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трагикомедия

Действащи лица:
Пазачът – охранител на склад за надгробни паметници
К. – емисар на Отвъдното
Тома – пенсионер, каменоделец на надгробни аксесоари
Спиро – луд, в когото има система
Гогов – предприемач
Пастор Вичев – пастор
Анелия – секретарка на Гогов
Македонов – адвокат, общински съветник
Призрак – баща на пазача
Фигура с черен плащ – тайнствено същество
2 циганки – гадателки
Клиент
Униформени – полицаи, военни
Първо действие
(ФУРГОН, ПЕЙКА, МАСА, ПУШКА, ОКАЧЕНА НА ПИРОН, ЛАМПА НАД МАСАТА, ОГРАДА ОТ БОДЛИВА ТЕЛ, КУЧЕШКА КОЛИБКА, ХРАСТ. ПАЗАЧЪТ ЧЕТЕ… ЛЯТНА НОЩ Е,ЧУВА СЕ СТЪРЖЕНЕ НА
ЩУРЦИ)

ИВАН
СУХИВАНОВ

ПАЗАЧЪТ: (СЕПВА СЕ) СТОЙ! КОЙ ТАМ?
К.: СВОЙ.
ПАЗАЧЪТ: СТОЙ ТИ КАЗВАМ! (ПОСЯГА КЪМ ПУШКАТА)
К.: И ДВАМАТА ЗНАЕМ, ЧЕ Е ПРАЗНА.
ПАЗАЧЪТ: АБЕ… ТИ КАКЪВ СИ ТАКЪВ?
(К. ВДИГА РАМЕНЕ)
ПАЗАЧЪТ: ТИ ДА НЕ СИ ОТ ОНИЯ... СПИРО ОНЗИ ДЕН ВИ ВИДЯЛ… В ГОРАТА.
К.: СЪНУВАЛ Е.
ПАЗАЧЪТ: ХЕ, ДА НЕ БИ ДА СТЕ НЕВИДИМИ?… ЛОШО ВРЕМЕ
СТЕ ИЗБРАЛИ. ВИЖ КАКВИ РАБОТИ СТАВАТ…
К.: КАКВИ?
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ПАЗАЧЪТ: НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА. ПАЗЯ СКЛАДА… ОТ ЕВЕНТУАЛНИ КРАДЦИ... БЕЗСМИСЛЕНА РАБОТА.
К.: И ЗАЩО СТОИШ?
ПАЗАЧЪТ: СПОКОЙНО Е. ПЪК И КОЙ ТИ КРАДЕ НАДГРОБНИ
ПАМЕТНИЦИ?!... АМА КОЙ ЗНАЕ – НИЕ СМЕ ДЪРЖАВАТА НА
КРАДЦИТЕ… СТОЯ… ЕЙ ЗАРАДИ ОНОВА ГРОБИЩЕ ОТСРЕЩА.
ВЪРНАХА МИ ЗЕМЯТА В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ… САМО ЧЕ НА НАШАТА НИВА ЦЯЛ ПОЛК МЪРТЪВЦИ ЗАСАДИЛИ ЮНАЦИТЕ… ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПОЗЕМЛЕНАТА КОМИСИЯ СЕ ПОДПИЧКВА С МЕНЕ:
„ЧОРБАДЖИЯ СТАВАШ ВЕЧЕ, ГОСПОДИНЕ… ЗЪРНЕН БОС!”… А
НЕГОВИЯТ БАЩА ЕДНО ПРАСЕ ВНЕСЪЛ НАВРЕМЕТО В КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНСТВО, АМА ПРАСЕ!… ОРЕЛИ БЛОКА С НЕГО –
МЕТЪР И ПЕТДЕСЕ ВИСОКО… И СЕГА НА ТОЯ МУ ВРЪЩАТ ПЕТДЕСЕТ ДЕКАРА ЧЕРНОЗЕМ, С ЧЕРЕШОВА ГРАДИНА… ИЗМЪКНАХА
ДОКУМЕНТ – ДЯДО МУ, КАТО БЕДНЯК, ГО ОЗЕМЛИЛИ ОТ ЧЕРВЕНАТА ВЛАСТ. А НА МЕНЕ „ЧОРБАДЖИЯТА” – ГРОБИЩЕН ПАРК!
К.: НА ЧОВЕК НЕ МУ ТРЯБВА МНОГО…
ПАЗАЧЪТ: ЗНАМ. ДВА НА ДВА МУ СТИГАТ. В РЕАЛНИ ГРАНИЦИ… (УМЪЛЧАВА СЕ) КАКВИ ДЕЛА ВИ ВОДЯТ НАСАМ? ДА НЕ
БИ… (МАХА С РЪКА) ЧАЙ? БИЛКОВ, МНОГО ПОЛЕЗЕН… (ПОЧВА
ДА ПРАВИ ЧАЙ НА КОТЛОНА)
К.: МОЖЕ. БЕЗ ЗАХАР, МОЛЯ.
ПАЗАЧЪТ: (ПОДАВА ЧАША НА К.) НЯМАШ ВИД НА ДУШЕВАДЕЦ… АМА ТО У НАС ВСЕКИ ВЪРШИ ТОВА, ЗА КОЕТО НЕ СТАВА…
К.: ТИ КАКВО ПРЕБЛЕДНЯ? НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ… ИМА ВРЕМЕ И ВРЕМЕ.
ПАЗАЧЪТ: НЕ ЧЕ ТОЛКОВА МИ ПУКА… НО ИМАМ ОЩЕ НЯКОИ
НЕЩА ДА СВЪРША. ИНАЧЕ КАКВО ОЩЕ ДА ОЧАКВАМ ТУКА… ДЕЦАТА СЕ ОЖЕНИХА, ДАЛ СЪМ ИМ ХЛЯБА В РЪЦЕТЕ…
К.: ТО ТАЯ РАБОТА НЕ СТАВА ПО ЖЕЛАНИЕ.
ПАЗАЧЪТ: ЩОМ МОЖЕШ ДА ВОДИШ НАТАТЪК… МОЖЕШ ЛИ
ДА ВРЪЩАШ ДУШИ ОТТАМ? ЗА МАЛКО…
К.: ПРЕДПОЛАГАМ. НЕ СЪМ ОПИТВАЛ. ЗАБРАНЕНО Е.
ПАЗАЧЪТ: ДА ИЛИ НЕ?
К.: ЗАЩО ПИТАШ?
ПАЗАЧЪТ: ЯСНО. И ТИ СИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДЪР, КАТО
МЕНЕ… ПОСЛЕДНАТА ДУПКА…
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/ЧУВА СЕ: ШУМ, ГРЪМОТЕВИЦА, ФОЛКЛОРНА МЕЛОДИЯ,
ИЗПЪЛНЕНА НА КАВАЛ…/
ПОЯВЯВА СЕ ПРИЗРАКЪТ
ПАЗАЧЪТ: ТАТЕ?!
ПРИЗРАКЪТ: НЕ МЕ ПИПАЙ, ТЪПАНАР! ЩЕ АНИХИЛИРАМЕ…
ПАЗАЧЪТ: АМА… ТАТЕ… ТОВА ТИ ЛИ СИ?
ПРИЗРАКЪТ: А КОЙ ДА Е? АКО КАЗВАШ НЕЩО, КАЗВАЙ, ЧЕ
ХИПЕРПОЛЕТО СЕ ИЗТОЩАВА.
ПАЗАЧЪТ: А! ТАТЕ… КЪДЕ Е НАТУРАЛНИЯ АКТ ЗА КАРАБУНАРСКАТА ЛИВАДА? ОБЪРНАХМЕ КЪЩАТА НАОПАКИ – НЯМА ГО…
ПРИЗРАКЪТ: НОТАРИАЛНИЯТ АКТ Е В… /ШУМ, ПРАЩЕНЕ,
ПРИЗРАКЪТ ИЗЧЕЗВА/
ПАЗАЧЪТ: КЪДЕ Е?... /ОБРЪЩА СЕ КЪМ К./ АБЕ ВИЕ КАКВО
СТЕ МУ НАПРАВИЛИ? ЧУ ЛИ ГО? НЕ ТРЯБВАЛО ДА ГО ДОКОСВАМ?!
К.: НЕ ТРЯБВА.
ПАЗАЧЪТ: ШАШМАДЖИИ НАВСЯКЪДЕ… /ЧУВАТ СЕ ПЕТЛИ/
НО СЪМНА ВЕЧЕ...
ТИ НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА СИ ТРЪГВАШ?
/К. СЕ ОТДАЛЕЧАВА МЪЛЧАЛИВО/
Второ действие
/Пазачът седи на пейката и чете. Чува се изсвирване на
гуми. Клаксон. Появява се човек с мегафон/
ПАЗАЧЪТ: КАЖЕТЕ, ГОСПОДИНЕ?
ПАСТОРЪТ: ПАСТОР ВИЧЕВ, ПРИЯТНО МИ Е… ПРОСТЕТЕ, ВИЕ
ЛИ СТЕ… СОБСТВЕНИКЪТ?
ПАЗАЧЪТ: СОБСТВЕНИК НА КАКВО?
ПАСТОРЪТ: НА ГРОБИЩЕТО… ПО-ТОЧНО НА ПАРЦЕЛА, ВЪРХУ
КОЙТО…
ПАЗАЧЪТ: КАКВО ЖЕЛАЕТЕ, ГОСПОДИНЕ?
ПАСТОРЪТ: ИСКАМЕ ДА КУПИМ… ПЛАЩАМЕ КЕШ…
ПАЗАЧЪТ: КЕШ? КОЛКО СТЕ ГОТОВИ ДА ПЛАТИТЕ ЗА КОНТРОЛНИЯ ПАКЕТ… С АКЦИИ?
ПАСТОРЪТ: 50 ХИЛЯДИ… ДОЛАРА. МОЖЕ ДА ДОБАВИМ, АКО
ИМА ГАРАНЦИИ, ЧЕ ОНЗИ Е ВСЕ ОЩЕ ТУК…
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ПАЗАЧЪТ: НЕ Е ДОСТАТЪЧНО. НО ПЪРВО – ОТКЪДЕ СТЕ УЗНАЛИ, ЧЕ ТЕРЕНЪТ СЕ ПРОДАВА?
ПАСТОРЪТ: ГОСПОДИНЕ, НЕКА СИ ГОВОРИМ ЧИСТОСЪРДЕЧНО, КАКТО НИ УЧИ БОГ… ЖЕЛАЕМ ДА СЕ СВЪРЖЕМ С ОНЗИ,
ДЕТО СЕ ЯВЯВА ВСЯКА ВЕЧЕР ТУК… ЗА НАС ТОВА МЯСТО Е СПЕЦИАЛНО.
ПАЗАЧЪТ: И АЗ КАКВО ОБЩО ИМАМ С ТОВА?
ПАСТОРЪТ: ЗНАЕМ ОТ СИГУРЕН ИЗТОЧНИК. НЕ ОТРИЧАЙТЕ
СЕГА.
ПАЗАЧЪТ: НЯМА. КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА ДОБАВИТЕ КЪМ…?
ПАСТОРЪТ: /ПРЕЗ МЕГАФОНА/ БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ В НАШЕТО НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ, ЧЕТИРИ ПЪТИ МЕСЕЧНО. СЛАВА НА
ГОСПОДА!
ПАЗАЧЪТ: СЛАВА… И КАКВО ОЩЕ?
ПАСТОРЪТ: ШЕЙСЕТ ХИЛЯДИ?
ПАЗАЧЪТ: ДОБРЕ. ЩЕ ПОМИСЛЯ. ХАЙДЕ СЕГА – ПО ЖИВО, ПО
ЗДРАВО…
ПАСТОРЪТ: ЗА ДЕЦАТА – ПОМИСЛЕТЕ… И ГЛЕДАМ, НАКУЦВАШ. ЩЕ ГИ ДАДЕШ ЗА ОПЕРАЦИЯ… И АКО Е РЕКЪЛ ГОСПОД…
ПАЗАЧЪТ: /СВАЛЯ ПУШКАТА/ ХВАЩАЙ ПЪТЯ! ЧЕ ТИ РАЗПЛАКАХ МАЙЧИЦАТА…
ПАСТОРЪТ: /ПОБЯГВА/ ОСКОТЯЛ ДИВАК! САТАНА СЕ Е ВСЕЛИЛ В ТЕБЕ…
ПАЗАЧЪТ: АБЕ, ТВОЙТА МАМА…
/ЧУВА СЕ ЗАПАЛВАНЕ НА АВТОМОБИЛ, ИЗСВИРВАНЕ НА
ГУМИ/
/ПОЯВЯВА СЕ К./
К.: ПРАЗНА Е, АМА ТИ ВЪРШИ РАБОТА.
ПАЗАЧЪТ: ПРАЗНАТА ПУШКА ВЕДНЪЖ ГЪРМИ… И ВСЕ НЯКОЙ
ХУБАВ ЧОВЕК ЩЕ СЕ СЛУЧИ.
К.: ТОЗИ ОТ КОИ БЕШЕ?
ПАЗАЧЪТ: ОТ НАЙ-ХУБАВИТЕ. /СМЕЕ СЕ/
К.: И ТИ ГО ПРОГОНИ? ГРЕХОТА Е…
ПАЗАЧЪТ: ЛУД НАРОД! ЗЕМЯТА, ТА ЗЕМЯТА… АМА НА – ЕЙ
НА ТАКИВА ИМ ВЪРВИ… И ПОСЛЕ ВЪРВИ РАЗПРАВЯЙ, ИМАЛО
ГОСПОД…
К.: НЕ БОГОХУЛСТВАЙ.
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/ЧУВА СЕ ШУМ, ПОЯВЯВА СЕ СПИРО, ЦЕЛИЯТ В ЧЕРНО, ТЪРКАЛЯ БУРЕ/
СПИРО: МОРТИТУРИ ТЕ САЛЮТАНТ! /ВДИГА РЪКА /
ПАЗАЧЪТ: СПИРО! ИЗКАРА МИ АНГЕЛИТЕ… ЩЕ ПИЕШ ЛИ
ЕДИН ЧАЙ С НАС?
СПИРО: ЧАЙ?
ПАЗАЧЪТ: ЧАЙ. ЛИПОВ… ОТ ЛИПА.
СПИРО: ЛУПУС?
ПАЗАЧЪТ: /КЪМ К./ СПИРО НАВРЕМЕТО Е УЧИЛ ЗА АПТЕКАР.
СЕГА ГОВОРИ НА ЛАТИНСКИ… ПЪК КОЙ ГО ЗНАЕ ДАЛИ Е ЛАТИНСКИ. БАБА ГИНА, БАЯЧКАТА, КАЗВА, ЧЕ Е ОРИОНСКИ. ДАСКАЛЪТ,
КОСТАДИН, КАЗВА, ЧЕ ИМАЛО ДРЕВНОМАКЕДОНСКИ ДУМИ…
ТОЙ ПЪК ОТКЪДЕ ГИ ЗНАЕ… (ЗВЪНИ ТЕЛЕФОН)
ПАЗАЧЪТ: АЛО-У! КОЙ? АЗ СЪМ, ДА… КАКВО, КАКВО…ИСКАТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ГРОБИЩЕТО…Е, НЕ Е
ПЪРВО ЧАСТНО ГРОБИЩЕ! ДА, ТЕРЕНЪТ Е МОЙ… ВИЖТЕ! АЛО…
/ЗАТВАРЯ/
СПИРО: ЮВИГИ, КАНАС!
ПАЗАЧЪТ: /ПОДАВА ЧАША С ЧАЙ НА СПИРО/ ВЗЕМИ!
СПИРО: САНТА СИМПЛИЦИМУС! САКРР…
ПАЗАЧЪТ: Е, ИМА ЗАХАР. СЕДНИ, КАЖИ КАКВО СТАВА В ГРАДА?
СПИРО: ЩЕ ВАЛИ.
ПАЗАЧЪТ: НЯМА. ИМА ВЯТЪР. НЕБЕТО Е ЧЕРВЕНО…
/ЧУВА СЕ БУХАЛ, ЩУРЦИ, МРЪКНАЛО Е/
ПАЗАЧЪТ: /КЪМ СЕБЕ СИ/ ТРЯБВАШЕ ДА ТЕ ОЖЕНИМ НИЙ
ТЕБЕ…ТУЙ Е СПАСЕНИЕТО.
/ПОЯВЯВА СЕ ТОМА/
ТОМА: ДОБЪР ВЕЧЕР.
ПАЗАЧЪТ: КЪДЕ БРОДИШ, ТОМА?... БУДУВАШ ПАК?
ТОМА: ХОДЯ. ПО НОЩИТЕ КАТО БУХАЛ. БЕЗСЪНИЕ, БЕЗСЪНИЕ…ОНАЯ НОЩ, ПРЕДИ ДА СЪМНЕ, СЛУШАМ ПЕТЛИТЕ И СЪМ
ЗАДРЯМАЛ… СЪНУВАМ: ГРОБ. И АЗ ЛЕЖА ВЪТРЕ… ЕДНО МИ Е
ХУБАВО, УДОБНО, ИЗПЪЛНИЛ СЪМ ГО ПО МЯРКА.
ПАЗАЧЪТ: ДА СЕ СЪНУВА ГРОБ Е НА ХУБАВО. ОЗНАЧАВА, ЧЕ
ЕДНО ТАЙНО ЖЕЛАНИЕ ЩЕ ТИ СЕ СБЪДНЕ.
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ТОМА: ЖЕЛАНИЕ? НЯМАМ ВЕЧЕ ЖЕЛАНИЯ… ЗА НИЩО.
ПАЗАЧЪТ: АЙДЕ СЕГА…ЩОМ СИ ЖИВ, ЗНАЧИ НЕЩО ТЕ ТЕГЛИ…ИСКА ТИ СЕ. ДА ПИЙНЕШ, ДА ХАПНЕШ /ЧУВА СЕ КУКУМЯВКА/. А В ГРОБА ИМА ДА ЛЕЖИШ – ГЪРБЪТ ЩЕ ТИ СЕ СХВАНЕ ОТ
ЛЕЖАНЕ… ПЪК И НЕ СИ ТОЛКОВА СТАР – ВИЖ СЕ, КАМЪК ДА
СТИСНЕШ, ВОДА ЩЕ ПУСНЕ…
ТОМА: ИСКАМ ДА СПЯ, ДА СПЯ…НЕ ЗНАМ ДОКОГА. СЪНУВАМ ОНЯ ДЕН: МАМА И ТАТИ… ГОВОРИМ СИ – И НИЩО.
ПАЗАЧЪТ: КУРБАН ЩЕ ТРЯБВА. МОЖЕ ДА СА ГЛАДНИ – НА
ОНЯ СВЯТ… /ЧУВАТ СЕ ЩУРЦИ/
ТОМА: ГОВОРИМ СИ, ПЪК НЕ ПОМНЯ ЗА КАКВО…
ПАЗАЧЪТ: /ТИХО КЪМ К./ ПОМОГНИ МУ.
К.: /ВДИГА РАМЕНЕ/
/ШУМ,ГРЪМОТЕВИЦА, ЧУВА СЕ СЪЩАТА ФОЛКЛОРНА МЕЛОДИЯ НА КАВАЛ…/
ПАЗАЧЪТ: /СКАЧА/ А, БЕЗ ТОВА! /МЕЛОДИЯТА СЕКВА/
/К. ИЗЛИЗА/
СПИРО: /ПОДИР ГЪРБА МУ/ АЙДЕ БЕ, АМЕРИКАНЕЦ.
ПАЗАЧЪТ: СПИРО! ОСТАВИ ЧОВЕКА.
СПИРО: СПИРО! ОСТАВИ ЧОВЕКА.
/ЗВЪНИ ТЕЛЕФОНА. ПАЗАЧЪТ ВДИГА, ЗАТВАРЯТ МУ/
СПИРО: ЧЕРНА КОТКА В ТЪМНА СТАЯ… ХОП! /ПРАВИ ДВИЖЕНИЕ, ЧЕ УЛАВЯ С РЪКА/
ПАЗАЧЪТ: НАГРЯЛО ТЕ Е МАЙ СЛЪНЦЕТО ДНЕС. ИДИ ДА СИ
ЛЕГНЕШ.
/СПИРО ВАДИ ЗВЪНЧЕ И ПОЧВА ДА ЗВЪНИ, ПРАВИ РАЗНИ
МАЙМУНДЖИЛЪЦИ/
СПИРО: БРЪМ, БРЪМ… /ТРЪГВА ДА ИЗЛИЗА, НО СЕ СБЛЪСКВА С ТОМА, КОЙТО ГЛЕДА СЛЕД НЕГО/
ТОМА: НЕЩО ГО МЪЧИ, ЗАВАЛИЯТА… ОТ ПЪЛНОЛУНИЕТО Е.
НА, ВИЖ, И КУЧЕТО УСЕЩА… /ТОМА ЗАЕКВА, ЩОМ СЕ РАЗВЪЛНУВА ЗАЕКВА ВСЕ ПО-СИЛНО/… ТОВА КККУЧЕ Е... ОТ ЧЧЧОВЕКА
Е ПО-УМНО…
ПАЗАЧЪТ: ОТ ТЕБЕ СИГУРНО.
ТОМА: ГГГЛУПОСТИ! КККУЧЕТО, ШЪ ЗНАЙШ, Е ГГГОЛЯМА
РРРАБОТА. ХХХВЪРЛИШ ПППРЪЧКА И ОТИДЕ, И ТИ Я ДОНЕСЕ…
ХХХВЪРЛИШ… /ЗАЕКВА/…

