите, и дисертациите за Блъби, и разните благотворителни прояви...” А
художникът на комикси е перфекционист, той държи да изпипа всички продукти
от индустрията, която започва да обсажда и задушава неговия герой. Или, ако
преведа терзанията на художника на езика на собствения си опит, популярността
те превръща от писател-общественик във все повече общественик и все по-малко
писател. Периодичността на публикацията първоначално дисциплинира, а впоследствие унищожава собствения си автор, който – ако разчита единствено на
вдъхновението, а не на патериците на предзададена концепция, скоро прегаря.
Защото по неизбежност спираш да вярваш, че изкуството на комикса в медийното си обращение може да утеши, да поучи, да уплаши, тъй щото да доведе до
размисъл. Изчерпването на художника благодарение на медийните потребности
свежда изкуството до избълвана поръчка. Успехът и изчерпването на таланта взаимно се предполагат, успехът изчерпва самото изкуство.
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Да, от всичко изброено дотук прочутият Алингтън се изморява, прегаря, полудява според оцелелите му сега-засега колеги - и се скрива, както ще разберем
по-късно, в един хотел. Скрива се, в т.ч., и от почитателите на своя герой Блъби,
които искат историята да продължи, които очакват отговор на писмата си, които
преследват с претенциите си художника.
Туве Янсон е изключително внимателна разказвачка и създава цяла галерия
от автори на комикси, които най-общо можем да разпределим на два типа – такива, които тотално контролират своите произведения и стават жертва на тяхната
индустриализация – като Алингтън; и такива, които изобщо не се интересуват от
употребата на техните изображения, като Картър – стратегия, която гарантира тяхното физическо и професионално оцеляване в медийния свят, изискващ скорост,
напрежение, още по-висока скорост, още по-голямо напрежение и отказ от смисъл и индивидуалност.
Ако се доверим на тезисния в психологическо отношение разказ на Туве Янсон,
комиксът пада жертва на медийната потребност от новини, от нови и още по-нови
новини, които неговият автор в един момент започва да изстисква от собствения си живот и от живота на най-близките си. Това, разбира се, е и самоубийство,
и убийство. Но животът на автора, още повече животът на неговите приятели е
по-сложен, той не заслужава такова бързане, той заслужава нюанси, лъкатушене,
твоите герои заслужават да изглеждат различно един от друг. Минимализмът на
изказа тук започва да работи срещу самия жанр на комикса. Като нека все пак
подчертаем, че през цялото време Туве Янсон отказва да противопостави комикса на т.нар. голямо изкуство, нейната игра е далеч по-сложна и сериозна. За нея
комиксът не е временно занимание по пътя към елитарната култура, а изкуство,
блокирано и бламирано от скоростта на медията. Затова и авторите на комикси
прегарят на седмата година, дори се самоубиват, а никой от вестниците не сключва по-дълъг договор с тях.
На финала на краткия разказ Алингтън и неговият заместник Стайн най-после
се срещат. Дори Алингтън предлага, ако неговият колега блокира, да нарисува
тайно няколко стрипа. Сякаш престъпникът иска да се върне на мястото на престъплението – медията. Но дали самата медия не е престъпникът, прокудила извън рисуването един гениален автор на комикси? На финала трудно различаваме
двамата автори на комикси – единият още не се е възстановил от изтощението,
другият вече рефлектира върху началото на собствения си упадък като творец.
Дали този майсторски разказ обяснява прехода на Туве Янсон от комиксите
към литературата за възрастни, към прозата без картинки? Текстът много казва
и още повече подсказва. Той не дава окончателно решение на въпроса комиксът
или вестникът убиват художника. Така или иначе обаче трябва да сме благодарни
на чудовищните медии, чудовищни дори и качествени, благодарение на които
днес освен историите за Муминтрол, можем да четем и забележителната белетристика на Туве Янсон, която надали щеше да се появи на бял свят, ако не беше
съсипващият натиск на вестниците и списанията върху авторката именно като
един от най-успешните автори на комикси в историята. Затова и тя бяга надалеч.
Никой, почнал война с медиите, не я е печелил.
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КРАЙ НА ЛИТЕРАТУРАТА ИЛИ ЛИТЕРАТУРА БЕЗ
КРАЙ*

Така поставена, темата разбира се крие няколко подводни рифове.
Единият е скрит в парадокса: както неизчерпаемо е човешкото въображение/фантазия, така и краят на едно от изкуствата, свързани пряко
с човешкото слово, би бил невъзможен. Този извод несъмнено отвежда към втората част „литература без край“, която звучи оптимистично;
всъщност тя засяга въпроса за бъдещето на литературата. Ето няколко
подвъпроса: Дали кръстопътят към това бъдеще са аудио/електронните книги или книжните книги ще останал приоритет и занапред?
Дали онова, което Владимир Трендафилов наричаше „Назад към бъдещето“ (по повод романа „Девети“ на Анчо Калоянов), няма да се
окаже много вярно; от друга страна упрекът, че българският писател
не пише „интересно“ беше донякъде верен (днес вече не е така, дори
напротив – писателят твърде много взе да угодничи на масовката, да
минава от високото в мейнстрийма). Наистина, трудно е да бъдеш висок и дълбок, и едновременно да си интересен, четивен. А трябва да
отчитаме, че се промениха и параметрите на гилдията, на категорията писател; промениха се в крайна сметка читателите и отношенията
читатели – писатели. Промени се светът, неговият културен бекграунд
[…]
А иначе за апокалиптичните прогнози, че Интернет ще убие книгата, Г. Господинов казва в едно интервю: „Понякога изкуството много
прилича на Радичковата лисица, която все се прави на умряла. „Краят
на литературата“ може да бъде мислен само като една от темите на
литературата. Понеже литературата вече си свършва темите, измисля
своя край. И може да ни го разказва 10 години, докато се окаже, че
такъв просто няма“.
А може би е необходимо да цитираме и миналогодишния Нобелист за литература Патрик Модианò, който казва в своята Нобелова
реч: „Моето поколение беше преходно. Бъдещите поколения писатели, родени в ерата на интернет, мобилни телефони, имейли и социални мрежи, ще изразяват литературата в свят, в който всеки е вечно свързан с всичко около него и социалните медии изяждат онази
интимност, която дава дълбочина на всяка индивидуалност и може
да даде главната тема на един роман. Но аз ще остана оптимист за
бъдещето на литературата.“
Тук е мястото да намесим и Умберто Еко с неговият първи роман
„Името на розата“, който беше завършен през 80-та година, а на български се появи през 1985 г. Разбира се, българската рецепция за него
започна още през 1983 г. от проф. Никола Георгиев и продължи пред
следващите десетилетия с нестихващ интерес. Но да видим с какво
този роман има отношение към темата? Някакъв отговор дава Бойко
Пенчев в критическия си сборник от 1998 г. „Тъгите на краевековието“.
В текста си, посветен на второто българско издание на романа на Еко,
той пише: „През 1985-а „Името на розата“ ни дойде като Откровение.
Еко очертаваше някакъв Свършек ¬ на литературата, на субекта, на
простодушието (което е едно и също), а бе възприет като Начало. Интертекстуалността заблестя в белотата си на Вавилонска блудница, но
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никой не се погнуси ¬ напротив, надничахме в златната й чаша, където се плискаха безброй истории, жанрове, цитати, и лигите ни капеха вътре. Около Еко се
натрупаха купища въздишки и възторзи, които пъргаво си присвоиха името на
постмодернизма. Но българският постмодернизъм пое в себе си толкова много
разнородни желания за Ново Писане, че още преди да се е родил, експлодира в
своята злобна утроба¬ отвращението към вмирисаната на сълзи и суроватка българска литературна изповедалност“. […]
Днес имаме десетки, а може би стотици епигони на Еко, но аз ще спомена
само Дан Браун – от чужда страна, и Людмила Филипова – от българска. Някои се
опитват да ги сравняват, но както уточнява Вергилий: „Ако е редно да се сравняват
незначителни с велики неща…“ Едни писатели могат да пишат увлекателно и да
поддържат напрежението, и толкова; другите освен, че могат това, ги препрочитаме. И подобни. Като пазарът, който налага успешни модели и някои ги следват