137

138

MOPE

ПАЗАЧЪТ: ПРЪЧКА?
ТОМА: /ОТРИЦАТЕЛНО КЛАТИ ГЛАВА/ ТЦ!
ПАЗАЧЪТ: РЪКАВИЦА?
ТОМА: ТЦ.
ПАЗАЧЪТ: КОЛ-БАС?
ТОМА: ТЦ.
К.: ХЛЯБ?
ПАЗАЧЪТ: ГЛУПОСТИ. ХЛЯБ СЕ НЕ ХВЪРЛЯ!
ТОМА: /КЛАТИ УТВЪРДИТЕЛНО ГЛАВА И СОЧИ К./
/ЧУВА СЕ СИЛЕН ШУМ, ВЛИЗА ГОГОВ, БУТАЙКИ БЮРО НА КОЛЕЛЦА/
ПАЗАЧЪТ: ДАНЪЧЕН ИНСПЕКТОР?!
ГОГОВ: ГЛУПОСТИ! ОСОБЕНО МИ Е ПРИЯТНО – МАРКО ГОГОВ. ЛИ-БЕ-РАЛ. ПО ДУША И УБЕЖДЕНИЯ. БАЩА МИ, БОГ ДА
ГО ПРОСТИ, Е ЖЕРТВА НА ДИКТАТУРАТА, ЛЕЖАЛ Е ПО ЛАГЕРИТЕ.
ПАЗАЧЪТ: КАКВИ ЛАГЕРИ?
ГОГОВ: ГОСПОДА, ПРЕДЛАГАМ КОНЦЕСИЯ. /ОЗЪРТА СЕ/ КЪДЕ
Е ПРИШЪЛЕЦЪТ?... ОНЯ С ПАРАНОРМАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ…
СПИРО: ШЕРШЕ ЛАФАМ. ПАРДОН.
ГОГОВ: /ПОДАВА МУ РЪКА/ ГОГОВ. /СПИРО МУ ПЕРВА РЪКАТА, ГОГОВ ВАДИ БРОШУРА И Я ПОДАВА НА СПИРО/ ЧЕТИ, МОМЧЕ! ТУК Е ИСТИНАТА!
СПИРО: /УЖ ЧЕТЕ/ ПРЕЖДЕ УБО СЛОВЯНЕ НЕ ИМЯХОН…
ГОГОВ: ЧАКАЙ! КАКВО ЧЕТЕШ… Я, ДАЙ /ИЗДЪРПВА С БОРБА
БРОШУРАТА/ ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО. РАЗДЕЛ ПЪРВИ…
ТАКА, ТАКА… АХА… МММ… АБЕ ЩЕ КАРАМ НАПРАВО: НА БЪЛГАРИНА МУ ПИСНА ОТ ПИРАМИДИ. ИМАМ ИДЕЯ, ОТ КОЯТО ЩЕ
СПЕЧЕЛИМ МИЛИОНИ... ТВЪЪЪРДО!
ПАЗАЧЪТ: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, ДА РАЗБИРАМЕ ЛИ…
ГОГОВ: СТОП. ВЗЕМАМ ВИ ЗА СЪДРУЖНИЦИ… ВСИЧКИ! АЗ
СЪМ ПОЧТЕН ЧОВЕК. А КЪДЕ Е… ОНЗИ… ЩОТО БЕЗ НЕГО…
ПАЗАЧЪТ: А?
ГОГОВ: ИМА СИ ХАС… ДА НЕ МЕ ВЗЕХТЕ ЗА ЧЕНГЕ? КЪДЕ Е,
ГОСПОДИНЪТ?
ПАЗАЧЪТ: ТОЙ СИ ЗНАЕ КЪДЕ Е… ЯВЯВА СЕ, КОГАТО ИСКА.
ГОГОВ: КАК ТЪЙ ЩЕ ИЗЧЕЗВА. КЛИЕНТИТЕ НЕ МОГАТ ДА ЧА-
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КАТ. ЗАТУЙ СИ И ПЛАЩАТ.
ПАЗАЧЪТ: /ПОВЕРИТЕЛНО/ А ВИЕ ЗНАЕТЕ ЛИ КОЙ Е ТОЙ?
ГОГОВ: АБЕ, Я НЕ СЕ ЗАНАСЯЙ! АЗ СЪМ ПРИНЦИПЕН ЧОВЕК:
ТАНТО ЗА ТАНТО. И ТОЙ ИМА ИНТЕРЕС… СТАРТИРАМЕ УТРЕ. В
ОСЕМ И ПОЛОВИНА ДА Е НА ЛИНИЯ. ТВЪРДО.
ПАЗАЧЪТ: МОМЕНТ, ГОСПОДИНЕ… ЗА КАКВО ВСЪЩНОСТ ГОВОРИМ?
ГОГОВ: ЗА ФИРМА. „КОНТАКТИ С ОТВЪДНОТО” И ТАРИФА
СЪМ ИЗГОТВИЛ. ЕТО НАПРИМЕР: СРЕЩА С ПОЧИНАЛ РОДНИНА
– 5 МИНУТИ. ОТ 50 ДО 100 ЛЕВА. МОЖЕ И ВЪВ ВАЛУТА.
ТОМА: А В НАТУРА?... КАК НЕ СМЕ СЕ СЕТИЛИ?! ГЕНИАЛНО!
ГОГОВ: ВАШЕТО ИМЕ, ГОСПОДИНЕ?
ТОМА: ТОМА. МЕРСИ.
ГОГОВ: А БИХНЕ ЛИ ПРИЕЛИ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН КОВЧЕЖНИК” И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ?
ТОМА: БЕ, НЕ ЗНАМ ДАЛИ…
ГОГОВ: ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ. ЗНАМ. ИНТЕЛИГЕНТЕН ЧОВЕК ИЗГЛЕЖДАТЕ, ТАКИВА СА НУЖНИ ДНЕС. ВТОРИ В СВЕТА СМЕ ПО
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ СЛЕД ЕВРЕИТЕ. БЪЛГАРИЯ Е НА ПЕТ ХИЛЯДИ
ГОДИНИ…
ПАЗАЧЪТ: ЧЕТОХ…
ГОГОВ: МЕНЕ, АКО ПИТАТЕ, МОЖЕ И ПЪРВИ ДА СМЕ… АМА
НАЛИ ЗНАЕТЕ – ПОЛИТИКА… БУТНАЛИ СА НЕЩО НА ЖУРИТО.
ПАЗАЧЪТ: СИГУРНО.
ГОГОВ: ОБАЧЕ ЕТО… ОНЗИ СЕ ПОЯВЯВА ТУК… НЕ Е СЛУЧАЙНО. /СОЧИ СПИРО/ ДА НЕ Е ТОЗИ?
СПИРО: ЛЬО РУА Е МОР, ВИВ ЛА РУА.
ГОГОВ: /КИМА КЪМ СПИРО/ ДЪЛБОК Е. ЩЕ ГО ВКЛЮЧИМ
И НЕГО. И НИТО ДУМА, ГОСПОДА. ПАЗЕТЕ ТАЙНАТА. ЩЕ СЕ ВИДИМ ПАК, СЛЕД КАТО УРЕДЯ РЕГИСТРАЦИЯТА. АЙДЕ, ДО СКОРО.
/ИЗЛИЗА/.
ПАЗАЧЪТ: „И НИТО ДУМА, ГОСПОДА”… ПЪК ТИ ОТДЕ СЕ ВЗЕ,
ДЯВОЛ ТЕ ЗНАЕ…
ТОМА: СОЛИДЕН ГОСПОДИН. ЛИЧИ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД.
СПИРО: СЕЛАВИ.
ТОМА: ТОВА ЗА ОНЯ ВЯРНО ЛИ Е? ИЛИ Е ШАШМА НЯКАКВА?
ПАЗАЧЪТ: НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ТИ КАЖА. ИМА НЕЩО, НО…
ОБАЧЕ И ТОЯ ТАРИКАТ НЕ Е СЛУЧАЕН…
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ТОМА: МОЖЕ ДА Е ЕМИСАР. ЗА РЕФОРМАТА НЕЩО?
ПАЗАЧЪТ: ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ.
СПИРО: ЗА ВЪЛКА ГОВОРИМ…
/ВЛИЗА К./
ТОМА: ГОСПОДИНЕ, ИЗВИНЯВАЙТЕ… /ДОБЛИЖАВА СЕ/ НАУЧИХ, ЧЕ ИМАТЕ СПОСОБНОСТ ДА ВЪЗКРЕСЯВАТЕ… СЪС СЪПРУГАТА СМЕ БЕЗДЕТНИ, РОДИХМЕ СИ ЕДНО ДЕТЕНЦЕ – ТРИФОНЧО,
ГОРКИЯ /СЛАГА РЪКА НА ОЧИТЕ СИ/. ОСТАВИХМЕ ГО В ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА НЕДОНОСЕНИ… И ПОВЕЧЕ НИ ВЕСТ, НИ КОСТ… И
ГРОБА МУ НЕ ЗНАЕМ КЪДЕ Е… СЪНЯ СИ ИЗГУБИХ ОТТОГАВА…
НА КОЛЕНЕ ТИ ПАДАМ… С ЕДИН БЪБРЕК СЪМ, С ХРОНИЧЕН НЕФРИТ… ПЪК ДОКТОРЪТ КАЗА – ПОСЛЕДНА ФАЗА… И В УРИНАТА
МИ ВИНАГИ – КРЪВ… ЧЕРНИЯТ МИ ДРОБ И ТОЙ УГОЛЕМЕН, А
СЪРДЕЧНАТА КЛАПА…
К.: ЖИВ Е. НО Е ДАЛЕЧЕ…
ТОМА: /ПАДА НА КОЛЕНЕ/ БОЖЕ! В АВСТРАЛИЯ ЛИ? ДУШИЦА… ЗНАЕХ СИ АЗ… ЧЕРЕН ГОЛОГАН СЕ НЕ ГУБИ!
К.: В КАНАДÁ.
ТОМА: КАНÁДА? НА СЕВЕРНИЯ ПОЛЮС?
СПИРО: КАНАДÁ.
К.: КВЕБЕК.
СПИРО: ЗАПАДЕН, ИЗТОЧЕН?
ПАЗАЧЪТ: МАЙНАТА ТИ…
СПИРО: НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ. /ИЗЛИЗА/
ПАЗАЧЪТ: ЧЕШИТ.
СПИРО: /НАДНИЧА/ НОН СТОП! БРАДЪР…
ТОМА: ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ – ИСКАМ ДЯЛ ЗА ДЕТЕТО.
ПАЗАЧЪТ: ПАРЦЕЛЪТ Е МОЙ. КАТО НА ПРИЯТЕЛ ЩЕ ТИ ОТПУСНА ДВА НА ДВА. И МРАМОРЕН ПАМЕТНИК С НАМАЛЕНИЕ.
ОТ ОНИЯ ЗАЛЕЖАЛИТЕ – С ПЕТОЛЪЧКИТЕ…
СПИРО: ЧОВЕК И ДОБРЕ ДА ЖИВЕЕ – УМИРА…
ПАЗАЧЪТ: СПИРО, РАЗКАРАЙ СЕ.
/СПИРО РАЗТВАРЯ РЪЦЕ КАТО АЕРОПЛАН, БУЧИ…/
СПИРО: ДАМИ И ГОСПОДА, ЗАТЕГНЕТЕ КОЛАНИТЕ… КАНАДÁ,
ЛЕЙДИС ЕНДЖЕНТЪЛМЕНС…
ПАЗАЧЪТ: ОТКАЧАЛКА.
ТОМА: ОТ СИСТЕМАТА Е.
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ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ
/ОФИС, БЮРА, ТЕЛЕФОНИ, КОМПЮТРИ, САКСИЯ С ФИКУС,
ФИРМЕНИ ЗНАЦИ – СТИЛИЗИРАНО ГРОБИЩЕ; ВСИЧКИ СА ОБЛЕЧЕНИ ТЕХНОКРАТСКИ, С ВРАТОВРЪЗКИ, ИГЛИ, СИВО-СИНКАВИ
РИЗИ. ГОГОВ СЕДИ И РАЗЛИСТВА ПАПКА, НА ЧЕЛОТО МУ – ОЧИЛА/
/ДЖИЕСЕМЪТ ЗВЪНИ/
ГОГОВ: ФИРМА ”ТРАНСКОМЕРИСК ООД”, МОЛЯ. ТОЧНО.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНТАКТИ С ОТВЪДНОТО. /ОБЛИЧА ЧЕРНА МАНТИЯ/ РАБОТИМ НОНСТОП, ГОСПОДИНЕ. ЧАКАЙТЕ. НЯКОЙ ВИ
Е ЗАБЛУДИЛ. НЕ ВЪЗКРЕСЯВАМЕ И НЕ КЛОНИРАМЕ. ПРОСТО
КРАТЪК РАЗГОВОР С ВАШ СКЪП ПОКОЙНИК… ИМАМЕ И ДРУГИ
УСЛУГИ, РАЗБИРА СЕ. КАКВИ КОСТИ? ПРИТЕЖАВАТЕ БЕДРЕНАТА
КОСТ НА ХАН АСПАРУХ! /СЛАГА ДЛАН НА СЛУШАЛКАТА – ТИХИЧКО: „ОЩЕ ЕДИН ЛУД”/. КЪДЕ СЕ НАМИРА? В СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ? ЯСНО. ТОМА!
ТОМА: /ВЛИЗАЙКИ/ ДА, ШЕФЕ.
ГОГОВ: ЩЯХ ДА ЗАБРАВЯ. /ПОДАВА ДЖИЕСЕМ НА ТОМА/
ДАЙ ГО НА СПИРО. ДА МУ УЗАКОНИМ ГОВОРЕНЕТО, НЕКА КЛИЕНТИТЕ НЕ МИСЛЯТ, ЧЕ СИ ГОВОРИ САМ… КЪДЕ Е ОНЗИ? /ТОМА
СЕ НАДВЕСВА НА УХОТО МУ/. ДОБРЕ. НЕКА СИ ПОЧИВА. И ДА СЕ
ХРАНИ.
ТОМА: ЧОВЕКЪТ Е ВЕГЕТАРИАНЕЦ.
ГОГОВ: ОХ, И ТОЗИ ЛИ. НИЩО. В БЛЮДОТО ДА ПРИСЪСТВА
МРЪВКА. ЩЕ ЯДЕ! МЕНЕ В КАЗАРМАТА НЕ СА МЕ ПИТАЛИ… ЗА
ДОВЕЧЕРА ЕДНО АГЪНЦЕ. ПЕЧЕНО. УФ, МАЛЕЙ, ВЕГЕТАРИАНЕЦ…
ТОМА: ДОБРЕ, ШЕФЕ. /ТРЪГВА, НО СЕ ВРЪЩА/ А С ОНАЯ МУТРА КАКВО ЩЕ ПРАВИМ?
ГОГОВ: КАЖИ МУ НА ГОСПОДИНА, ЧЕ ОБСЛУЖВАМЕ С ПРЕДИМСТВО ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАШЕТО ГРОБИЩЕ.
ДА ПРЕХВЪРЛИ КОКАЛИТЕ НА ДРУГАРЧЕТОТО СИ ТУК – И ТОГАВА. ВЗЕМИ МУ ДВОЙНО. МАФИОТИ!... ЩЕ ГО СЛОЖИТЕ В СТАР
ГРОБ. ВИЖ ТАМ… НАМЕРИ НЕЩО ПОДХОДЯЩО.
ТОМА: ПРОБЛЕМЪТ Е С ПАМЕТНИКА…
ГОГОВ: Е, НЯМАМЕ ЛИ ПЛОЧИ? ЗА ТОЗИ ОТ КАРАРСКИ МРАМОР…
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ТОМА: ИМА ЕДНА, НО ПУКНАТА. НЕ ИСКАТ ПЛОЧА – ИСКАЛИ
БЕТОНЕН МОНУМЕНТ. ДЕВЕТ САМОСВАЛА – 45 ТОНА ЩЕ ТЕЖИ.
И ВГРАДЕН КАЛНИК ОТ МЕРЦЕДЕС.
ГОГОВ: ХЕХЕ, ЦЯЛ ЗАМЪК.
ТОМА: КАКВО ДА ИМ КАЖА?
ГОГОВ: КАЖИ ИМ, ЧЕ ЩЕ ИМ СТРУВА… ДЕСЕТ ХИЛЯДИ НАЙМАЛКО. НЕ ГИ ЖАЛИ. АКО НЕ СА СЪГЛАСНИ – ЧАО. ДЕЙСТВАЙ!
/ЧУКА СЕ, ВЛИЗА ЗАСУКАН ПЛЕШИВЕЦ, ГОГОВ ПИШЕ, БЕЗ ДА
ВДИГА ГЛАВА/
КЛИЕНТ: ДОБЪР ДЕН. ТРАНС…?
ГОГОВ: …КОМЕРИСК. КАКВО ЖЕЛАЕТЕ, МОЛЯ?
КЛИЕНТ: КАК ДА ВИ КАЖА… ДЕЛИКАТНО Е. ВИЕ, ПРЕДПОЛАГАМ, ГАРАНТИРАТЕ ПЪЛНА ДИСКРЕТНОСТ?
ГОГОВ: МОЛЯ ВИ СЕ! ГРОБ СМЕ.
КЛИЕНТ: ЩЕ БЪДА НАПЪЛНО ОТКРОВЕН – КАСАЕ СЕ ЗА
ДАМА… ЖЕЛАЯ ЕДНА НЕАНГАЖИРАЩА СРЕЩА.
ГОГОВ: В СМИСЪЛ?
КЛИЕНТ: НАЛИ РАЗБИРАТЕ… СЕМЕЕН СЪМ… ЩЕ СИ ПЛАТЯ
КОЛКОТО Е НУЖНО.
ГОГОВ: И КОЯ Е… ВЪПРОСНАТА?
КЛИЕНТ: НЕФЕРТИТИ.
ГОГОВ: ТЯ ПЕВИЦА ЛИ Е?
КЛИЕНТ: ФАРАОНКА. НА ЕГИПЕТ.
ГОГОВ: ТЯ ОМЪЖЕНА ЛИ Е?
КЛИЕНТ: ДА. НО СЪПРУГЪТ И Е ПОКОЙНИК ОТ 3-4 ХИЛЯДИ
ГОДИНИ.
ГОГОВ: АХА. И КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?
КЛИЕНТ: ИСКАМ НЕЩО ПО-РАЗЛИЧНО…
ГОГОВ: НЕ РАЗБИРАМ. МОЖЕ БИ НЯМА ДА СТАНЕ. НИЕ СМЕ
ПОЧТЕНА ФИРМА… КЛИЕНТИТЕ ПОДПИСВАТ ДЕКЛАРАЦИИ…
КЛИЕНТ: НО ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО? ПОДПИС, ЛИЧНИ ДАННИ…
ГОГОВ: КЪДЕ РАБОТИТЕ?
КЛИЕНТ: НАЧАЛНИК ЦЕХ СЪМ. В РАФИНЕРИЯТА.
ГОГОВ: И ЗАЩО НЕ СИ НАМЕРИТЕ НЕЩО ПО… СЕМПЛО.
КЛИЕНТ: ВИНАГИ СЪМ МЕЧТАЛ ЗА НЕЩО ПО-ТАКА… ОБИЧАМ ХОЛИВУУД… ГОЛЯМАТА ЯБЪЛКА. НУЙОРК.
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ГОГОВ: ДОБРЕ. ЩЕ ОПРАВИМ НЕЩАТА. САМО ПОДПИШЕТЕ,
ЧЕ… ИЛИ КАРАЙТЕ БЕЗ ПОДПИС.
/ВЛИЗА СПИРО, МОТИВ ОТ СИНАТРА: "НЮ ЙОРК"…/
ГОГОВ: СПИРО, ИЗПРАТИ ЛИ ОНОВА ПО КУРИЕР? СЪБЕРИ
ВСИЧКИ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ДОВЕЧЕРА. И ОНЯ… ПАРАШУТИСТ – СЪЩО.
ГОГОВ: /КЪМ КЛИЕНТА/ ИЗВИНЕТЕ. СЧИТАЙТЕ, ЧЕ СМЕ ЗАДВИЖИЛИ НЕЩАТА. ЩЕ ВИ ИЗВЕСТИМ, КОГАТО….
КЛИЕНТ: МЕРСИ. ЖЕЛАЯ ВИ УСПЕХ, ГОСПОДИНЕ.
ГОГОВ: МОМЕНТ, ГОСПОДИНЕ. ИСКАМ ДА ВИ УВЕДОМЯ, ЧЕ
ФИРМАТА ВЪВЕЖДА НОВИ УСЛУГИ…
КЛИЕНТ: ИНТЕРЕСНО, ИНТЕРЕСНО…
ГОГОВ: НАПРИМЕР СРЕЩА С ГРАФ ДРАКУЛА, МАРКИЗ ДЬО