безпрекословно, защото те продават – Артър Хейли, Джон Гришам…
В многобройните си текстове винаги съм се опирал на един оптимизъм за литературата, но те са били винаги пълни със скепсис. И това противоречие винаги е
било добър стимулатор за нови текстове. Нямаше и как да бъде другояче, защото
през буйните и разюздани постмодерни времена на 90-те години много от нас
пишеха така, като че краят на литературата наближава; и не само на литературата – на живота. И донякъде имаха право – живеехме ден за ден, месец за месец,
без хоризонти и еуфорията и очакванията от началото на Прехода. Все още се
борехме против дявола в червен цвят; „Български писател“ срещу „Литературен
вестник“, отродници срещу глобалисти, традиционалисти срещу постмодернисти,
бащи срещу деца. Това са, разбира се, приказки на ангро. По-подробно за литературните процеси около края на века и началото на 21. век тук у нас можете да
прочетете в един важен брой 1–2, 2004 г. на сп. „Език и литература“ с тема на броя
„Най-новата българска литература (1989–2001 г.)“, подготвен от проф. Светлозар
Игов. В него е и важната статия на Пламен Дойнов „Скритият дебат за постмодернизма в новата българска литература“ (моят беше разположен на по-тясна полоса
– културологичния медиен четириъгълникът, формиран от вестниците „Култура“,
„Литературен вестник“, „Български писател“ и „Век 21“). Появиха и много други
критически текстове, анализиращи феномена постмодернизъм в България след
1989 г. – някои „за“, други „против“ него: на Пламен Антов, Бойко Пенчев, Владимир Трендафилов (помните оня скандал, започнал след текста му „Групите“
през 90-те)… Появяваха се цели сборници и авторски критически изследвания,
отделни монографии, които изследваха направления, автори, книги от последните 20 години. Литературата на Прехода влизаше в Система; но и самата тя се
конвенционализираше; ниският постмодернизъм (в това число ъндърграундът и
контракултурата, т.нар. инфантилна проза, която иначе има здрави корени в 80те – Димитър Паунов, Васил Попов, Станислав Стратиев, Янко Станоев) се разви
във висок; българската литература стана конвертируема отчасти зад граница, но
не съвсем (пример за което са и слабите награди в чужбина – за тук знаем как
е); чрез системата на няколко големи издателства и книжни вериги, конкурси и
награди, намесата на академичната общност се внесе някакъв ред в издаването
и графоманстването.
Ето една имитация на обява за конкурс от Пламен Дойнов в „Литературен
вестник“, бр. 7, 20–26.02.2002 г.: Проект „Ендшпил“, по който Фондация „Краят
на играта“ обявява конкурс за последна книга. Мотивите в него са обособени в
няколко любопитни раздела: 1. Социални; 2. Художествени; 3. Литературно-критически; 4. Литературно-теоретически; 5. Литературно-исторически. В предпоследния раздел пише: „Идеята „Последна книга“ ще даде възможност да се проиграе концепта за смъртта на автора, без да се буквализира профанно, т.е. без
пишещият човек действително да умира. На теоретическите интуиции за „край
на литературата“ ще се предложи реална екзистенциална перспектива – краят
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на литературата като край на твоето публикуване. Думите на Еко, че „авторът би
следвало да умре, след като завърши книгата, за да не стои на пътя на текста“ ще
бъдат доведени до максимално възможната им сбъднатост, без да се накърнява
на никого правото на живот“.
Разбира се, това е антиутопически проект. Все пак да не забравяме – писането,
както животът, е едно голямо фиаско, за което трябва да сме подготвени.
Но да не забравяме и тъгата. Умберто Еко казва в книгата си „Връща ли се часовникът назад“ (2010): „Започвам да подозирам, че тъгата, която ме обзема при
мисълта за смъртта и загубата на цялото съкровище на моя жизнен опит, е сродна
на тази при мисълта, че надживявайки смъртта, ще изпитам досадата от този тягостен, повяхнал и навярно плесенясал опит“.

Игор Лекомцев, безименна рисунка

193

194

MOPE

ИЗВИСЕНИ ОТСТОЯНИЯ
Да отстояваш
позиции, да защитаваш мнение,
да отстоиш на определено разстояние, е възможно
когато си в реалността. Но когато става дума за
поезия, за морал
и философия, отстояването може
да те извиси, да
те издигне над
злободневното,
над прагматичното, над битието.
Тогава можеш да кажеш:

отдалечаваща читателя от еднодневките на
делничното, потапяща го в мъдростта и кроткото познание за света, в нетленното съвършенство на голямото изкуство. Лудостта на
гения в „Кулата на Хьолдерлин” отприщва
поетичния изблик на другия поет, от другото
време, който днес може да напише „рано е
още за стиховете му/ трябват няколко века
за тях”, а в „Смъртта на Гьоте” да избере поанта, достойна за негова епитафия – „ние не
можем да стигнем нозете ти”.

Чувствеността му сякаш е скрита в повторения, намеци, а понякога – в смели отпратки направо към еротичното. В тълкуването
на образа е закодирана самата житейска история, преживяното никъде не е изречено
дословно.
Има стихове с модерно звучене – някои
са без препинателни знаци, в бял стих, други
са римувани, със строга или разчупена графика.
Земята –
„Вплитайки собственият талант, от тази
бременна с хляб и смърт
симбиоза Боян Ангелов извайва внушения,
хлябът не ни насити
превърнали се наистина в „отстояния”. Заи ненаситна е смъртта
щото всеки негов стих е своеобразно „отстояние” – както от приетите норми на мислене,
Тези стихове на Боян Ангелов са при- но и от ежедневието и от привидностите” –
мер за разгръщане на една метафора, за пише за книгата му Мария Узунова.
подчертаване на динамиката й, за изчерпателност и сила на внушението. Това е само
Боян Ангелов ни изненадва със своя „Бупраг – въведение към една сложна и богата дистки танц”. Покривът на света го изпълва
поетичност, която трябва да бъде опозната с отчаяние:
и изследвана задълбочено.
... разпръснати късове мъртво месо.
„Делтата на другия живот”, „А върху
Лешоядите са доволни,
ножа - детелина”, „Ъндърграунд”, „Тиара”,
мъртвите – също.
„Скали от вятър”, „Разговор с мълчанието”,
„Цветовете на тъгата”, „Византийска мозайИ приема тъгата – съзнанието е скривака”, „Хълмовете нямат полумрак”, „Отрица- лище.
ние на отрицанието” – това са само някои
от заглавията на поетичните книги на Боян
Ст. „Далнина” дало заглавието на втория
Ангелов, подсказващи многопластовите му цикъл на книгата, с мото от Яворов – „Аз
търсения в областта на формата, тематич- земното изгубих – спечелих небесата” – е
ното богатство, дълбочината на чувството, едно от най-въздействащите и ни представя
скитанията в история, философията и в мо- автора като майстор на римуваната поезия,
дерното.
предложена тук в начупена графика. Това
стихотворение за стиха е мелодично и звънДвата цикъла „Като приказка” и „Дални- ко, изпълнено с мъдри и красиви метафори,
на” в новата му книга „59 отстояния” – съ- отвеждащи ни в зеленоокото пристанище
бират в антологична последователност сти- на Анхиало, сред смокинови ухания и похове нежни и приказни, показващи душа, милвани гъркини. Още в самото начало то
неизбягала от детството (в „Като приказка” и ни потапя с сладостта на поезията:
„Пасторално”), както и философска поезия,
Нощта е плисък... синя е мъглата.
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Стихът ще е гребло,
крило и рало,
преди да превъзмогне далнината
на пътя
от Чирпан до Анхиало.
Всъщност цикълът предлага стихове-посвещения на Никола Вапцаров и Васил Воденичаров, докосвайки ни до ненагледната
Ирин Пирин и усойната и мътна Огоста.
„Помръкнала е реката” – стихотворението, което носи народнопесенни мотиви,
разширява вече познатия поетичен диапазон и в метафоричното припяване разкрива
как авторът умее да докосва сетива и чувства:
„Нагоре тя е речица,
а по-нагоре – поточе,
отгледано от вълчица
и пуснато да клокочи...”.
„Еманация” е едно от завладяващите
стихотворения за съдбата на поета. Привързан към стола и химикала си, той живее
потиснат от „мастиления космос”, в образа
на човек, който знае, че няма ореол – „прозорецът е неговата нимба”, но вижда как
мисълта се отделя от хладната черупка на
тялото, за да се издигне.
Трансцеденталните звезди са бистри
като очи на котки,
непременно
да тръгна трябва
и да стигна тия
лунички по учудения образ
на смуглата Вселена...
Говоренето с Аз-а и другите, но и мълчанието, в което се докосват дълбините на мисълта и въображението, изпълват стиховете
на Боян Ангелов:
„За мълчаливите неща /е време да говоря” – това е цитат от финалното стихотворение на книгата с посвещение на Драгомир
Шопов. Как съществуват неизречените неща
(и стихове), каква част от битието ни са те и
въобще – живи ли са ако не продумат? За
поета неизреченото е зародиш, идея, небитие. Защото поетовият свят е съграден от
казаното на глас или написаното, тогава и
мъртвите предмети и асоциациите оживяват в поетичното.

В аглосията (немотата, която обикновено е вродена) как съществува езикът?
Този и други въпроси изпълват „59 отстояния” – от рождението или пък са 59 посоките към многоликия свят?
Боян Ангелов е творец с многостранна
реализация в сферата на словото – от научни
монографии и философски изследвания до
19-те книги с поезия – като връх на словесното изкуство. Според Людмила Григовора
– автор на послеслова в книгата „Стремежът
му към оригиналност е на всички равнища:
смислово образно и ритмо интонационно...
Като поет ерудит, лириката му е прорязана
от множество културни асоциации в областта на митологията, историята, географията,
военното дело – т.е. почти от всички области
на живота.”
А според Георги Николов „По страниците Ангелов се изявява като мислещ представител на съвременния модернизъм,
адресиран до анализ на битието и скрития
зад привидната му делничност философски
контекст.”
Обект на поетовото внимание в стихотворението „Важните неща” са обратите
(„важните неща/ съвсем не са важни”), абсурдите („въжето е важна клечка”), нонсенсът („безкрая,/ който има/ скръбта за начало”).
Твърде смело Боян Ангелов избира своите лирически герои сред прочутите поети
Хьолдерлин, Гьоте, Андре Шение. Темите на
неговите стихове са неизброими – красотата, свободата, светът, смъртта, лудостта, сънят, самата поезия...
Отстоянията (разстоянията), далнините,
определени с математическа точност (59) и
отстояването – защитата и утвърждаването
на човешката душевност, нас ни приближават към творчеството на един самобитен
поет, който с новата си книга открехва вратата към един сложен поетичен свят – там
знанието, чувствата, вдъхновението и музиката са преплетени в едно изкуство – многозначно, разнопластово и магнетично.
Според признанията на автора в книгата са събрани негови съновидения. Според
читателите му – това е поезия, която търси
съмишленици със своето последователно
отстояване на естетически и морални, философски и поетически позиции. Насън или
наяве неговите преживявания, превърнати
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в стихове, срещат разбиране, будят респект,
или звучат извисено – като друга реалност
над делничното, над обикновения живот – а
нали това е една от целите на голямото изкуство.