САД, МУСОЛИНИ…
КЛИЕНТ: А ЕКСКУРЗИИ ДО ОНЯ СВЯТ?
ГОГОВ: ТАМ НЕ МОЖЕ… ПЪК И ДАЛИ Е ТОЛКОВА РАЗЛИЧНО,
ХАХА. СЕТИХ СЕ ЗА ЕДНА ДРУГА УСЛУГА: НЕРОДЕН ПЕТКО… АКО
МАЙКА ВИ Е ИЛИ ЖЕНА ВИ Е АБОРТИРАЛА НЯКОГА… И СЕГА ДУШАТА НА ВАШ БРАТ ИЛИ ВАША СЕСТРА СЕ НОСЯТ В ЕФИРА…
КЛИЕНТ: ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ. ПРЕДПОЧИТАМ КЛАСИКАТА… ДОВИЖДАНЕ /ИЗЛИЗА/
/ВЛИЗА ТОМА, ДЪРЖИ ПОЛИЕТЕЛЕНОВ ЧЕРЕН ЧУВАЛ/
ТОМА: КУРИЕРЪТ ГО ДОНЕСЕ. ОТ ОНИЯ...
ГОГОВ: ВОНИ! ПФУУ…
ТОМА: ОНЯ С БЕТОННИЯ МОНУМЕНТ СЕ ОБАДИ ОДЕВЕ…
ДРУГАРЧЕТО МУ БИЛО ВЗРИВЕНО В ДЖИПА СИ. ЕЙ, ТОВА СЪБРАЛИ ОТ НЕГО – С ЧЕРПАК…
ГАГОВ: МАХАЙ ГО! ТУКА ДА НЕ СМЕ ЕКАРИСАЖ… ПФУУ! ВМИРИСА МИ ДУШАТА.
ТОМА: АМА, ШЕФЕ… ТОЙ СИ ПЛАЩА. НАМЕРИХМЕ СТАР
ГРОБ. ТОВА БИЛО ОПЯТО ОТ ПОП…
ГОГОВ: ГОРКИЯТ ПОП. МАХАЙ ГО! НЕ ИЗДЪРЖАМ… ЗАКОПАЙТЕ ГО НЯКЪДЕ В ГОРНИЯ КРАЙ… И ГЛЕДАЙТЕ ПЕСОВЕТЕ ДА
НЕ ГО ДОКОПАТ, ЧЕ…
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…………………………………………………………………………………………………
………..
/ВЕЧЕР. ГОГОВ ЧЕТЕ В ЛАПТОПА СИ ВЪРХУ БЮРОТО. ВЛИЗАТ
ПАЗАЧЪТ, ТОМА И СПИРО/
ГОГОВ: ЗАПОВЯДАЙТЕ, ГОСПОДА. /СПИРО ДУШИ ВЪЗДУХА/
И ТАКА, ГОСПОДА, ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТА СЕДМИЧНИЯ ОТЧЕТ,
ИСКАМ ДА ВИ ИНФОРМИРАМ ЗА НЯКОИ МОИ ИДЕИ, КОИТО
ВИЕ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ. ПРЕДЛАГАМ КОРПОРАЦИЯТА ДА ИМА ПРЕЗИДЕНТ НАПРИМЕР. РАЗКРИВАНЕ НА
НОВИ ПРОИЗВОДСТВА – ЗАКУПУВАНЕ НА ОЩЕ ЕДНО ГРОБИЩЕ,
КОЕТО ДА СЪЖИВИМ, ТАКА ДА СЕ КАЖЕ… ПРЕДЛАГАМ СЪЩО
ТАКА ЕДНА ФОНДАЦИЯ: „ВЕЧЕН МИР” ИЛИ „ВЕЧЕН”…? ЩЕ ИЗМИСЛИМ КАКВО…. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРЧЕСКИЯ ДОМ В
ГРАДА… ТАКА ДАНЪЧНИТЕ НЯМА ДА НИ ЗАКАЧАТ. НАЛАГА СЕ ДА
ЗАПИШЕТЕ ПО ЕДИН ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС ПО МЕНИДЖМЪНТ…
А ЗА СПИРО – ЕДИН КРАТЪК КУРС ПО НЕМСКИ. НУЖЕН НИ Е
ПРЕВОДАЧ. И ЕДНА ИЗНЕНАДА: СЕКРЕТАРКА, ЗА МЕН. /ОБАЖДА СЕ ПО ДЖИЕСЕМА: „АНИ, ЕЛА.”, ВЛИЗА ИЗРУСЕНА, НАКОНТЕНА МАДАМА, С МИНИЖУП И ИЗКУСТВЕНИ МИГЛИ/. ТОВА Е
АНЕЛИЯ. АНЕЛИЯ Е ЗАВЪРШИЛА АГРОНОМСТВО В СВОБОДНИЯ
УНИВЕРСИТЕТ… /АНЕЛИЯ ПОДАВА РЪКА НА ВСЕКИ, СПИРО И ЦЕЛУВА РЪКА/
Г)ГОВ: АНИ, ТОВА Е НАШИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН.
/ВЛИЗА К./
К.: ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ, БЕЗ МЕН…
ГОГОВ: ЗАПОВЯДАЙ, ДРУЖЕ! АНИ, КАФЕ.
АНЕЛИЯ: НЕС ИЛИ ТУРСКО? /ЗВЪНИ ЗВЪНЕЦЪТ, АНИ ИЗЛИЗА
И ПАК ВЛИЗА/ ДОШЪЛ Е КЛИЕНТ.
/ВСИЧКИ НАПУСКАТ, ОСТАВАТ К. И ТОМА/
ТОМА: ИЗВИНЯВАЙ, ЧЕ ПАК АЗ… ТОЙ – ДОБРЕ ЛИ Е ТАМ, В
КАНАДА?
К.: ТОЙ БЕШЕ ПРЕДИ МАЛКО ТУК… /ИЗЛИЗА/
ТОМА: КАК?! ДА НЕ ИСКАШ ДА КАЖЕШ, ЧЕ… СПИРО… ЧАКАЙ! /ХУКВА/
/ВЛИЗА СПИРО И ВИЕ КАТО ВЪЛК КЪМ ЛУНАТА: АУУУУУУУ…/
/ВЛИЗА К./
СПИРО: ИЗЧАДИЕ, ЗАЩО КРИЕШ, ЧЕ СМЕ МЪРТВИ? ЗАЩО ГИ
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МЪЧИШ… /К. ИЗЛИЗА, СПИРО ЛЯГА ПО ОЧИ/
/ПОЯВЯВА СЕ ТОМА/
ТОМА: СИНЕ…ТРИФОНЕ. /СПИРО СКАЧА И ПОБЯГВА В КРЪГ/
СПИРО: И ДА ЗНАЕШ – ЩЕ СИ ТРАЕШ? ЧУВАШ ЛИ ГИ?
ТОМА: КОИ?
СПИРО: ВАМПИРИТЕ. ДЯВОЛИТЕ ДА ТЕ ВЗЕМАТ…
ТОМА: НЕ Е ХУБАВО ДА ГОВОРИШ ТАКА…
СПИРО: ОТИВАЙ СИ ВКЪЩИ, ГОСПОДИНЕ!
ТОМА: ТИ БЪЛНУВАШ. ДА НЕ ТЕ Е НАПИЛ НЯКОЙ…
СПИРО: ЖИВОТЪТ МЕ ДЪРПА, ДЯДО… ЧУЙ! /ОСЛУШВА СЕ С
ВДИГНАТ ПРЪСТ/ МНОГО СА НАДЪЛБОКО, НЕ ГИ ПУСКАТ…
ТОМА: КАКЪВ ДЯДО СЪМ ТИ АЗ… ЕЛА, ЕЛА…СЕДНИ. КАЖИ,
МОЙТО МОМЧЕ, ОТКЪДЕ ТИ ИДВАТ ТИЯ ДУМИ В УСТАТА…
СПИРО: ДРУГ ГОВОРИ…
ТОМА: ОТТАМ ЛИ?
СПИРО: ОТВЪТРЕ, ДЯДО.
ТОМА: А НАШИЯТ, ТОЙ КАКЪВ Е? СИГУРНО Е СТАРШИ ТАМ…
СПИРО: ДА, КОЛОНЕЛ. БЕГЛЕЦ. КАТО МЕНЕ. ТАМ НЕ ПРОЩАВАТ НА ПРЕДАТЕЛИТЕ… СМЕРТИЮ СМЕРТ ПОПРАВ… ТРИФОН
МИ Е БЛИЗНАК – НЕ ВДЯВАШ ЛИ…
ТОМА: СТИГА, СТИГА!
/ВЛИЗА К./
ТОМА: ГОВОРИМ СИ…
СПИРО: ТАЙНА.
ТОМА: МНОГО Е ДОБРИЧЪК… НА МАЙКА СИ СЕ Е МЕТНАЛ…
ТЯ КАК ЛИ Е ТАМ?
К.: ТАЙНА.
ТОМА: АКО ИМАШЕ ЕДНО ЛЕСНО И АЗ… ВСИЧКИ СЕ ПРЪСНАХМЕ – ЕДИН НАТАМ, ДРУГ – НАСАМ…
/ПОЯВЯВАТ СЕ ДВЕ ЦИГАНКИ/
/ЕДНАТА, ПО-МЛАДА, ТРЪГВА КЪМ ТОМА/
І ЦИГАНКА: УУ, БАТЕ, МНОГО СИ ПРЕЖИВЯЛ, ДАЙ ЗА ПЕТ
ЛЕВА ДА ТИ КАЗВАМ ЖИВОТА?
ІІ ЦИГАНКА: ГОСПОДИНЕ, ТО МНОГО ПОЗНАВА. И БИЛКИ ЩЕ
ТИ ДАВА…
/СПИРО ПРИБЛИЖАВА С ПРОТЕГНАТА ДЛАН, ПЪРВАТА ЦИГАНКА ПОГЛЕЖДА РЪКАТА МУ Я И ПЕРВА/
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ТОМА: КАКВО ВИДЯ?
І ЦИГАНКА: УМРЯЛ МИ СЕ СТОРИ… РЪКА НА УМРЯЛ ЧОВЕК.
ІІ ЦИГАНКА: /СТРОГО КЪМ СПИРО/ ТИ КАКЪВ СИ БЕ? /СПИРО
РАЗПЕРВА ЗАПЛАШИТЕЛНО РЪЦЕ: ФУУУ… ЦИГАНКАТА ЗАВЪРТА
РЪКА – ЛУД/
І ЦИГАНКА: /ВЗИМА РЪКАТА НА К. И ВЕДНАГА Я ПУСКА КАТО
ПОПАРЕНА/ ВАЙ, ШЕЙТАН!
ІІ ЦИГАНКА: /ВЗИМА РЪКАТА НА ТОМА/ МНОГО СИ УМЕН…
АМА УМЕН! И ЗЛАТОТО ЩЕ НАМЕРИШ СКОРО – ЕЙ ГО ТУКА,
ЛЪСКА…
/ПОЯВАВАТ СЕ ГОГОВ И ПАЗАЧЪТ И СЕ ЗАСЛУШВАТ/
ГОГОВ: Я МАРШ ОТТУКА! ЛЪЖКИНИ ТАКИВА… /ЦИГАНКИТЕ
ПОБЯГВАТ/. ГОСПОДА, ЧУДЯ ВИ СЕ НА АКЪЛА, МОДЕРНИ ХОРА
СТЕ… /К. СЕ ОТТЕГЛЯ/. ТОМА, КАКВО СИ СЕ ОКУМИЛ, БРАТО? УДАРИ ЕДНО. /ПОДАВА БУТИЛКА/ ОРИГИНАЛНО. ШОТЛАНДСКО.
ПАЗАЧЪТ: КОЙ ГО ЗНАЕ ДАЛИ Е ОРИГИНАЛНО. ЦЕЛИЯТ ЖИВОТ СТАНА ЕДНО МЕНТЕ.
ГОГОВ: Е, ГОСПОДА, КАК ВЪРВЯТ ЗАПИСВАНИЯТА?
ПАЗАЧЪТ: БЛИЗО ТРИ ХИЛЯДИ ЗА МЕСЕЦ…
ГОГОВ: БЕЗ КАПАРО ВЕЧЕ НЯМА ДА ЗАПИСВАТЕ. НЕ СМЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО. НЕ ЗНАМ ДАЛИ ДА НЕ ВДИГНЕМ
МИЗАТА… ПРИ ТАЗ ИНФЛАЦИЯ. НАЕМИТЕ И ТЕ СКОЧИХА. ТОМА,
Я СЕ ОБАДИ НА АНЕЛИЯ – ОТ УТРЕ ПЕТДЕСЕТ ЕВРО ЗА ПЪЛЕН РЕГЕНЕРАТ… ЗА САМОУБИЙЦИТЕ – ДВОЙНО! МНОГО СКЪП СТАНА
ЖИВОТЪТ...
ПАЗАЧЪТ: И ТЪП.
ГОГОВ: ТИ ПЪК ЗАЩО ПЛАЧЕШ? МИЛИОНЕР… НАЙ-СКЪПИЯТ
ПАРЦЕЛ НА ЗЕМЯТА Е ТВОЙ…
ТОМА: ЩАСТЛИВЕЦ.
ГОГОВ: РЪЦЕТЕ ТРЯБВА ДА МИ ЦЕЛУВАТЕ, ВИЙ… ГОСПОДА,
ИМАМ ДА ВИ СЪОБЩЯ ВАЖНА ВЕСТ…
ПАЗАЧЪТ: ДА НЕ Е УМРЯЛ НЯКОЙ ДЕПУТАТ…
ГОГОВ: ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА КМЕТ! ТВЪРДО!
МАКЕДОНОВ: БРАВО! /РЪКОПЛЯСКА/
ГОГОВ: ГОСПОДИН МАКЕДОНОВ. АДВОКАТ. ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР НА НАШАТА ПАРТИЯ. /МАКЕДОНОВ СЕ РЪКУВА НАРЕД/ ИМАМ ИДЕЯ: ПРЕДЛАГАМ ГО ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ
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СЪВЕТ.
ПАЗАЧЪТ: КАТО КАКЪВ?
ГОГОВ: ЧЛЕН.
/ВЛИЗА Г-ЦА АНЕЛИЯ/
АНЕЛИЯ: НЯКАКВИ ХОРА С ПЛАКАТИ СЕ ТРУПАТ ПРЕД ВХОДА
НА ГРОБИЩЕТО.
ГОГОВ: НЕ ГИ ЛИ РАЗПИТА? КАКВИ СА ИСКАНИЯТА ИМ?
АНЕЛИЯ: НЕ ОТГОВАРЯТ. МЪЛЧАЛИВО ПРИСЪСТВИЕ.
МАКЕДОНОВ: „ЗЕЛЕНИТЕ СТРАЖИ”.
ГОГОВ: МАКЕДОНОВ, ИДИ ТИ БЕ, БРАТ… ВИЖ КАКВО ИСКАТ.
МОЖЕМ ДА СЕ СПОРАЗУМЕЕМ.
МАКЕДОНОВ: МАЙ НЯМА СМИСЪЛ..
ГОГОВ: ИДИ, ИДИ… КАЖИ ИМ, ЧЕ УВАЖАВАМЕ ЕКОЛОГИЯТА… ЦЯЛАТА ЕВОЛЮЦИЯ УВАЖАВАМЕ… САМО ДА СЕ МАХНАТ.
АНЕЛИЯ: ЩЕЛИ ДА РАЗПЪВАТ ПАЛАТКИ.
ГОГОВ: КАКВО?! ТИЯ СА ЛУДИ! ПРАВАТА НА МЪРТВИТЕ ЩЕЛИ
ДА ЗАЩИТАВАТ… МАКЕДОНОВ, ИДИ И КАЖИ, ЧЕ ЛИЧНО МИНИСТЪРЪТ… ИЛИ… ЧАКАЙ – ОБЕЩАЙ ИМ ПРИЮТ ЗА КОТКИ И
КУЧЕТА… ЩЕ ЗАЛЕСИМ И БОРЧЕТА… ВИЖ ТАМ БЕ!
/МАКЕДОНОВ ИЗЛИЗА/
ПАЗАЧЪТ: АЗ НА ТОЯ МУ НЯМАМ ДОВЕРИЕ.
ГОГОВ: ТРАЙ МАЛКО! ЧОВЕКЪТ Е ПРАВИСТ. ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ. ТРЯБВА ДА СЕ МИСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИ…
ПАЗАЧЪТ: КОЙ ЗНАЕ ДАЛИ НЕ ГИ ДОВЕДЕ ТОЙ…
ГОГОВ: ЕХ, БЪЛГАРИНО. ШШТ… ВРЪЩА СЕ.
МАКЕДОНОВ: ТРЪГВАТ СИ. ВОДАЧЪТ ИМ СЕ ОКАЗА ОТ НАШИТЕ. ОБЕЩАХ МУ ДА ГО ВКЛЮЧА В ЛИСТАТА ЗА СЪВЕТНИЦИ…
ГОГОВ: БРАВО! АЙДЕ, ВСЕКИ ПО ЗАДАЧИТЕ СИ…
/ВСИЧКИ ИЗЛИЗАТ. ОСТАВАТ АНЕЛИЯ И МАКЕДОНОВ. СПОГЛЕЖДАТ СЕ И МАКЕДОНОВ Я ПРИХВАЩА ПРЕЗ КРЪСТА. ПРЕСИЧАТ СЦЕНАТА С КУФАРИ. ЧУВА СЕ ЗАПАЛВАНЕ НА АВТОМОБИЛ…
ШУМ НА ИЗЛИТАЩ САМОЛЕТ/
/НА СЦЕНАТА ИЗСКАЧА СПИРО И ГЛЕДА КЪМ НЕБЕТО/
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ЧЕТВЪРТО ДЕЙСТВИЕ
ГОГОВ: ГОВЕДО С ГОВЕДО! КАК МОЖЕ ДА СЪМ ТАКОВА ГОВЕДО, БЕ?! /УДРЯ СЕ ПО ЧЕЛОТО, ЧЕТЕ/: ”ПОЗДРАВ ОТ КАРИБИТЕ!”... С МОИТЕ ПАРИ НА МЕДЕН МЕСЕЦ…
ПАЗАЧЪТ: АЗ ОЩЕ КАТО ГО ВИДЯХ ТОВА АДВОКАТЧЕ… И
ОНАЯ КИКИМОРА…
ГОГОВ: И ЗАЩО НЕ КАЗА? АЗ, АЗ СЪМ ВИНОВЕН. ЗМИИ В ПАЗВАТА… И СЕГА – ВСИЧКО ОТНАЧАЛО. АХ, ДА ГИ НАБАРАМ…
ПАЗАЧЪТ: ЩЕ ГИ ВИДИШ НА КУКОВО ЛЯТО…
/ИЗЛИЗАТ ЗАЕДНО, СЛЕД МАЛКО ВЛИЗА ТОМА, СЛЕД НЕГО
ВЛИЗА МЪЖ С ЧЕРНА МАНТИЯ И КАЧУЛКА/
ТОМА: КОЙ СТЕ ВИЕ? /МЪЖЪТ ДОКОСВА ТОМА ПО РАМОТО
И ТОЙ СЕ ПРЕВИВА ОТ БОЛКА, ПАДА ПО ОЧИ/
К.: /НАДВЕСВА СЕ НАД ТОМА/ ДОБРЕ ЛИ СИ? МЕНЕ СА ТЪРСИЛИ… ТРЯБВА ДА ТРЪГВАМ.
ТОМА: КЪДЕ ОТИВАШ?
К.: СБОГОМ.
ТОМА: НЕ НИ ОСТАВЯЙ! ВЗЕМИ НИ СЪС СЕБЕ СИ…
К.: НЕ ЗНАЕТЕ В КАКВО СЕ НАМЕСВАТЕ… СБОГОМ. /ИЗЛИЗА/
/ВЛИЗАТ СПИРО И ПАЗАЧYT/
ТОМА: /КЪМ ТЯХ/ КАЖЕТЕ МУ ВИЕ… ТРЪГВА СИ.
ПАЗАЧЪТ: СПИРО, ТИЧАЙ ДА ГО ВЪРНЕШ…
СПИРО: КЪСНО Е, СТАРЧЕ. МОЛЕТЕ СЕ… МОЖЕ И ДА ВИ ЧУЕ.
ПАЗАЧЪТ: ТИЧАЙ!
/ОТГОРЕ БАВНО СЪС СКЪРЦАНЕ СЕ СПУЩА НЕЩО КАТО АСАНСЬОР, ВЪВ ФОРМА НА ЛОДКА, ПРИХВАНАT С ВЕРИГИ ОТКЪМ НЕБЕТО. ОКОЛО ПОЛОВИН МЕТЪР НАД ПОДА АСАНЬОРЪТ СПИРА.
ТОМА СЕ ЗАСИЛВА И СЕ КАЧВА ВЪТРЕ/
ТОМА: БЛАГОДАРЯ ТИ!... КРАЙ НА МЪКИТЕ!
СПИРО: АРИВЕДЕРЧИ! /И ТОЙ СЕ КАЧВА В ЛОДКАТА-АСАНСЬОР/
ПАЗАЧЪТ: /КАЧВА СЕ ПРИ ТЯХ/ ТО МАЙ И АЗ НЯМА ВЕЧЕ КАКВИ ДА ГИ ВЪРША ТУК. ЩЕ СИ ПРАВИМ КОМПАНИЯ.
ТОМА: ТИ НАЛИ СИ ДВА ПЪТИ ВДОВЕЦ?
ПАЗАЧЪТ: Е, И?
ТОМА: ЩЕ ВИДИШ ТАМ – Е, И? КАТО ТИ СКОЧАТ ДВЕТЕ…

MOPE

ПАЗАЧЪТ: АЗ ДЕЦАТА СЪМ ГИ ОСИГУРИЛ… А ТАМ СИГУРНО Е
ПО-УСТРОЕНО?
ТОМА: СПИРО, ДЪЛГО ЛИ ТРАЕ ПРЕХОДЪТ?
СПИРО: НИЩО НЕ УСЕЩАШ… ЦЯЛА ВЕЧНОСТ.
/ПОЯВЯВА СЕ ГОГОВ/
ГОГОВ: ЕЙ, КЪДЕ ТРЪГНАХТЕ БЕЗ МЕНЕ? КАКВО ВИ ПРИХВАНА? ГОСПОДА МИГРАНТИ… ПРИ ПЪРВОТО ПРЕПЯТСТВИЕ И БЕЖ
ДА ВИ НЯМА…
СПИРО: ШШТ. ЧАКАМЕ. ВИЗИ.
ГОГОВ: КАКВО?! А МЕНЕ МЕ ЗАРЯЗВАТЕ, ТАКА ЛИ? ПРИЯТЕЛ
В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА… /ЗАСИЛВА СЕ И СКАЧА ПРИ ТЯХ/
ТОМА: ГОГОВ, СЛЕЗ БЕ, ЧОВЕКО! МЛАД СИ ОЩЕ…
СПИРО: ЩЕ ТИ БЪДЕ ТЪЖНО…
ГОГОВ: АЗ ОТ КОЛЕКТИВА СЕ НЕ ЦЕПЯ… ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ ВЗЕХТЕ ЛИ?
СПИРО: БАРАБАР ПЕТКО С…
ТОМА: СПИРО, ОБЯСНИ МУ…
/ЧУВА СЕ ГРЪМОТЕВИЦА, СВЯТКАНЕ, АСАНСЬОРЪТ СЕ РАЗКЛАЩА И БАВНО ПОЕМА НАГОРЕ/
ГОГОВ: МЕЧКА СТРАХ… /ОЩЕ ЕДНА ГРЪМОТЕВИЦА/… КАКВО
СТАВА, БЕ?
ТОМА: ТРЪГНА. НЯМА СТРАШНО…
ПАЗАЧЪТ: А И СПИРО НАЛИ КАЗА, ЧЕ…
ГАГОВ: /ИСТЕРИЧНО/ СПИРО БИЛ КАЗАЛ… ВИЙ ЛУДИ ЛИ
СТЕ? /МОЩНА ГРЪМОТЕВИЦА/… СПИРО, ИДИОТ ТАКЪВ… ОХ,
КЪДЕ СЕ НАТРЕСOХ АЗ?
ТОМА: НЕ Е ТОЙ СПИРО…
/АСАНСЬОРЪТ СЕ РАЗКЛАЩА И ПАК ПОЕМА НАГОРЕ СЪС
СКЪРЦАНЕ И РАВНОМЕРНО ЦЪКАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ/
ТОМА: /ТИХИЧКО/ УРА!
ГОГОВ: С ТИЯ НЕЩА ШЕГА НЕ БИВА, КЪДЕ ОТИВАМЕ?… /ИСТЕРИЧНО/ УРААА! ЧЕРЕН ВЛАК СЕЕ КОМ-ПОЗИРА….
/АСАНСЬОРЪТ СЕ Е ИЗДИГНАЛ НА ОКОЛО 2 МЕТРА ВИСОЧИНА, ОТДОЛУ ПРИБЯГВА ВОЙНИК С МАСКИРОВЪЧНИ ДРЕХИ. ПОЯВЯВА СЕ ОФИЦЕР С МЕГАФОН/
ОФИЦЕР: НЕЗАБАВНО СЛЕЗТЕ НА ЗЕМЯТА! ОБКРЪЖЕНИ СТЕ!
ТОВА Е ЗАПОВЕД!
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ГОГОВ: /ОТГОРЕ/ СПРИ БЕ, ПАПАГАЛ!
ТОМА: /ТИХИЧКО/ ГОГОВ, НЕ ГИ ДРАЗНИ!
ОФИЦЕР: ПОВТАРЯМ! НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАПОВЕДТА!
ПАЗАЧЪТ: Г-СИН МАЙОР, ВСИЧКО Е НАРЕД! ОСТАВЕТЕ НИ НА
СПОКОЙСТВИЕ…
ГОГОВ: И КАКВО ЩЕ НИ НАПРАВИШ, А? ОХЛЮВ!
ТОМА: /ЗАТИСКА МУ УСТАТА/ ШШТ!
/ЧУВАТ СЕ КОМАНДИ, СКЪРЦАНЕ НА ТАНКОВИ ВЕРИГИ, МОЩНА ГРЪМОТЕВИЦА… ПРИТЪМНЯВА. ГЛАС: УЛУЧИХА НИ, Г-СИН
ПОЛКОВНИК!. ОТТЕГЛЯЙ СЕ! КЪМ ГОРИЧКАТА – БЕГОМ МАРШ!/
ГОГОВ: /ПОКАЗВА КУКИШ/ НАА! ВАШТА МАМИЦА ГЛАМАВА… НАА! ЩЕ СИ ИГРАЕТЕ С ОГЪНЯ!
/СТАВА ТЪМНО, ВСИЧКИ СЯДАТ В ЛОДКАТА, ОПИРАТ ГЪРБОВЕ, ЧУВА СЕ РАВНОМЕРНО ЦЪКАЩИЯТ МЕХАНИЗЪМ. УМЪЛЧАВАТ СЕ. УНАСЯТ СЕ, НЯКОИ ЗАСПИВАТ, САМО ТОМА СЕ ВЗИРА
НАГОРЕ/
ГОГОВ: ЕХ, ДА ИМАШЕ ЕДНА ЦИГАРА СЕГА… И ЕДНО ЧЕРВЕНО
ВИНЦЕ.
ПАЗАЧЪТ: МАРКО, ТИ ОТ КОЙ КРАЙ СИ?
ГОГОВ: ТРАКИЕЦ СЪМ. НАШИТЕ СА БЕЖАНЦИ ОТ БЕЛОМОРИЕТО.
ПАЗАЧЪТ: МАЙ ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ЗЕМЛЯЦИ. ОТКЪДЕ ТОЧНО СА?
ГОГОВ: ОТ КАВАЛА. ПРАДЯДО БИЛ ХЛЕБАР И СЛАДКАР.
ИМАМ ГО НА ФОТОГРАФИЯ НА БЯЛ КОН. ТРИ ВОЙНИ ИЗКАРАЛ С
ТОЯ КОН. МЕРАКЪТ МУ БИЛ ДА ВЛЕЗЕ В ЦАРИГРАД НА БЯЛ КОН.
НО ВСИЧКО СЕ СКАПАЛО… КАТО СЕГА.
ТОМА: А НАШИТЕ СА ОТ ДУНАВСКИТЕ СЕЛА. ДЯДО БИЛ
РИБАР... БЕШЕ. А БАБА УМРЯЛА ПРИ РАЖДАНЕ – ПРЕНОСИЛА
БАЩА МИ…
ГОГОВ: КАТО СТИГНЕМ ТАМ И СЕ ПРЪСКАМЕ – И ВСЕКИ ПРИ
СВОИТЕ. ТОМА, КАКВО СЕ УМЪЛЧА? УПЛАШИ ЛИ СЕ?
ТОМА: ИЗЛЪГАХ. АЗ СЪМ СИРАЧЕ.
ГОГОВ: ХИЧ ДА НЕ ТИ ПУКА. ТАМ, ДЕТО ОТИВАМЕ – НЯМА
ЗНАЧЕНИЕ…
ТОМА: ТАКА Е. НО СЕ ВЪЛНУВАМ. АЗ СЪМ ОТ ТИЯ, ПОДХВЪРЛЕНИТЕ…
ГОГОВ: Е, НИЩО ДЕ… НАЛИ СИ БИЛ РОДЕН ОТ МАЙКА? ЖИ-
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ВЯЛ СИ, НЕ СИ ИЗМИСЛЕН? ТЯХ ТРЯБВА ДА ГИ Е СРАМ…
ТОМА: ИМАХ ЕДИН ДАСКАЛ ПО ГЕОГРАФИЯ… СМЯТАШЕ, ЧЕ
ИМА ПРЕРАЖДАНЕ.
ГОГОВ: ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО. БАЩА МИ КАЗВАШЕ: ЕДНО
НЕЩО КОЛКОТО Е СЛОЖНО, ТОЛКОВА Е И ПРОСТО… КАНТАР.
/ПРОЗЯВА СЕ/ БЯЛ ЧОВЕК В ЮЖНА АФРИКА ПРИЕМАМ ДА
СЪМ, В ПАТАГОНИЯ СЪЩО МОЖЕ – САМО НЕ И ТУКА! ВТОРИ
ПЪТ НЕ МОГА ДА ГО ИЗТЪРПЯ ТОВА НАШЕТО…
ПАЗАЧЪТ: ТИ УЖ БЕШЕ ПАТРИОТ?
ГОГОВ: ПАТРИОТ, ЪХЪ… ОБИЧАХ ИСТОРИЯТА… АМА БРАТ МИ
ИЗЛЕЗЕ ПО-УМЕН, КАТО ПАДНА СТЕНАТА И ДУХНА КЪМ АМЕРИКА… КОИТО ОСТАНАХМЕ – ЛАПАМЕ МУХИТЕ ТУКА. ВЕЧЕ НЕ ГО
МИСЛЯ… ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ. НЯМА ЛИ ДА ПОСПИМ МАЛКО?
/ОПИРАТ ГЪРБОВЕ С ТОМА. ЗАДРЯМВАТ. ПАЗАЧЪТ СЕ ЗАМИСЛЯ/
/ЧУВА СЕ ПРЕКРАСНА ДАЛЕЧНА МУЗИКА, "ЛУННАТА СОНАТА"/
ТОМА: МАМО? /ОПИТВА СЕ ДА СЛЕЗЕ ОТ ЛОДКАТА, ОЗАПТЯВАТ ГО С БОРБА/
ПАЗАЧЪТ: НЕЧИСТИ СИЛИ.
ГОГОВ: КЪДЕ СМЕ ТРЪГНАЛИ В ТАЯ МЪГЛА?... И СТУДЕНО
СТАНА… ВКОЧАНИХ СЕ. /РАЗТРИВА РЪЦЕ/ АБЕ ТОЯ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ НЯКОЙ…
ПАЗАЧЪТ: КОЙ?
ГОГОВ: ТОЗ… КАНАЛДЖИЯТА…
ПАЗАЧЪТ: ЧОВЕКЪТ ДОБРОТО НИ МИСЛИ… НЕ СЕ СЪМНЯВАЙ.
/ТОМА СЕ СЪБУЖДА КАТО ОТ ДЪЛБОК СЪН/
ТОМА: ЕЙ… ДА ЗНАЕТЕ КАКВО МИ СЕ ПРИСЪНИ... ЕДНА
СЛЪНЧЕВА ПОЛЯНА, ЦВЕТЯ… ЕДНИ ХУБАВИ ХОРА… В БЯЛО…
ГОГОВ: И ЕДНИ АНГЕЛЧЕТА… С КИТАРКИ… ОТ ЗЛАТО. И АЗ ГО
СЪНУВАХ ТОЯ СЪН ОНЯ ДЕН…
ТОМА: /СТРОГО/ ТАМ, КЪДЕТО ОТИВАМЕ, НЯМА ЗЛАТО.
ГОГОВ: БРЕЙ, ТЦ,ТЦ… ТИ ЩЕ КАЖЕШ!
ТОМА: НАЛИ ВИДЯХ – НЯМА ЗЛАТО.
ГОГОВ: ЧЕ КАКВА Е РАЗЛИКАТА ТОГАВА? АЗ ДА НЕ СЪМ ТРЪГНАЛ ЗА ЧЕРНИТЕ ТИ ОЧИ?... ЦЯЛ ЖИВОТ БЕДЕН, И ТАМ СЪЩО-
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ТО? НЕЕ, ПРИЯТЕЛ, ТАМ ТЕКАТ РЕКИ ОТ МАСЛО И МЕД… ЖЕНИ…
КЛИМАТИЦИ… МАЯМИ БИЙЧ ТРЕВА ДА ПАСЕ! ЩЕ МУ ОТПУСНЕМ КРАЯ – ЩОТО ЦЯЛ ЖИВОТ СИ СЕ СВИВАЛ… ТАКАВА Е ИГРАТА.
/МЕХАНИЗМЪТ СПИРА ДА ТИКТАКА/
ГОГОВ: ТАЯ РАБОТА МАЙ…
ПАЗАЧЪТ: ЕЙ, НЕ СПРЯ! КОЙ ЩЕ Е ТОЗИ, ДЕТО ЩЕ ИЗТЪРПИ
ТОЛКОЗ ДРЪНКАНИЦИ?!... ЛА, ЛА, ЛА… КАРТЕЧНИЦА!
ТОМА: ШШТ! НЕ СЕ КАРАЙТЕ. ЩЕ ПОЧАКАМЕ. МОЖЕ ДА СА
СЕ УМОРИЛИ…
ГОГОВ: АБЕ, ТО НЕ Е ЛОШО ДА ХАПНЕМ РЕГУЛЯРНО… ПРЕЗ
ТОВА ВРЕМЕ…
ПАЗАЧЪТ: ТАМ ЩЕ ЯДЕШ! КОЛКОТО МОЖЕШ… СЕГА ТРАЙ!
ГОГОВ: БЕ ТИ НЕ МИ ГИ РАЗПРАВЯЙ ТЕЗ… /ВАДИ НЯКАКВА
ЧАНТА/ СТАРОТО КУЧЕ СЕ Е ЗАПАСИЛО… ГЛАДНИТЕ, ТОМА, НИКОЙ НЕ ГИ ОБИЧА. НА! /ПОДАВА НА ТОМА/ ПЕЧЕНО. ДА НЕ СИ
ВЕГЕТАРИАНЕЦ? ЦЯЛ ЖИВОТ СИ ПАСЪЛ И СЕГА ЛИ… /ИЗВЕДНЪЖ СКАЧА НА КРАКА И СОЧИ ДОЛУ/ ВИЖ, ВИЖ! БЯГА! БЯГА!
ТОЙ Е!... АЗ КАЗАХ ЛИ ВИ?!... ТОЙ Е!
ТОМА: АМА… ЧАКАЙ… ЕЙ!
ГОГОВ: ИЗБЯГА! ВЪРНИ СЕ БЕ… ЕЙ!… ДРЪВНИК! УУУУ!
ПАЗАЧЪТ: СТОЙ!... /ВСИЧКИ ВИКАТ/
ТОМА: /КРЕЩИ/ КАНИБАЛ!
ГОГОВ: МАРОДЕР! НА КОГО НИ ОСТАВЯШ?! ЕЙ!... МАРОДЕЕЕЕЕЕЕР!
/ЗАСИЛВАЩО ЗВУЧАТ ФИНАЛНИТЕ АКОРДИ НА: On The
Turning Away на PINK FLOYD/
КРАЙ
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ДОКОСВАНИЯ