Роза Боянова
Боян Ангелов „59 отстояния”,
Български писател, София, 2014

ПОДГОТОВКА ЗА
НАПУСКАНЕ НА НОНСЕНСА
Оголеният сърдечен мускул, екстрактиран от тялото.
Като лице на поетична книга, която
си играе с любовното затопляне и
изрязване на смисъла, показва туптящия натурализъм
на света и живота и
ги отказва. Буквалната корица на стихосбирката „Подготовка за напускане
на сърцето“ от Ани
Илков внушава противоречиви усещания,
които благодарение на текстовете вътре се
изострят и засилват. Книгата започва и завършва с едно и също стихотворение –„органичният вятър“ е първият поетичен текст
на страниците ѝ, той е и прощалният „лиричен“ щрих на задната корица. „Органичният
вятър“ е олицетворение на живота, затова
и Ани Илков го е кръстил органичен вятър,
животът като вятър, който безсмислено профучава и в един момент спира. В това стихотворение с оксиморонно заглавие са заложени лексеми, образи и състояния, които в
трите цикъла на книгата ще се повтарят, ще
се преобръщат и развиват: органичността
като „природа на нещата“ с нейните телесни
(често премълчавани) атрибути, свършването на света, (морето на) смъртта, вятъра,
забременяването (и изобщо безсмисленото

преповтаряне на физическото живеене). Антиутопичност, която се пренася и в първия
цикъл, дал име и на книгата „подготовка за
напускане на сърцето“.
Играта, деконструкцията на натура и време започва още в първото стихотворение от
този първи цикъл: „жертва и храна (зараждането на човека)“. И успоредно, едновременно се случват всички възможности: разчленяване и колажно сглобяване на телесни
(иначе далечни) части – мензис, който „иде
от очите ти от очите и от носа“, свързване на
далечно отстоящи времеви моменти „началото и края в слята картина“ и, въпреки разпарчетосването и единичността – тотално
обобщаване:
„лъвче на всички лъвове
облак на всички дъждове“.
Да споменавам ли „смъртта/на тихия
океан на смъртта“ и „края на света“, които,
такива или малко видоизменени, се срещат
още и в „надпис на невидима чешма“ и „месия“? Интересен е интертекстовият диалог
между вече обговореното и последващото
го стихотворение „дописка от границата“.
Ако в първото зараждането на човека е
смътно и силно мирише на първичност (направо човекът си е неотделим от инстинктивно-животинското), второто облича одомашненото животно в антропоморфност
и фиксира някаква граница – „границата
между човешкото и животинското“. Въвлечена във възможността да ситуирам твърде
субективен и погрешен прочит, ще заявя, че
за мен това стихотворение се състои само от
3 стиха:
„не могат всички да ни обичат
но могат ли да не ни обичат всички?
аз те обичам“
Следващото стихотворение и още една
дузина след него – „надпис на невидима
чешма“, „талантите на света“, „любовна песен“, „раздяла (талантът на децата)“, „месия“, „клетва на влюбените“, „любов към
природата“ – ме карат жестоко да се усъмня в прецизността на избраното заглавие
на книгата. Твърде много „сърце“ има в тия
творби, твърде много белези за работата
му. Ако светът и смисълът на живота почти на всяка крачка в книгата са обговорени
като нонсенс, като свършек и безсмислие, то
обичта/любовта е „стана“, на който се тъче
вечност.
„и ще текат водите на тая обич
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както водите на тая чешма
и ще текат и ще свършат като света
и ще текат и ще свършат
а тая обич никога“
(„надпис на невидима чешма“)
Повторенията създават усещане за незавършеност, за продължаване на потока, за
линейност. Но линейността, взета в нейните полюсно отстоящи времеви параметри,
може да бъде нагъната, събрана, минимизирана – цялото време – само в този миг:
„ето виж слънцето изгрява
виж сега слънцето залязва
и лицето ти свети или потъмнява
и това е времето
няма друго време
освен това слънчево време
на радост и на скръб“
(„талантите на света“)
Смъртта, „умирането“ тук са белязани
със стигмата на изключителното – и като „талант“ на човека – го осветяват с тази изключителност, екстраординeрност на фона на
света и космоса. В края на стихотворението
се явява още един пункт, който в следващите
творби от книгата се мултиплицира, „тече“
от едно стихотворение в друго: делвите.
Тук „делвите на света са пълни“.
В „раздяла (талантът на децата)“
„делвите на света са празни“
…………………………….
„и делвите на света
щяха да бъдат пълни“.
Да не забравяме и талантите:
„месия“: „гасне талантът
в празните делви“
И „прохождащи делви“:
„делвите на смъртта
се пълнят с живот“.
Бих могла да уподобя делвите в тези стихове на световен, космичен съсъд и такова
пространство, което едновременно е пълно
и празно. Логично е да има стремеж тази
пространствена празнина да бъде запълнена. Но постижима мярка ли е за гъмжилото
на живота? Отговорът е в стихотворението
„дъното на света (подготовка за напускане
на сърцето)“:
„…няма смисъл
но и да имаше
пак би било безсмислено –
това е дъното
и тази вирулентност на живото
не е любов