***

Ласката на влюбена жена.
Ласката на нощното море.
Докосват те.
Обсебват те.
Потъваш в дълбините
и не искаш да изплуваш.
Завинаги...

***

Тя върши нещо свое.
Докосвам я с поглед.
Усмихва ми се тихо.
И вечерта
назрява от предчувствия...

***

Последната капчица залез
изтича през светла пролука
на запад.
Нощта кадифено покрива
със нежната дреха на Ерос
Земята...

***

Докосвам с устни цветето
и то
разтваря ароматна чашка –
показва ми къде е скрило
на пролетта си
съкровения прашец.
Разтварям го във капчица роса.
И пия.

ВАНЬО
ВЪЛЧЕВ
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***

Цял ден игра със кончето,
което от парче липа
издяла дядо му.
Заспа със него и на сън
препуска буйно цяла нощ –
освободи принцесата от змея
и с изгрева се върна възмъжал...

***

Легни на дъното, гмуркачо!
Със еротична настоятелност
събудените водорасли
ще те докоснат...
Над теб –
със сребърно изящество –
се стрелкат
към небето риби,
а по над тях
се гмуркат
в облаците птици...

***

Когато ти ми донесеш водата,
подобно майсторите стари,
ще те вградя,
но не във каменни темели,
не в каменните зидове
на хладен храм –
във себе си ще те вградя,
в сърцето си,
във всяка моя молекула –
ще се разтвориш в мен
и аз във теб ще се разтворя!
Ще се вградим
и ще пребъдем...
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НЕО-БИО СТРУКТУРА
Разгъвките на плоскостта, в която съществувам,
		
бавно
		
се
		
променят
Пясъците вчера, днес–непроходими скални пещери
ГЕОМЕТРИЧНА КАРТА НА ДЕНЯ
През квадрата на прозореца – моят свят
Видях
Геометрично разчертана карта – моят ден
Бързоскоростни трафик-вектори
изграждат клетки-тишина
Висока фигура с палто
от пясъчни дюни раздроби квадрата
на фрактали-свобода
Музиката на колите
запечата
своя белег
Остана капковидно да размества повърхностите
на стъклото–кристални структури от H₂O:
началото на всяка клетка;
началото на всяка дума;
началото на всяка памет.
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Родена
през
1970 г. в София.
Има магистърски
степени от НХА
("Скулптура") и СУ
“Св. Климент Охридски” (,,Педагогика и семиотика
на
изобразителното изкуство”).
Специализирала е
пространствен и
рекламен дизайн,
а също „Изследвания на градската
среда” в интердисциплинарната програма Kolleg V на
фондация Bauhaus,
Десау, Германия.
Работи като
графичен и мултимедиен дизайнер и
художник.
Изявява се в
областта на дигиталното изкуство, фотографията,
рисунката
и инсталацията.
Пише поезия, художествена критика
и есеистика. Член е
на редакционната
колегия на електронните списания ,,Нова социална
поезия" и ,,ХАРТА".

ВАНЯ
ВЪЛКОВА
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УЛИЧНА ХЕРМЕНЕВТИКА
Видях
Лица на хора,
изтъняващи по стените,
бели, закачени листа
с анкета за:
детство, значения, желания
авто-рефлексии-лекуване на тъгата
Неговорещи за изкуство,
с биография на визуални артисти.
Видях
Мъж във възрастта на счупено огледало,
в галерията
японката го превърна
в хиляди тела-фрактали
и изтичаше водата от очите му
Улицата преля
Черният чадър на мъжа се огъна
и се превърна в черен шлифер.
Видях
Младеж в поза на мислител,
по-пронизващ очите
от ръцете на Роден
Седи в средата на времената –
множествена спирала –
улица от стълби
Изкачване и слизане
винаги и никога
До края на стената
с графит на бедно момче.
Видях
крака, ръце, търбуси
Елегантни извивки, уплашени очи,
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почернели пръсти и пухкави дечица
Влизат и излизат от тунела
на границата
между църквата и артериите на града.
Видях
Жена
Красива цветоструйна градина
Изчаква мистериозния влак
с крака-дорийски колони,
но по-елегантни
от изяществото на сецесионова ваза.
С рамене, покрити с пясък
от пресушеното Червено море
Прекъсна времената
с отваряне на телефона.
Вратата
на метро-влака-улична река
се отвори.

ОРАНЖЕВ КОД / ПЪТУВАНЕ С РЕЙС,
СОФИЯ - ПРИМОРСКО
Служителките нямат достъп,
гишетата са граница,
през която чакат очакващите среща
с Африка – многоцветна тишина и пясъчен вятър
с южен черноморски полуостров – пясък от евтини мечти
Чакащите час и половина,
пробиват плоскостта на самотата–множество от
дупки-преходни-тръби-канали-коридори
към паралелни светове
Пясъците в черноморските дюни
напомнят на Сахара,
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на картинка,
опасност няма
Оранжевата котка преминава.
Краят на опашка – черно и ръжда,
отрязва времето за чакане
в тунела
Пътуване и чакане,
чакане и пътуване
в тунела
Няма достъп

***
Верижна реакция, лавина – непотребни думи.
Опашката нараства,
стъклени прегради
затварят времето за чакане –
милисекунда-отпечатък в пясък
Оранжевата котка чака
да дойде мароканецът от нечий разказ
и да получи ласка
Проблясъци от утринното слънце
изкривяват времето за чакане
Пътуване във времето – посока облаци от пясък,
продължава да расте
Извивките на пътя затихват бавно
Бяло минаре, бяла джамия
Сиво минаре, сива фабрика
Черна кула, мъртъв град
Прах, грозни усмивки, минерални бани,
сиви изпокъртени панелки – заводи на илюзии.
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Пътуването продължава – посока пясъчните дюни,
изринати отдавна
Багерите още чакат, ръждясващо самотни
Пътуването продължава,
умората на хората оставя
сивкави петна по бледа кожа.
Пясъкът навлиза през стъклата и започва
химическа реакция
Сиво-черно-бели с пръски портокалова кора
ПЯСЪЧНИ КРИСТАЛИ – бижутерска рядкост
Оранжевият котарак премигва,
започва да ги ближе
Изостря си езика, готов да реже и изрязва
всичките илюзии за богатство,
натрупано от черни сенки
Автобусът спря.
Всички сенки придобиха плът.

СИНХРОНИЗИРАНА ТИШИНА В
ГРАДИНКАТА ПРЕД 4-то МВР
Стъпалата
на полицейското районно управление
са празни
Млад мъж без униформа,
с дълга коса и голямо кръгло коремче,
бавно танцува
в синхрон, по всички стъпала
Пуши
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Два пъти, с две стъпки по две,
в синхрон с танца,
един полицай в униформа
и малко кръгло коремче
бързо преминава
Два пъти отива и се връща –
пресича полицейската градинка
Непропорционален дистанционен диалог:
Горе на бетонните стъпала – статичност
Долу в мръсната трева – движение
– Какво става?
– Чакам линейка.
– Мъртвец ли има?
Младият мъж
продължава да
стои на стъпалата,
продължава да
се изкачва и слиза,
продължава да
танцува
Плюе
Тишина
Нищо не се случва
Гълъбите ги няма
Децата ги няма
Една сива котка преминава
Бавно
Огледа се
Младежки облечената бабка
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бавно изчезва от пейката,
преди да разгледам
десена на панталона ѝ
Погледът ми обхвана
изтичащото време
Небето се счупи
на множество фрактали
Шумно изтече поток
от административни кадри
Тишина

ЕДИН КВАРТАЛЕН БЕЗ/ЦВЕТЕН
СЛЕДОБЕД
Розовата кожа
на белия английски булдог
се зачерви
Момичето премести розовата си ръка,
пазеща нейния мобилен свят
Четирима мъже и две жени в униформа
преминаха, досадно,
през моето време на затишие,
с паднали шлемове и свити щитове.
Сивотата на плочките почерня
от черните сенки от краката на черните птици
Гълъбите продължиха да кълват сивотата
Бялото куче отегчено се премести
и проследи движението на полицаите,
бавно преместващи предпазните щитове
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Гълъбите разпределиха конфигурацията
на алеите, пред безкрайните стълби
на сивата кутия – МВР
Тишината на неопределения час прииждаше, бавно
Пейките се запълваха – изпразваха, бавно
Сивобелият гълъб методично кълвеше
времето за чакане
Три полицайки притеснено
се разминаха,
оставяйки дълбоки петна
по прахта на разтрошените плочки
Момичето с бялото куче,
отвори белите си крила
и излетя,
кучето се разпадна на осем красиви бели птици,
с остри клюнове и червени очи,
и излетя
Два изрязани силуета
се разклатиха на пейките
и изтекоха,
през широките жълти процепи
Жълтите пейки освежиха следобеда на тъгата
Множество бавни полицаи се подготвяха
за нелюбовни и любовни срещи
на жълтите павета.
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ГЛАД
затваряме чувствата си в буркани
оставяме ги на хладно в мазето
най-вдъното на рафта ги подреждаме
да отлежат
да си починат
да пуснат соковете си
там
дето светлината е тиха утопия
и се чува понякога острия звук
от цвърчене на мишки
внимателно ги забравяме
без да знаем в кой сезон
ще огладнеем

ВЗЛОМ
влиза без предупреждение
изпълва въздуха с крилете си
бръмчи
опитва се да каже нещо
разглежда стаята обстойно
каца на
пердето
лампата
стената
дифенбахията
носа ми
и за малко отпочива
по ръба на купата с ягоди
муха голяма колкото точка
муха досадна като намерение
отглеждано с години
което се опитвам да убия
с вчерашния вестник

ТАТЯНА
СТОЯНОВА
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***
вината не е за издирване
вината за изкълчения глезен
досещам се
в прегърбените истини е
в конете впрегнати във карусела
в цветното по туристическите картички
във въздуха задушлив от очакване
най-вече в опита за някаква любов е
между изпитите бутилки вино
на стълбите на Монмартр
от които често падам
във съня си

МАРГАРИТА
след всяка следваща глътка
солта от ръба на чашата
щипе по-осезаемо
обича ме
не ме обича
обича ме
не ме
вълнува
ме

НАЙ-ТРУДНОТО ЗАПОЗНАНСТВО
да си те представя
да ти се представя
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ПРОСТИРИ И ПРОСТОРИ
трябва да се изваля отвън навътре
лежейки на покрива на новородената есен
един объркан гълъб каца до мен и застива
вадя от джоба си последните останали трохи лято
и ги хвърлям пред човката му
преглъща ги наведнъж и отпива от локвите ми
сега вече може да тръгва
сега вече мога да простра тъгите си
по продължение на погледа
до утре ще трябва да изсъхнат
а после ще ги прибера изгладя сгъна скрия
във стихотворение

AU FEMININ
не разбирам как безразличието ти
пресича така хладнокръвно обожанието ми
под правия ъгъл на събота сутрин
когато понеча да те целуна
90° които променят атмосферното налягане
в предградията на страстта
през шпионката на нулата виждам
как си тръгваш с бързината на гузната си съвест
сигурно отиваш да ми вземеш кафе
сигурно ей там отсреща си
на улицата с женско име
и начупени коси
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П(Л)ЪТ
нуждая се от път не който да открия а да сътворя
във жълтото поле от рапица където лудостта ми си почива
към края на усмивката ми остарявам със година
затова избързвам да щриховам тези кадри с крачките си
разтварям с тях високите стръкове
забити в босите ми колебания
и преди да приберат реколтата
се свивам в себе си на топка
хвърлям я в далечината
някой за да ме намери
някой да ме сътвори
за някой да съм път

***
колко много си отиваме
ми каза
виж ни само
колко си отиваме
бавно
бавно
без да се обръщаме
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***
Подпалвачът на малки пожари
наричаше с име всяка цигара.
Преди да драсне кибрита
говореше с нея,
разпитваше дали иска
това окончателно сжение
и дали ще има търпение
дълго с него да пуши
и да го изслуша
за десетина минути
докато я...
за сбогом
целува.

***
Прасковени бузи
с отпечатък от жълто листо
има херувимът на лятото.
Влюбва ме.
Неустоим е,
а аз – безпаметна.
Атлазени пламъци хвърлят
миглите на залеза
и лилаво върху
планинското лоно.
Черно, ръждиво, зелено
под тях се полюшват,
в пазвата на гората,
от ветровити поклони.

ЛИЛИЯ
ЗАЙКОВА
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Предстои ни цяла година –
в очакване на същите
всеотдайни танци
и нежности –
от точния градус на слънцето
до прозрачния светещ ахат
в зърната на гроздето.
И е толкова всичко
хем пищно, хем скромно,
че искам винаги да го помня...

***
Ти, Господи, който ми сочиш Знаците,
До мен остани щом се развихрят Юнаците.
Не съм твърде смирена, Боже,
Когато извадят Ножовете.
Никак не съм. Ръкопашна съм.
И аз налитам. Като Ястреба.
Като Слоницата.
Пази ги от мен.
Няма да издържа Изпита ти.
***
Прощава Бог на птиците,
Които,
В окото скрили нощ,
Към светлото
Далеч от себе си отлитат...
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***
Убий ме, Съдба непоискана,
Когато пресичам
На зелено или
На пешеходна пътека,
Когато храня гълъби,
Поливам цвете,
Или оправям възглавницата
На мъртвеца –
Да му е меко.
Нека съм праведна за миг.
Та да си ида спокойно
И със себе си.
Да няма там, някъде,
На кого да се скарам,
Че сила си нямам
Да бъда хем камък,
Хем весела песен.
И че не мога вече
На гръб и на тежко да нося,
Но ме е срам
Милостта ти да прося.
Ще съм ти благодарна...
Ако не ме баламосаш.
И ще ти оставя подарък.
Ти гониш!
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Родена в Силистра, има художествено образование. Илюстрирала е
книги с поезия и проза. Има две книги –
„Сънуващият ум“ и
„Без трепет“ .
Живее в Казанлък.

ТРИСТА КИЛОМЕТРА
НА СЕВЕРОИЗТОК
все мокър сняг засипва влаковете.
Те няма да достигнат онзи бряг,
защото той е само в мислите ми.
И пътниците няма да го видят,
снегът ще ги затрупа във съня им.
Безкрайна нощ ще спре деня,
а те ще спят сред страховитото
замръзнало поле – все тъй увити
в палтата си.

***

ДЕТЕЛИНА
ДИМОВА

ЗНАЯ ЛИ, че съществувам?
Зная ли какво е да си буден?
Питам ли – светът изчезва.
Угасва светлината на ума.
Където бе дървото – тъмнина.
Където бе небето – тъмнина:
светът изчезва.
А после тъмнината се отваря.
Застанала пред прохода, аз питам:
„Кой,
кой пита?...“
Тя милостиво отговаря:
„Кой.“
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АУТОДАФЕ

… чудовищния труп на моя сън
Гео Милев

Не по-тежки от играчки за елха,
не по-светли от привечерните улици,
ефимерни като вестници,
плаващи в реката –
кой ще ни спаси от вчерашния ден?
Негови са всички градове
и празничният дим от жертвоприношенията,
и приказният звън на банките,
с банкетни призраци във фракове
пред банкоматите – тук-там;
там-тами схлупват небесата;
играчките на мъртвите лъщят зловещо
от антиквариатите;
в пещта на вчерашния ден изгарят ръкописите
и празничният дим е тъй опиянителен,
че даже ангелите не летят,
а ходят
между хората.
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СТРОИТЕЛЯТ НА ЛАБИРИНТИ
Има ли изход от лабиринта на мислите,
питаш –
ето, грее пред теб безнадеждната му вселена
и как си попаднал в изящната власт
на капана му,
нали лабиринтът е прилив
на математическо нищо…
Не питай
дали ти си Пазителя на измислени истини,
безмилостният убиец на митове,
дивият магистър на силогизмите,
ухиленият в намигащия монитор,
един от безчислените строители
на лабиринти;
не питай
дали ти си сивият рицар и дали нищото
иде подире ти,
и дали дълбините на нищото са извор
на всички причини –
с питане в лабиринта се стига доникъде;
не питай,
а тичай в непроходимите електрични гори,
пресичай змийското сплитане на стените му
сред жилища на ехидни,
на прилепи и камилски птици;
не питай,
а пий медовината на лъжите си,
преживяй горчивите стихове,
йероглифи, редици
от цифри
в безнадеждната му вселена от уравнения…
Нали, нали ти си
кошмарът на Лайбниц,
Франкенщайн на задачите
без решение.
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КАКВА Е ТАЗИ ВРЯВА
Каква е тази врява? Нима това съм аз –
сякаш в празната шахта на тялото ми
се сгромолясват рояли.
Сякаш съм в някаква прашна държава
и след хиляда лета
карнавалът продължава да е в разгара си –
но зная, лъжа е –
официалната врява отдавна е станала тишина,
вентилаторите отдавна
и безучастно намотават досада,
само някакви страшно разпалени дами
полюляват бедра
и пера
като плаващи водорасли в пристанище
с изоставени траулери.
И макар че кристални екрани
обявяват началото
на Голямата Свобода
и Голямата Самба
сред вулкан ароматна шампоанена пяна,
и макар че хайлайфът подгрява
с шампанско на яхтите,
отплавайки към необятния мрак
на богатството, отваряйки
паст като кланица – зная, лъжа е –
тълпата е няма,
Голямата Самба е тишина
и няма ли край
тази врява.
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ХИПНОТИЗАТОР С ОЧИЛА
1
Тъй както се разхождам, може би
из най-отчаяната си лъжа,
а пръстите ми са изтръпнали и сгърчени
около сънувани предмети,
аз може би не ходя, а лежа на коленете
на някакъв хипнотизатор
с очила.
И уж лицето му е на небето, и е светло
над тази шестдиоптрова
многоетажна синева –
там някъде светът е виолетов
и се живее леко-леко,
нани-на…
Или, тъй както си лежа възторжено
с нетрепващи луминесцентни зéници
и вцепенението ме обзема като екот
под фосфорната периферия на кожата ми,
ефирният ми двойник се разхожда,
тра-ла-ла,
по златна някаква спирала –
където чаят е горещ за вечността
и времето е спряло.
2
Покорно моля за сериозност
Мартенския заек и Шапкаря,
и приканвам към внимание
уважаемия мистър Бийн…
Но те са в дяволското огледало
на съзнанието ми,
а то е краят на една цивилизация
от плачещи вулкани.
Затуй простете, че се хиля,
о, строги прокурори в тоги.
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Това бе толкова отдавна… (на Луната?
на Земята? Марс?... но Марс е в обскурация),
колкото е всяко утре
и всяко утро в пясъчния кратер
на небостъргачите,
във виртуалната реалност на съзнанието ми –
страна на чудеса и дяволски примамливи
играчки.
3
Пари и опера – сантиментален „казус белли“…
А някога роялите предъвкваха потпури,
димяха партитурите
и сгушени край телешкото
изпушвахме по пура
в антракта на неделите.
Чочо сан, „Титаник“ – печална холограма,
дим над Фуджияма, оформен във винетка.
Там някъде – армадите на непонятни армии
браздяха океаните
с Нике на раменете си.
„Няма бог“ – ни казваха безгласно телеграмите
и поздравявахме смъртта си
със сигнални пистолети,
и незалязващото слънце на Орела светеше,
там някъде – над Тихоокеанските
и Атлантически предели
гърмяха опери, шансони, йодлери,
сантиментални римски трели…
Тъй както спящите в печалния „Титаник“,
тъй както старите атлантски вещери –
събудихме се – и ни нямаше.
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МЛАДИ
ГЛАСОВЕ
Родена
през
1999 г. в град Бургас.
Завършила е Немска
езикова гимназия
“Гьоте” в родния
си град. В момента
изучава “Книгоиздаване” в Софийския
университет.
От малка изпитва
обожание
към четенето и
книгите и мечтае
да стане писател.
Първите си опити
в творческото писане прави на седемнадесет години,
като пише кратки
разкази, поезия и
текстове на песни.
Интересите ѝ са в
сферата на музиката, литературата
и езиците.
“Признание”
(2020 г.) е дебютната ѝ поетична
книга.

ГАЛИНА
ГРИГОРОВА

Клечица кибрит
Аз съм клечица кибрит.
С дървено телце и лесно запалимо връхче.
Живея в кутийка с много други като мен.
Не. Не живея. Съществувам.
Аз съм клечица кибрит,
която просто чака да бъде избрана.
Привидно еднаква.
По случайност забелязана.
И когато най-после бъда запалена,
чак тогава оживявам.
Изпълвам дълга си.
Следвам призванието си.
Аз съм клечица кибрит.
По вид не се различавам.
Но различно горя.
Различна топлина отдавам.
Различно се разпалвам.
И различно изгасвам.
Аз съм клечица кибрит
и малко искам.
Само шанс да бъда това, което съм,
в ръцете на някой, който от мен се нуждае.
Само очи, които с интерес в пламъка ми
да се загледат.
Само възможност да не седя в кутия.
Аз съм клечица кибрит.
Исках. Горях. Изгаснах.
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Църцория
Има една чешмица край моето село. Заседнала е в дъното
на дълбок дол, насред обширните орници и едрите мозайки
селскостопански ниви. Питал съм старите откога е тази чешмица там, но всички твърдят, че е там от памтивека. Никой не помни времето кога е построена, а още по-малко кой я е градил.
Винаги ми е било интересно името ѝ – Църцория. Носи особена
мелодика. Ако го произнесете на глас, дори мисля, че ще чуете
как водата, отцеждаща се през малките чучурчета от незапомнени времена, ще почне леко да сълзи, да покапва по каменното корито, обрасло с жилав тъмнозелен мъх. Как хубаво я е
именувал народът – Църцория. Ще рече, че едва-едва покапва,
слабичко, тихичко капчука, ден из ден в дъното на дълбокия
дол между селата.
Кому е нужна тази чешмица?
Бяхме на лов едно лято за пъдпъдъци. Птиците се вдигаха от
жилавите кощряви, примамваха ни навътре към безкрайното
поле. Когато слънцето напече, повечето ловци си тръгнаха, но
аз се подсетих за Църцория. И тъй като не бях ходил там от дете,
реших да се отбия и проверя дали изворчето не е пресъхнало.
Дядо ме заведе там преди много сезони. Бяхме тръгнали
през полето с колелетата до Габровница. Там имаше някога летище, на което той беше служил и искаше да ми го покаже. Писах преди време за тази история, но тогава и дума не отворих
за Църцория. Ето част от онова пътуване, споделено в разказа
“Летището“: “…Тръгнахме на зазоряване, по хладно. Пладнешките жеги не се понасят лесно. Поехме по прашния път след
село, въртяхме педалите и оставяхме след себе си големи облаци от черен прах. Дядо си тананикаше и ми разказваше, че
като млад офицер всеки ден е изминавал разстоянието от село
до Габровница къде с колелото, къде с кола, но май повече с
колелото. Прекият път лъкатуши през обширни полета, ливади,
дълбоки долове и малки, попресъхнали рекички. На места се
дочуват жаби и цвъркот на птички. Спирахме и се заглеждахме
в малките гьолчета с мътнозелена вода. Приличаха ни на оазиси.“ А сега ще отбия от пътя и ще ви заведа надолу към един
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дол, защото именно там е тази чешмица, за която ми е думата.
Дядо не беше от тия, дето носеха вода със себе си, взимаше манерката и знаеше къде по пътя може да я напълни.
По пладне полето започна да трепти, планините се отдръпнаха, а пътят плуваше
и подскачаше в маранята. Жаждата взе да ни мори, тогава дядо отби колелото от
пътя. Слезе бавно от него и тръгна надолу право към дъното на дерето. Гледано отгоре приличаше на малка горичка насред нагънатата равнина. Слънцето пареше,
всичко наоколо се деформираше от маранята, горещината стопяваше разсъдъка и
реалността се превръщаше в странна смесица от рационално и фантазно. Слязохме долу – облъхна живителна хлад. Носеше се лека гургулича песен и чуруликане
на непознати за мен птички, които се криеха из шарените сенки. Ветрец шумолеше, сякаш събрал въздишката на равнината в този дълбок дол, за да приюти
живота, да го избави от жегата и да подслони изморения човек, отбил се от къра.
Най-хубаво от всичко тук беше самата чешма. Нищо особено, каменно корито с
няколко чучурчета. Някой беше привързал метално канче към единия чучур, та
да може умореният скитник да си наточи водица. Зад чешмата беше израсъл стар
дъб, разклонил се бе този стар дъб и клоните му бяха надвиснали над коритото
сякаш се покланяха. Разни звуци се носеха от клоните му, по грапавата му кора
пълзяха божи кравички и мравки. В ниското една жълто-кафява жаба квакна, подскочи и цопна в малка локва. Стихна там, водата в локвицата се утаи и от жабата
останаха само очите. Големи зелени очи, древни ми се сториха тогава тези очи.
Древни и страшни, които като че ли гледаха едновременно назад и напред във
времето. Толкова се бе сляла тази жаба с мътилката, че за миг отместих поглед и
нея вече я нямаше, но всъщност си беше там, защото след крачка изквака отново,
подскочи за втори път и цамбурна в друго гьолче. Аз за втори път си плюх в пазвата. Така ни учеха навремето бабите: „Ако се изплашиш от нещо, плюй си три пъти
в пазвата.“ Дядо се подсмихна, прочисти гласи си и отиде да пълни манерката.
Водицата едва капеше.
– Затуй ѝ викат Църцория – рече той – едва капе.
Виж ти, рекох си тогава. Едва капе, пък какво дърво се е надигнало над нея.
И не само дърво, а някакъв малък рай насред голото и обширно поле. Че и жаби
завъдило, гургулиците се скрили из клоните на дъба, някакви пеперуди с бели и
кафяви крила накацаха в локвата, където беше жабата. И те да отпият. Мравки,
божи кравички, недалеч и сврачи гнезда… Дивна работа.
Тъй беше тогава в онзи горещ следобед, сега отидох отново след трийсет години. И с изненада установих, че дъбът се е поклонил още повече. Беше набъбнал,
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кората му напомняше митичен звяр. Пеперуди с бели и кафяви крилца летяха. Я,
ето я и жабата. Същата онази жълто-кафява жаба с изцъклените зелени очи, която
е видяла света от първия му ден с едното си око, а с другото виждаше последния
ден, но го пазеше в тайна. Седеше си още тук, в локвата. Изквака и подскочи, цамбурна в калта. Отместих поглед, после се върнах да я търся, но жабата я нямаше.
Направих няколко крачи и тя подскочи отново. Пак същото, но само че сега не
плюя в пазвата си. Гургулича песен долиташе от ръбовете на този зелен рай. Приближих се до каменното корито. Стар мъх – зелен и жилав, камъкът издълбан от
капката, а чешмицата си църцори. Около нея пораснала дива мента и тук-там по
малките полянки нацъфтели на гръмове минзухари.
Виж ти! Не съм идвал от трийсет години, а тя е продължила да измерва времето със своите малки капки. Приседнах долу, сложих дядовата манерка под струйката и се умислих. Докато се пълнеше, рекох си: "От туй място Бог е започнал Сътворението. С една чешмица, с няколко чучурчета, едно каменно корито да сбира
водата под него. И една семка. Водата зацърцорила, напоила семката, покарало
малко стебълце и така полека-лека пораснало дърво. Водата се отцедила и образувала локвици в ниското. Дошли мушиците, после пеперудите, мравки и божи
кравички запълзели, вятърът довял паяците и комарите. А с комарите се пръкнала
и жабата. Същата тази жаба, която сега подскочи и се оцъкли в малката локва. Там
е от памтивека, затуй толкова добре се е сляла с локвата, та да не може човек да
я види". Манерката се напълни, преди да отпия, отлях на земята.
По кората пъплеха мравки и божи кравичи, съсредоточени в своя си път. Явно
имаха нещо важно да свършат. Гургуличата песен се носеше късо и звънко, но от
всичко най-ясно чувах ехото на капката. И ето как от една малка капка, в онези
първи дни на света, се е пръкнал животът. И то от един нищо и никакъв дол, мержелещ се в маранята насред Дунавската равнина край моето село Владимирово.
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БЛАГОЙ
РАНОВ