нито е смърт
тя просто няма смисъл“
Не са ли тези делви онези бездънни делви от древногръцката митология, които деанидите са наказани от боговете да пълнят?
Или са онези делви, използвани от балсаматорите в Древен Египет, наречени канопи?
Това определено са делвите на смъртта, и
сякаш няма значение с какво се пълнят те и
че въобще няма как да се напълнят, защото
пред деанидите те са бездънни.
Ако нонсенсът на битието е на дъното
(на света, на делвите, на сърцето), ще намерим ли нещо, за което да се хванем и да
се оттласнем от тази фрустрираща низина,
за да продължим да искаме да четем понататък? Авторът се е погрижил за това. Аз
сякаш откривам такива спасителни сламки/
или пояси на две места. Първите спасителни
за мен стихове
„но в празнотата сърцето се пълни
със жажда“
са от стихотворението „раздяла (талантът на децата)“. Но е възможна и друга
интерпретация, според която в тази книга
няма спасителни сламки и ако един читател привижда в нея спасителни сламки /или
пояси/, каквито аз не съм убедена, че има,
може би трябва да я прочете още веднъж,
отначало.
Освен като свидетелство, че сърцето е
извън глобалния нонсенс, сърдечната жажда не е изолирано литературно явление.
„И все пак сърцето не е създател.
То е меко – като ръце,
които неуверено, но сигурно
вдигат своя товар от разливаща се вода.
Толкова силно бие, че ти се повдига
от радост.
Не спираш да пиеш вода,
за да се успокоиш.
Но както става винаги –
пиенето само увеличава жаждата.“
(„Сърцето не е създател“, 2013 г., Йордан Ефтимов)
Втората „живителна“, спасяваща и повдигаща глътка за мен се намира в цикъла
„любов към природата на нещата“, в стихотворението „клетва на влюбените“. Неочакван патос и оптимизъм. И реабилитиране на
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човешкото и изпълването му със смисъл в
стиха
„духът ще вдига тялото както балонът
своя кош“.
Много от стихотворенията в цикъла са
посветени на жената и на женското в природата: „любов към природата“, „жената“, „полудяването на майка ми“, „умираща майка“,
„къртицата – орел“, „антропоморфният
плъх“, но не мисля, че написано в тази книга
от Ани Илков за женското и жената е добре
да се приема като израз на отношението му
към жената. Не трябва да му се вярва, аз
лично приемам написаното в тези стихотворения по-скоро като психоаналитичен образ
на жената отколкото жената като истинска
жена. Прави ми впечатление, че в този поетичен цикъл лирическият герой като Homo
Ludens не е така бесен и ненаситен (познат
ни от предишните стихосбирки на Ани Илков), а вече гледа на играта като литературотворяща възможност от друг ъгъл, дистанцирано, дори иронично.
„…И всичко и беше същото с изключение
на всичко.
Загубих си очилата – намерих ги
слънцата се превъплъщаваха в луни
и когато посмях да се усмихна на всичко
баща ми почина.“
(„как живях в индия“)
„полудяването на майка ми“, „умираща
майка“ и „къртицата – орел“ са стихотворения, представящи смъртта не в нейната изначалност, а като постъпателност, възможност за тук-и-сега случване.
Последният цикъл „8 (ученическа балада
от 70-те години)“ е неочакван скок, не само
в биографичното отминало време за автора
си, но и като опровергаване на предишните
цикли, на отдалечаването от постмодернизма. Тук ги има не само христоматийните
имена от училищните програми за изучаване на литературата, придружени от типично
Ани-Илковите коментари. За разкош е даден
нов живот и на куплет от популярна песен на
Дони и Нети.
Разчленяването на персонажа/или на
Озирис – има ли смисъл, или е поредният
нонсенс, след като с него не се постига константност на елиминирането. В „епилог“
един мъжки глас твърди, че смъртта е само
миг без значение, точка по координатата от

„аз бях обичан“ през
„и тоя ужас който ме обзе не ме напусна докато умрях“ до
„и след това“
Дали наистина е така? И какво се намира отвъд, зад, извън тези думи в тази поезия
отвъд поезията?

Иглика Дионисиева
Ани Илков, „Подготовка за напускане на
сърцето“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.

ЮЖНА АМЕРИКА
В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Първият том от
двутомника „Америките ни“ – „Южна
Америка и българската литература,
български следи в
Латинска Америка“
(Институт за литература, Издателски
център „Боян Пенев“, 2015) има своята предистория.
В края на 2012 г.
Направление „Нова
и сънвременна българска литература“ в Института за литература при БАН организира
Национална научна конференция, посветена
на сто и десетата годишнина от рождението
на Борис Шивачев и Светослав Минков. Тази
конференция беше формалния повод да се
изследва „феноменът Америка в българската литература в цялото разнообразие на жанрово-дискурсивните си проявления в нея
през ХХ век“ – както изтъква в предговорните си думи съставителят и научен редактор
на изданието доц. д-р Пламен Антов.
За никого не е изненада, че като съставител и водещ научен консултант е привлечен
проф. Румен Стоянов – изтъкнат испанист,
отдавнашен и най-добър преводач и познавач у нас на южноамериканската и латиноамериканската литератури, дългогодишен
преподавател в Катедра „Испанистика и
португалистика“ на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Неговото творче-

MOPE

ско съучастие има решаващ принос за високата информативна и научна стойност на
изданието.
Том първи от двутомника „Америките ни
1: Южна Америка и българската литература,
български следи в Латинска Америка“ е част
от един концептуално замислен и амбициозно осъществяван научен проект, наречен
„Литература и география“. Втори подобен
сборник ще бъде посветен на Северна Америка и САЩ. Всъщност проектът „Америките ни“ е отдавнашна идея на кръга около
„Литературен вестник“ и по-специално Владимир Левчев, идея доразвита и концептуализирана сега от доц. д-р Пламен Антов в
сътрудничество с проф. Румен Стоянов.
28 са поместените в сборника студии,
статии, архивни материали върху различни аспекти на почти неизследваните досега
българо-латиноамерикански и южноамерикански литературни взаимоотношения.
Съставителите са положили наистина рядко
срещани героически усилия да преодолеят
недостига у нас на висококвалифицирани
специалисти в латиноамериканистиката. И
не случайно проф. Румен Стоянов е автор на
5 статии: синтезирано обзорните: България
и Латинска Америка: един литературен досег, Българското литературно присъствие в
Бразилия – аспекти, както и на статии за почти непознати днес фигури от т.н. нелитературна история на българското емигрантско
присъствие в Ибероамерика – Асен Траянов
– брат на поета Теодор Траянов, както и за
някои „извънлитературни“ книжовницибългари като напр. Жорже Косиков, Омар
Ценов, Илко Минев, Стефан Кръстанов,
Бистра Апостолова в Бразилия.
Впрочем, силната тяга към „парахудожественото“ – автобиографичното, пътеписното, репортажното в българското „южноамериканско направление“, съвсем не
означава че имаме работа с „две литератури“, които имат само някои общи предимно
социални черти. Струва ми се, че подобна
категорична жанрова двуделност “художественост-нехудожественост“ отдавна вече
би трябвало е преодоляна. Всъщност на
практика сборникът постига – дори на композиционно равнище - синкретизъм между
така условно разделените „две литератури“.
Съставителят и научен редактор на сборника доц. д-р Пламен Антов е автор на три
студии. Тук имам предвид различните по

своя характер и задачи текстове: концептуално вглеждане в Светослав Минков и неговите Америки, и двата обзорни текста за
южноамериканските приключения на Петър
Бобев, Ангел Сафаров, Любен Христофоров
между науката, пътеписа и романа. Тези
нееднократни участия на един автор превръщат сборника в своеобразна колективна
монография.
Ядро на настоящия сборник са прецизните литературоведски анализи на класически
за българо-латиноамериканските литературни взаимоотношения автори като Борис
Шивачев, Матвей Вълев, Светослав Минков,
Димитър Димов, Елисавета Багряна, Иван
Радоев, Иван Аржентински, Васил Попов.
Александър Карпаров. Въведени са за пръв
път в научно обръщение редица по-малко
известни или напълно неизвестни автори
и творби, някои от които вече споменахме.
Намерен е, макар и нелесно, балансът между двата основни дяла в проблематиката на
сборника – между писателите визитатори
и писателите емигранти, според сполучливата формулировка в обзорната студия
на Катя Зографова. Внимателният прочит
на сборника убедително доказва, че систематизираните и обобщени тук за пръв път
българо-латиноамерикански литературни
взаимоотношения не са просто прилежно
картографиране на случайна екзотична тема
в литературната ни история. Те са съзнателно избрана участ и съдба, които не само географски, а и смислопораждащо разширяват
границите на българската литература, донякъде променят одомашнените ни представи
за нейната затвореност, регионалност, котловинност. Остава обаче въпросът доколко
и как досегът на българската литература и
култура до богатата и сложна традиция на
нетрадиционния предметно метафизичен
„магическия реализъм“ в латиноамериканските литератури е повлиял върху формирането на родната литературна география.
Може би ги сближава тъкмо фактът, че в
определени исторически периоди и българската литература, и латиноамериканските
литератури - въпреки модернизмите си – са
иронично дистанцирани спрямо позитивите
на модернизацията? Българският „магически реализъм“ – като своеобразен антидот
срещу диктатурите – не остана ли все пак
изолирано явление?
Това са въпроси, които сигурно ще бъдат доразвивани и в следващите етапи на
проекта. Сборникът „Америките ни 1: Южна
Америка и българската литература, български следи в Латинска Америка“ е първо по
рода си у нас колективно монографично изследване, фокусиращо се върху дълбинни
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прочити на паметовите следи на българската литература в Южна Америка и Латинска
Америка. Достойно изпълнена е нелеката
научна задача на изданието, формулирана
от доц. д-р Пламен Антов: не само „да се
вгледа по-отблизо в проявленията на южноамериканската тема в българската литература през ХХ век“, но и „да разтвори една
по-широка оптика към сфери извън литературата: социология и етнология, пътешествия и географски изследвания, философия,
изобразително изкуство...“.