Причастие
Теменужена вечер кротко ляга над поле и къщи. Отронена
въздишка.
Тича белият път срещу мен... Увира се в нозете вятър. Спира
дъха.
Сладък дим на царевица печена пълни устата ми. Долу край
реката катунари пак стануват, огнен сън сънуват. Писък на кларинет. Дайре провлачено припява. В ромона на реката бързо
потопени.
Пътят изтънява, свива се на завой. Чешма. Напевно чучур чучури. Пия до пресита.
И отново тича пътят срещу мен. Камъче страхливо ще подскочи встрани.. В прашната трева ще се скрие. Заблудена птица
се люшва в безкрая между деня и нощта. Луната млада рог извива в закана...
И пак е тихо, тихо – сякаш краят на света.
Към селото, отсреща на баира, лудо ме влече! Умора няма.
Вятърът лети. Пак стъпките ми отвява и става леко, леко!
През тунела от тополи се задъхва -сякаш го притискат. Искат
да побъбрят, блъскат се листата: „Как е там в началото на пътя?“
Бърза той. С рамене окършени, ожулени. Лудо се провира.
Ето там протича мостът над реката. Два парапета пазят той
да не се разсее и падне във водата.
Качва се нагоре. Вече е задъхан. Тъмни тъмнеят прозорцистарчески очи. Куче джавне, после друго, трето – нататък препраща. Човек иде!
Спира на площада пътят, на десет посоки раздробен. Сиротна лампа с невидим полъх лее тенекиена светлина. Изкормени
пейки неестествено стърчат. Някога полудели от любовен шепот и сподавен стон.
Страх сковава стъпките ми. Сякаш газя нестройния хор на
щурците.
Няма път, ни пътечка. Скъсана пъпна връв.
Вратата с тел овързана. Обкована с ръждясали дъски.
Ръката ми неволно се чупи в кръст.
Нямам глас да повикам!
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Отсичане на старата ябълка
Прекършени, черни, обгорени, ръцете ѝ стърчаха умолително нагоре. Напразно. Живителните сокове на слънцето не ги докосваха. Животът в тях бе изтлял.
Баба се прекръсти, пророни тихо някаква молитва. От очите ѝ капеха сълзи
като от току-що отрязана лозова пръчка. Искаше прошка от своята връстница, която изживяваше спокойно старините си със спомени за нескончаемата детска глъч,
въжените люлки, ражданията, тъжните изпращания. А аз още усещах в устата си
сладостта на едрите оранжеви плодове, наредени на сламени нарове в мазето.
Дядо точеше секирата под сайванта и очите му мереха ствола на прояденото
дърво. Въртях точилото. Брадвата съскаше и впиваше в ушите ми свирепото си
настроение. Острието ѝ блестеше кръвожадно в притихналата утрин.
Поглеждах към старата ябълка и ми си щеше за миг да се покрие с розов цвят
и отмени немилостта на гилотината.
Притварях очи, шепнех магьоснически думи с тайния копнеж за цвят. Но уви,
беше късна есен, унила и наклепана с кал до уши.
– Стига ѝ толкова! – отсече дядо и ме шляпна по голата глава. – Хайде!
Баба закри очите ми с топлите си сухи длани. Притисна ушите ми, но болезнено
чувах свистенето на секирата, която безмилостно впиваше зъби в тялото на ябълката, чувах тъжните стонове на сухото дърво и как постепенно всичко глъхнеше.
Дядо за миг поемаше дъх, плюеше в шепите си и трески полетяваха като фойерверк нагоре и после се забиваха в калната пръст. Предаваше се старата ябълка...
Грохна бавно, с достойнство, клоните ѝ издраха за последно провисналите облаци и рукна дъжд. Отдръпнах се рязко и побягнах към нея. Тя лежеше на мократа
земя – малка, свита и беззащитна. Беше се стопила...
Вечерта баба запали печката в кухнята, сложи клони от ябълката. Погледнах
през прозореца. Чудо! Старата ябълка блестеше в бяла пурпурна окраска. Усетих
ухание на белоснежна пролет и жужене на пчели.
Скочих към баба – тя погледна и се усмихна: .
– Четирийсет дни видението ѝ ще се показва все на същото място! Само избрани ще я виждат! Отново погледнах навън, тъмнината бе погълнала деня ведно със
старата ябълка – сякаш светът бе свършил.
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Залязва нощта
Маслиненозелена.
Трети. Четвърти. Пети – петли. Никой не ги брои! Пресипналият им глас – внезапен фойерверк, стряска безсънните и ляга омаломощен над хладните къщи.
„Хайде, съмна се!“ Крещи ехото след тях.
По покривите на стихналите къщурки броди брадат козел, черен като арапин.
Жив дявол. Жаден, разярен, с рогата боде избледняващия купол.
Белозъб череп на бивол страхливо се срива от високия кол в сенките на дивите
орехи. От празните му очи уплашена птица с писък излита. Крилата ѝ насичат тишината на късчета звездни трески...
В просъница някой тежко отронва въздишка и потъва отново в съня напоителен. Глуха мъжка кашлица. Псувня, безадресна, полита нагоре и пада омаломощена насред двора връз каруцата с дървени ритли.
Намигва сънливо прозорче, набързо хлопват двери, менци звънят. След миг се
чува песен на мляко, сякаш извира! Кой ли дои толкова рано – може би?...
Косач по белите камъни на улицата тихо се промъква. Сънен. На рамо метнал
лунен сърп. Косач или караконджул. След него куче пролайва истерично.
Козелът-призрак изведнъж се стапя в ухото на глухата нощ.
Косачът страхливо се озърта. Дрънкат в ръцете му синджири. Лунен лъч за миг
и сянката му побягва със скоростта на блуждаещ метеор. След него звездна опашка остава.
Жена, полегнала възнак навън в тревата, сънува или...? В едното ѝ око луната
проглежда.
В църковния двор някой щъка. Черна сянка край зида залепнала се прокрадва.
Дяволът или...? Просветва за миг кръстът. Клоните на ябълката лягат на земята.
Човек. Гладен е!
Пролайва сънено куче. Черен кучешки лай.
Също като в картина на Марк Шагал.
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Баба си отиде
Звезда посече вечерното небе. Бях на двора сам. Върху каруцата със сено лежах. Видях баба, с бохчичка в ръце, как над къщите върви. Привела тъжно глава,
без да се озърта! Не ми се обади, а на път е тръгнала. Вчера гледам – къта дрехи баба, за дълъг път се стяга. Край стария скрин седи, все нещо премята, слага
на една страна, после пак го връща. Нещо си мърмори. Скришом бърше сълзи:
„Чедо, дърво посади, син роди, къща построй! Това е моята заръка.“ Извиках ужасен, гърдите си раздрах. Тя бохчичката размаха бавно и своя път нагоре пое.
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Фиш
Двамата с Дилън се бяхме излегнали блажено на прохладното кожено канапе в хола на малката ни къща в подножието на
холивудските хълмове. Както всяка събота, четяхме вестниците,
списанията и книгите, които цяла седмица се бяха събирали в
голямата пощенска кутия под жасминовия храст на полянката
пред къщи. Звънна се на вратата, беше моята приятелка Мери.
Веднага щом отворих, тя поздрави с еуфорично „Хай!“, изтича
до червения си шевролет, който беше паркирала отпред и се
надупи, за да измъкне от пътническата седалка изящен стъклен
глобус, пълен до половината с вода. Вътре развълнувано плуваше малка златна рибка.
Мери с артистична усмивка ме уведоми, че това бил новият
ни домашен любимец. Казвал се Фиш. Дилън излезе да види
какво става и двамата в един глас започнахме да се съпротивляваме. Не искахме да гледаме животно – да не можем да
пътуваме, да ни разсейва от любовта ни един към друг, да се
привържем и да страдаме, когато умре. Опитахме се да натикаме стъкления глобус обратно в ръцете на Мери, но тя поклати
глава и все така усмихнато ни заяви, че тъй като вече се била
сбъднала мечтата ѝ да се снима в холивудски филм, макар и
като фигурант, можела вече спокойно да се прибере у дома в
Минесота и да поеме агенцията за детегледачки от майка си. За
такава работа също се изисквала артистичност. Напускала завинаги Калифорния, багажът ѝ бил натоварен в колата. На Фиш
щяло да му стане лошо по пътя, пък и не можел да напусне родния си щат. Много лесно се гледала златна рибка: два пъти на
ден храна на люспи, на два-три дни сменяме водата и капем
прочистващи капки. Да не сме се притеснявали, Фиш нямало
да живее дълго, имала го от близо десет години, а го била наследила от един приятел режисьор, който го имал от петнайсет.
Мери ни махна за чао и отнесе слънчевата си усмивка в далечния щат, а ние с Дилън останахме на тротоара, прегърнали
внушителния стъклен глобус с плуващия вътре Фиш. Почувствах
се, сякаш прахосмукачка беше изсмукала мозъка ми. Никога
през живота си не бях притежавала питомец и нямах и най-бе-
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гла идея какво да направя. Яркозелените очи на Дилън обаче станаха тъмни като
нощ в гора. Погледна ме отчаяно и ми призна нещо, което никога не ми бил споделял, защото искал безвъзвратно да го забрави.
Когато бил малък, за добър успех в края на учебната година получил от родителите си златна рибка. Много добре се грижил за нея за около една седмица, след
което трябвало да замине на бойскаутски лагер за един месец. Отишъл в Petco,
големия магазин за домашни любимци. Помолил за пакет насипна храна за един
месец, прибрал се вкъщи и преди заминаването си го изсипал целия в аквариума,
за да има рибката достатъчно храна, докато го няма. Подходил отговорно като
истински скаут. Рибката умряла от преяждане след около два часа, Дилън плакал
през целия месец на лагера, а като се прибрал у дома, се отписал от скаутското
движение.
Спогледахме се и както винаги от първата година в университета досега взаимно прочетохме мислите си. Дилън внимателно пристъпи към портала, постави
аквариума на дървените стълби, които водеха към входната ни врата, а аз влязох
вътре, разкъсах един празен кашон и написах върху картона с големи букви: БЕЗПЛАТНА ЗЛАТНА РИБКА В АКВАРИУМ. Нагласих го едно стъпало над Фиш, така че
да се вижда отдалеч. За секунда ми досвидя за стъкления глобус, щеше да стане
прекрасна ваза за цветя от него. Но не ми се занимаваше. Беше събота, късен
следобед, из тихите улички на Холивуд сновяха коли и спираха пред кварталните гаражни разпродажби. Все някой щеше да прибере златната рибка. Влязохме
обратно в прохладния хол, сгушихме се на коженото канапе и се заровихме във
вестниците, книгите и списанията.
По хълмовете под огромния бял надпис отново се възцари съботно холивудско спокойствие. Чуруликаха птички, цвърчаха буболечки, слънцето се потопи
в сумрак, а микрочастиците в натежалия от безоловен бензин въздух разбиха
светлината на основните й цветове и безкрайна дебела дъга постепенно обгърна
простора. По едно време на вратата се почука. Или по-скоро нещо отвън потропа
в ритъм. Дилън се изхлузи от прегръдката ми, отиде да отвори, а аз лениво се
помъкнах подире му, за да видим кой е. Дружно нададохме вой. Фиш беше изскочил от стъкления глобус и се мяташе по дървените стъпала досущ като риба на
сухо. Тръгнахме да го гоним, не беше лесно, изплъзваше ни се и продължаваше
да подскача по дъските на площадката. Когато най-сетне успяхме да задържим
в шепи хлъзгавото му тяло и да го пуснем обратно във водата, той заплува като
стрела във всички посоки и ни изпрати въздушно балонче с формата на сърце.
Дотук бяхме.
Поставихме стъкления глобус с Фиш вътре в центъра на масата в трапезарията,
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на слънчево и проветриво място. Купихме му люспи от всевъзможни екологично
чисти екзотични плодове, зеленчуци, треви, водорасли, риби, раци и фини меса.
Когато се разхождахме по Малибу, влизахме във всички малки магазинчета, откъдето купувахме за аквариума полускъпоценни камъни с невероятни цветове и
свойства, за да отдават различни положителни енергии на Фиш. Червен гранат за
увереност, син топаз за душевен мир, лилав аметист за равновесие, огнен опал
за жизненост. Пускахме му опера, джаз и черно-бели филми, нареждахме около
стъкления глобус картички с творби на Кандински, Миро, Пикасо и Мондриан – да
си ги разглежда, докато плува в кръг.
Сменянето на водата в аквариума беше ритуал, който с Дилън изпълнявахме
религиозно през ден. Загребвахме Фиш, поставяхме го в по-малка купичка, за
да не се стресира от различната вода, измивахме аквариума и нареждахме във
вдъхновяващи цветови комбинации полускъпоценните камъни по дъното. Веднъж обаче Фиш ни се изплъзна и падна в канала. Докато аз крещях и ръкомахах
безпомощно, Дилън, пребледнял, скорострелно извади от гаража инструменти,
които никога не беше използвал, и отвинти сифона на мивката. Стана наводнение,
защото и през ум не му мина първо да спре централно водата, та се наложи да се
обадим в денонощната агенция за водопроводчици да ни изпратят човек, но Фиш
излезе от преживяването невредим. Метнахме го в стъкления глобус както беше
мърляв от престоя в сифона и безценната ни златна рибка заплува енергично из
чистия си аквариум.
Чувството на облекчение и безмерна радост, която изпитахме с Дилън, не
продължи дълго. Сетих се, че не съм капнала обезпаразитяващите капки от див
кристал в чистата вода, тъй като Фиш се хлъзна в канала точно докато отвинтвах
шишенцето. А то, както беше отвинтено, се преобърна в мивката и се оказа напълно празно. Калифорнийската чешмяна вода можеше да убие Фиш! В пълна
истерия грабнах аквариума с втрещения, плуващ като стрела в кръг рибок, метнах го на пътническата седалка на колата и отпраших към кварталната плаза,
защото там имаше магазин Petco, който затваряше в десет часа вечерта – точно
след единайсет минути.
Зад мен светнаха буркани и се наложи да спра заедно с автомобила на лосанджелиската полиция точно преди да свия в плазата към заветния магазин. Млад
полицай ме освети с фенерче и ми поиска документите на колата. Попита ме дали
знам защо ме е спрял, но истината беше, че аз броях минутите до затварянето на
магазина за домашни любимци и се молех Фиш да оживее в необезпаразитената
с див кристал чешмяна вода. Униформеният учтиво ме уведоми, че съм карала без
фарове, което не само че било опасно в десет часа вечерта, но глобата била двес-
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та и петдесет долара и правото ми да шофирам се отнемало, докато не завърша
десетчасов курс по безопасност на движението. През сълзи му разказах за Фиш
и защо съм изхвърчала с колата, без дори да се сетя да пусна фаровете. Младият
симпатичен полицай ме изслуша и каза, че и той имал златна рибка. Разбирал
как и защо неволно съм нарушила правилника, пускал ме с предупреждение, тъй
като на всичкото отгоре видял на шофьорската ми книжка, че сме родени на една
дата, в една и съща година. Можело да сме близнаци. Или един и същи човек. Излязох наполовина през прозореца на колата, прегърнах го силно и му благодарих.
Успях да се добера до магазина, да капна капките в аквариума и двамата с
Фиш да се приберем у дома, където водопроводчикът беше оправил сифона на
мивката и Дилън бе попил с парцали водата по пода. Фиш оцеля. С Дилън дълго го
гледахме как кръжи из стъкленото кълбо, как спира и ни поглежда с очички, които още малко и ще изскочат от обич, и как въодушевено ни изпраща за поздрав
бълбукащи балончета. Около него витаеха щастие и чудеса, в това отношение с
Дилън бяхме напълно единодушни. Да ме пусне полицай само с предупреждение
– такова нещо нямаше как иначе да се случи.
Вечер премествахме аквариума в холивудската ни спалня с дървен вентилатор на тавана и с изглед към белия надпис върху отсрещния хълм. Всяка нощ,
за да го успокоим от стреса на деня, преди да заспим, му четяхме Оскар Уайлд,
Анаис Нин, Дъглас Адамс, Вирджиния Улф, Труман Капоти, Франсоаз Саган, Рей
Бредбъри, Хемингуей, Буковски или Маркес. След като загасяхме лампата, Фиш
не заспиваше, а започваше да размества полускъпоценните камъни по дъното с
муцунка, в резултат на което се получаваше нещо като изпълнение на ксилофон.
Мелодичното почукване се смесваше с тихото звънтене на вятърните камбанки,
които висяха отвън на всеки прозорец, и с шумоленето на палмовите листа, полюшвани от тихия океански бриз. Живяхме си блажено и щастливо така близо
двайсет години, през които единственото ни безпокойство беше Фиш да не умре.
Когато ходехме на море в Мексико и на Хаваите или на ски в Аспен, откарвахме
Фиш в петзвезден хотел за домашни животни, където се грижеха перфектно за
него. Редовно викахме вкъщи специалист по златни рибки, който ни поздравяваше сърдечно за безупречните грижи, а след едно фекално изследване в специализирана лаборатория ветеринарят се обади да ни каже, че Фиш бил на близо
петдесет години, доста над официалната максимална възраст, достигана някога
от златна рибка. Фиш наистина беше възрастен, с течение на времето плътта му
стана напълно прозрачна и през гъвкавото му телце запрозираха всичките му мускули и черва. С часове го наблюдавахме, беше като плуващо платно на Джаксън
Полък.
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Една нощ, след като бяхме заспали дълбоко и вълшебно след четене на стихове на Райнер Мария Рилке, аз се разбудих от мека светлина в мрака и приятен,
хладен полъх в косите. Отворих очи и видях Фиш, който пърхаше с перки и плавно
пружинираше нагоре-надолу във въздуха. Изразителните му изцъклени кестеновокафяви очи ме гледаха с обичайната обич, но и много сериозно, съсредоточено.
С кадифен глас златната рибка изрече:
– Добър вечер.
Запремигвах на парцали. Дилън спеше непробудно до мен и нежно похъркваше.
– Фиш, ти говориш...?
– Да. Но като съм под вода, не се чува навън.
– Фиш...Ти знаеш български?
– Нормално. Ти само на български ми говориш. Животните невинаги съумяват
да са двуезични, но аз нямах особен избор.
Наистина, дадох си сметка, че към Фиш се обръщам на български. Дилън намираше езика ми за ужасно секси. Била съм като тайна агентка отвъд Желязната
завеса в стар филм с Джеймс Бонд. Освен безкрайните разговори с майка ми по
телефона, от години не се бях виждала и чувала с други българи. Всичките ни приятели и познати бяха или американци, или чужденци от филмовата индустрия. Но
пък в София звънях през ден и Фиш явно се беше наслушал на разправиите ни с
мама, гимназиална учителка, която уж се пенсионира, но все продължаваше да
преподава и да ми се жалва от днешната софийска младеж и хавата в родната ми
българска столица.
– Обади се на майка си и ѝ кажи да пусне фиш – с велурено спокойствие продължи златната ни рибка.
– Но, Фиш, как ще те пусне? Къде? Тя е в София, ние сме в Лос Анджелис, тя
никога не те е виждала, макар и да знае всичко за теб.
– Не става въпрос за мен. Трябва да пусне фиш в спортния тотализатор. Докато
плувах тук при вас, измислих двойна пагодоидна математическа схема за нацелване на числата, които ще се паднат. Огледална е, заради отражението в стъклото
на аквариума. Идеята се роди, когато си дадох сметка, че английското “R” е всъщност огледален образ на българското “Я”. Джакпотът в България е вече един милион лева. Кажи на майка си, че числата са 6, 5, 4, 3, 2, 1.
– Но Фиш, ние с Дилън не сме математици, а интелектуалци, културтрегери,
пишем за филмовата индустрия, заобиколени сме от кино, музика, изкуство, литература... Това давахме и на теб. Никога не сме боравили с числа. Как измисли
тази схема?
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– Именно благодарение на всичко това. Културата, с която ме захранихте, отвори очите ми и събуди ума ми. Пък и енергиите на полускъпоценните камъни,
които наредихте по дъното, ме пропиха и ме поведоха напред. Наистина малко
прекалихте с жълтите ахат и берил – интелектуалният и творчески заряд, с който
ме изпълниха, надхвърли пределите на въобразимото.
– Но, Фиш, жълтият акцент е много важен за цветовата цялост на изображението!
– Разбирам. По-важното в случая е, че културата е плод на образованието, а
в образованието няма пари. Колкото и пари да изпращате на майка ти в София,
учителската ѝ заплата е безобразие. Нека пусне фиш.
– Непременно ще ѝ кажа. Но, Фиш, защо летиш из въздуха? Не ти ли харесва в
стъкления глобус?
– Обичам родния си дом, но е време да се оттегля към върха на планината. Да
помедитирам. Благодаря ви за всичко.
Фиш направи обратен завой, от който ме поръси сребрист прашец, прозрачен
като тялото му, с божествен дъх на прясно суши.
– Ще се върнеш ли, Фиш?
Фиш обърна главичка към мен и кимна. Светлата диря пое към хола и бавно
се изгуби от погледа ми. Усетих се, че разговаряме на български, съответно кимването може би означаваше “не”. Но Фиш беше американска златна рибка, не би
могло да е “не”. Загложди ме съмнение.
– Фиш! Фиш!! Ще се върнеш ли???
– Бейби, събуди се! Какво сънуваш?
Дилън галеше косата ми. Разказах му. Втурнахме се към аквариума, но от Фиш
нямаше и следа. Побързах да звънна на мама, преди да съм забравила числата.
Времето в София беше с десет часа напред, тъкмо щеше да се е прибрала от училище. След продължително звънене ми вдигна телефона с леко раздразнение в
гласа. Разказах й всичко подробно.
– Маменце, вие там с тези храни, фрашкани с незнайни химии, с това слънце,
дето ви удря кòсо, с този смог, дето го дишате, с тези кинаджии и палми навсякъде, нещо май сте мръднали. Проверявам класни работи в момента и трябва до
другата седмица да съм оформила годишните оценки, не ме занимавай с глупости, много те моля. Какъв фиш, какво ТОТО, какви един милион лева. От миналия
век само за тази ваша златна рибка слушам. Да вземете едно дете да си родите
най-накрая. Аман от безотговорните ви калифорнийски разбирания за свобода.
С Дилън така и не открихме златното рибешко телце, нямаше какво да погребем в градината под изострените сенки на кипарисите. Превърнахме стъкления
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глобус във ваза, в която редовно аранжирах букет от разноцветни азалии. Със седефен лак за нокти нарисувах прозрачна златна рибка върху стената на аквариума,
после с флумастери му изписах жилите и карантийките, дори залепих зърно от
леща за изцъклено оченце. Стана като истински. Все едно самият Джаксън Полък
го беше рисувал. Нищо не можеше да ни убеди, че Фиш е умрял. Продължавахме
да четем художествена литература и поезия на глас преди лягане.
А в София, като свършила учебната година, майка ми разбрала, че някой е спечелил един милион лева от спортния тотализатор, като попълнил фиш с числата
6, 5, 4, 3, 2, 1. Отишла в магазина за домашни любимци и си купила златна рибка.
Кръстила я Тото. И зачакала.
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КРИТИКА,
ЕСЕИСТИКА