Вихрен Чернокожев
НОВ ПОГЛЕД КЪМ
АВТОРИТЕТНОТО ОГЛЕДАЛО
Познавам
отдавна и ценя високо
Кристин Димитрова
като опитен преводач, интересен
поет, белетрист със
собствена физиономия, както и като
журналист и публицист. Познавам и
съм цитирал и някои от публикациите ѝ по темата на
труда, които преди
време представляваха много приятна изненада за мен. Всъщност изненадата
не би трябвало да е прекалено голяма, тъй
като във всички области, в които се изявява, Кристин Димитрова показва завидна, но
ненатрапчива ерудиция и подчертано лична
гледна точка. А публикациите ѝ се появиха
след престоя ѝ в САЩ, който несъмнено е
бил плодотворен, освен всичко друго, и като
овладяване на една относително по-малко
позната по това време у нас, особено сред
литераторите, проблематика и методология
– контент анализа на медиите. Чувствам се
задължен да поясня, че през последните години този тип анализи се развиват бурно и
успешно у нас, както от социолози и изследователи на журналистиката, така и от хуманитаристи с по-друг профил, а и, подчертано
интензивно, от неправителствения сектор.
Трудът „Ефирни песни и тайни служби.
Образът на България в британската американската и англоканадската преса през периода 1980-2000 г.” е свързан с дисертацията на Кр. Димитрова. Казвам „свързан”, т.к.
печатният текст е с ново, „по-атрактивно”

заглавие, освободен е от част от бележките,
изчезнали са и някой характерни за жанра
дисертация елементи, заглавията на главите
също са променени. Но и в двата си варианта трудът е значимо и ценно изследване, което несъмнено ще бъде посрещнато с интерес от различни групи читатели, не само от
професионалните изследователи на медиите. Всъщност проблематиката, свързана с
медиите, далеч не изчерпва обхвата на труда. За мен поне не по-малко важна страна
в него са наблюденията върху изграждането
на образа на другия и мотивите, които стоят
зад това изграждане. А също и очакванията,
които тукашната публика има към изградените другаде свои образи. Трети тематичен
кръг, които присъства по-дискретно, е българската култура (история, обществен живот, икономика и пр.), видени след корекциите, които следват от критично огледаните
образи, изградени от другите. Във всички
тези посоки книгата приканва читателите си
към диалог, който обещава да бъде не само
интересен, но и полезен, струва ми се – и за
двете страни.
Още нещо за проблематиката. Така наречената „имагология” (Величко Тодоров дори
се опита да лансира варианта „имагинистика”) има своите традиции у нас, особено при
разглеждането на образите на другия в българската литература и други текстове. Има
натрупан значителен корпус от наблюдения
върху по-стари текстове – пътеписи, истории,
дипломатическа и частна кореспонденция,
литература, не на последно място – преса, и
пр. Надявам се изследвания да продължат и
да се насочат към пресата и в други страни
и на други езици – френски, немски, руски,
защо не – полски, чешки, сръбски, турски и
пр. От друга страна, печатните медии отдавна не са сами, можем да се запитаме и дали
са водещи. Бих казал, а и защо само медиите, пътеписите, научните трудове, литературата и киното също са интересен обект (и
тяхното изследване отдавна е започнало).
Очевидно е, че насочването към източници
на други езици и от други сфери ще даде
възможност за плодотворни сравнения и ще
допълни и прецизира общата картина.

проф. Николай Аретов
Кристин Димитрова, “Ефирни песни и
тайни служби.
Образът на България в британската американската и англоканадската
преса през периода 1980-2000 г.”, изд.”
Колибри”,С., 2015.