КРАЯТ НА БЪЛГАРСКАТА
ЛИТЕРАТУРА?
Йордан Ефтимов. Литература
около нулата. Не се плашете! "Слуховете за смъртта на литературата
[ни] - казва шеговито Йордан Ефтимов - са силно преувеличени." (Ефтимов 2019: 283).
Дали критикът има право, или
не, ще решите сами. Дали заглавието на моя текст е една провокация, или зад него се крие нещо
повече, ще отсъдите пак вие.
Замислих тези страници като
рефлексия върху книгата на Ефтимов "Литературата около нулата",
но също и за да изразя загрижеността си за състоянието на българската литература от края на
миналия и началото на този век.
Какво има предвид критикът със загадъчното заглавие на
книгата си и дали той смята, че съвременната българска литература продължава да бъде в състояние на извечна застиналост, ще обясня по-надолу.
Оценявам чувството за хумор на Йордан Ефтимов. Тези думи,
които той подхвърля във втората част на книгата си "Литературата около нулата", ми напомнят за друга шеговита констатация: "Положението е безнадеждно, но не и сериозно", както е
озаглавена на английски една книга на Пол Вацлавик, написана
първоначално на немски (Вацлавик 1983а; Вацлавик 1983б).
"Психологът Алън Уотс – казва Вацлавик – е забелязал, че
животът е игра, първото правило на която е да се смята, че това
не е игра, а нещо сериозно. Нещо подобно е имал предвид и
Лейнг, който в своите "Възли" пише следното: "Те играят игра.
Същевременно те играят, че не играят." (Вацлавик 1983б: 40).

ПЛАМЕН
ПАНАЙОТОВ
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Самият Алън Уотс описва европейската чувствителност към смъртта със следните
думи: "Фундаменталното предположение на западната мисъл е, че животът е сериозен. Че имаме задължение да оцелеем. И че следователно има нещо срамно в
умирането." (Уотс 1975: 42)
Излишно е да казвам, че Уотс се дистанцира от тази представа. Всеки знае, че
той е под силното влияние на будистката философия. Наистина в умирането няма
нищо срамно. Като възможност за абсолютната невъзможност на екзистенцията
смъртта е противоречив термин. Тя не може да се определи нито като биваща,
нито като не биваща. Принадлежи на нашата същност като нейна най-присъща
възможност, същевременно никога не присъства в настоящия момент. Ето защо в
своя дневник Кафка отбелязва: "Плачът над смъртния одър е всъщност плач заради това, че тук не се е умряло в истинския смисъл. Все още трябва да се задоволяваме с това умиране. Все още играем тази игра." И на друго място: "Жестокостта на
смъртта се състои в това, че тя носи истинската болка накрая, но не и края." (Кафка
1993: 92-93)
След като Ницше оповести смъртта на Бога (Ницше 1994: 122), Фуко - смъртта
на човека (Фуко 1992: 457), а Ролан Барт - смъртта на автора (Барт 1989: 391), не
ми се иска да създавам излишни "драматични ситуации", както се изразява Жил
Дельоз по повод девета глава от "Думите и нещата" на Фуко (Дельоз 2004: 119). Нo
не искам и да бъда причисляван към "късогледите културолози, на които липсва
не само поглед за миналото, но и ясна представа за социологията на читателите"
(Ефтимов 2019: 283).
Никак обаче не мога да се съглася с оптимистичния тон, който господства във
втората част на "Литературата около нулата", за разлика от първата част, в която
настроенията са съвършено различни, въпреки уговорките, които направих по-горе.
За да бъда правилно разбран от читателя и от Йордан Ефтимов, се налага да
направя някои уточнения. Политиката на издателствата, ролята на масмедиите за
насочването на читателите към определени книги, рекламата, системата на книгоразпространение, социологическите проучвания какво се търси и кои произведения оглавяват класациите по продажби е нещо, което е безспорно важно. Но
когато погледнем какво е създадено през деветдесетте години на ХХ век и в началото на ХХI век, статистиките и стратегиите, които трябва да приложи пазарът в
ситуацията, в която се намираме, като че ли отстъпват на заден план.
Че у нас през споменатия период са създадени твърде малко произведения
с висока художествена стойност, е ясно на всички. Какво имаме през тези годи-
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ни: "Поля и мостове", "Изворът на грознохубавите", "Етимологики" на Ани Илков,
"Ций Кук" и "Германия – мръсна приказка" на Виктор Пасков", няколко поетически книги на Иван Теофилов и Иван Цанев, блестящите стихотворения от "Митът
за Одисей в новата буколическа поезия", наречени от Кирил Мерджански "еклоги", "Храмови сънища", "Японецът и потокът" и "На острова на копрофилите" на
Златомир Златанов, "Черешата на един народ" и "Естествен роман" на Георги Господинов (с редица уговорки). И, разбира се, "Възвишение" (2011) и "Чамкория"
(2017) на Милен Русков. Втория роман поставям в редицата на значимите творби
пак с известни уговорки, тъй като в композиционно отношение той би могъл да
бъде и по-съвършен.
Тъй като по времето, когато излизат двата романа на Милен Русков, Йордан
Ефтимов е приключил с ангажиментите си да пише годишни обзори (включени
в първата част на книгата му) и със статиите си, посветени на анализа на книжния пазар (съставящи втората част на "Литературата около нулата"), е разбираемо
защо не включва името на Милен Русков сред значимите постижения на съвременната българска литература.
Много ли е това? Преценете сами. Нека не забравяме и факта, че двамата найзначими български писатели на последните две десетилетия – Борис Христов и
Златомир Златанов – от дълго време мълчат. Защо ли? Читателят го знае много
добре, затова не смятам, че е нужно да цитирам знаменитата фраза за мълчанието на Мартин Хайдегер от книгата му "Битие и време".
А останалите автори? Една част от тях – няма да споменавам имената им, защото вече са покойници, – посрещна промените като рибката-бананка от блестящия
разказ на Дейвид Джером Селинджър. Тези писатели, привикнали към сигурните
договори, големите тиражи, участие в създаването за новогодишни телевизионни програми, сценарии за филми, безобидни в своя критицизъм, изведнъж се
оказаха приклещени между стените на пещерата. Предишните сладки емоции до
такава степен бяха издули собственото им аз, че вече нямаше измъкване.
Каква характеристика можем да дадем на една национална литература, в която все още се подвизава Стефан Цанев, поет, за когото Михаил Неделчев още през
1974 г. казва, че "му е минало времето" (Ефтимов 2019: 10). Минало е, съгласен
съм, но това не му попречи да си издаде събрани съчинения в 12 тома. Пардон,
издаде ги ИК "Жанет 45". Господин Ефтимов, това ли е издателската политика, за
чието развитие толкова милеете? За да има пълна симетрия, Недялко Йорданов,
смятан някога за "бард", също си направи събрани съчинения, отново в 12 тома.
Издадени са от ИК "Захарий Стоянов".
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А какво да кажем за прочутия Христо Калчев, чиито романи удрят върха на продажбите и дъното на литературния вкус. Горко на по-младите писатели. За да се
състезават с Калчев, макар да го презират, те трябва да създават "бърза литература", литература, която всъщност е литература light (нещо като fast food), да търсят
скандала, зрелището, признание от лайфстайл списанията и т.н. Фактът, че смятат
Гинсбърг и Буковски (открити много отдавна от българската литература) за големи
майстори, съвсем не ги прави значими творци.
Очевидно на писателите, които сега навлизат в годините на житейската зрялост,
се е паднала участта да живеят в "убогото време", във времето, в което старите богове са си отишли, а новият бог все още не ни е открил истинския си лик (Хайдегер
1993: 63). Ако искате, приемете тази констатация не във високия ѝ философски
смисъл, а буквално и с ирония. Боговете от българския литературен Олимп, поголямата част от които изкуствено бяха издигнати на сияйния връх (като Антон
Дончев например или като споменатите Стефан Цанев и Недялко Йорданов), сега
вече не са предишните "кумири" и никой не им се кланя, но Новият писател, който
по презумпция трябва да донесе със себе си едно Ново откровение, да създаде
една нова литературна парадигма, все още не е дошъл.
Българската литература е на смъртен одър, тя е в кома, но какво можем да направим ние, които само наблюдаваме процеса? Не ни остава нищо друго, освен
да чакаме.
Идеята за смъртта на литературата съвсем не е нова. През 1990 г. в Йейл излиза
една книга на университетския професор Алвин Кернан, чието заглавие звучи като
категорична диагноза. Книгата се нарича The Death of Literature (Кернан 1990). Текстът на Кернан прилича на смъртен декрет, в който главните точки на обвинението
са осъждане на деконструкционистките литературни теории и неспособността на
университетите да се придържат стриктно към традиционната класическа литература теория. Кернан многократно споменава феминистката и марксистката литературна теория.
Две години по-рано се появява книга, осъждаща от консервативни позиции упадъка на вкусовете, за което според автора вина носят както университетите, така
и американската образователна система. Книгата има дългото заглавие Closing of
the American Mind: How Higher Education Has Failed Democracy and Impoverished
the Souls of Today's Students. Забележителен е фактът, че тя има ново издание през
2018 г., този път с предговор от Нобеловия лауреат Сол Белоу. В предговора изтъкнатият американски писател напълно се солидаризира с автора на книгата Алън
Блум, който, подобно на Кернан, непрекъснато говори за ентропийните тенден-
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ции в американската литература и за немарливото отношение към стила. Между
другото, Белоу пише, че неговият роман "Херцог" е бил възприет даже в университетските среди като "поредица от кръстословици", "като тест, който даже членовете на MENSA не биха могли да решат." (Белоу 2018: 17).
Сега да се обърнем към най-значимата литература на славянския свят – към
руската литература. През 1829 г. Иван Киреевски отбелязва, че "причината за несъстоятелността на руската литература е в нейния подражателен характер." (Киреевски 1979: 77). Разбираемо за един славянофил. През 1834 г. Висарион Белински публикува във в. "Мълва" статията си "Литературни мечтания" и предизвиква
истински скандал с твърдението си: "Ние нямаме литература" (Белински 1976:
4). И още един многозначителен факт. През 1921 г., една от най-ужасните години
на Гражданската война, Евгений Замятин в прочутото си есе "Страхувам се" иронизира продажността на руската интелигенция, която знае кога да пее "сретение
царя" и кога "сърп и чук". Замятин обръща внимание и на факта, че след поемата
"Дванадесетте" Александър Блок практически престава да пише. Есето завършва
по един блестящ афористичен начин: "Страхувам се, че руската литература има
само едно бъдеще – това е нейното минало." (Замятин 1921: 45).
А сега да се върнем към родната ни действителност. В едно интервю Елин Пелин казва следното: "Писатели имаме, но литература нямаме. Ние нямаме национална литература, пораснала на наша родна почва, посята от български дух, чисто
наше народно дело, скъпоценна и необходима радост за всекиго – като народен
символ и народен лик. Всички наши писатели са слаби и немощни в своята област. На едни от тях липсва талант, на други – култура, и на всички – дееспособност. Те почват като дилетанти и през целия си живот остават такива. Ония от тях,
които живеят със съзнанието на истински писатели, стават смешни, защото искат
да съперничат с великаните на културните европейски страни. Всички са недозрели и кисели плодове на нашата зелена култура." (Елин Пелин 1973: 229)
Както виждате, нищо ново под слънцето.
Високо ценя "Литературата около нулата". Йордан Ефтимов е положил огромни усилия в продължение на много години, за да сглоби в първата част на своята
книга картината на съвременната българска литература от края на XX и началото
на XXI век. Търпението и упоритостта на Ефтимов напомнят сизифовските усилия
на Доналд Бартълбут от романа на Жорж Перек "Животът. Начин на употреба".
Както знаем от прочутата творба на Перек, ексцентричният милионер първо рисува 500 акварела, след това Гаспар Винклер ги нарязва на плочки с различна
форма, след което Бартълбут подрежда пъзелите, после със специално лепило те
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биват споени така, че да може да се отлепи акварелният лист, който бива измит в
залива, където Бартълбут го е нарисувал.
Както казват гърците, всяко сравнение куца. Куца и моят образ. В никакъв случай не искам да кажа, че заниманията, на които се отдава Йордан Ефтимов, са
абсурдни, какъвто е случаят с Бартълбут. Просто искам да подчертая, че той се
заема с нещо, с което аз никога не бих се заел, защото нямам търпението да чета
всяка новоизлязла книга, нито пък способността да подреждам детайлите толкова
акуратно.
И все пак се изкушавам да продължа образа. В началото на романа Жорж Перек пише, че е много просто да сглобиш жанрова сцена в стил Вермеер, далеч
по-сложно е да събереш нарязаните парчета от картина на Джаксън Полък или
"бял пъзел". Парадоксът с белия пъзел "не е неособено духовит парадокс", както с
ирония отбелязва авторът, но е нещо знаково не само за романа (Перек 1980: 16).
Наистина по-лесно е да намериш мястото на Ани Илков или на Златомир Златанов в картината, която очертаваш, но когато имаш работа с напълно безцветни
творби, си е истинско мъчение.
Тук възникват още два проблема. Първият: Ако еди-кой си е издал книга едикъде си и тази книга са я прочели само приятелите на автора, литературен факт
ли е тя? "Това – казва Йордан Ефтимов – е малко като "Има ли отражение в огледалото, когато няма хора вътре?" (Ефтимов 2019: 33). Наистина е така. Дали динята е червена, или не, може да се каже само след като тя бъде отрязана (Михалчев 1981: 191-199). Вторият проблем е за отговорността на критиката. Карл Краус
пише: "Има ли жена в стаята, преди да влезе някой и я види? Съществува ли жената като такава?" (Краус 1993: 175). Този шеговит афоризъм като че ли предвещава парадоксалното твърдение на Лакан, че "жената не съществува" (Лакан 2011:
13). Разбира се, жената съществува. Лакан има предвид, че тя е плод на мъжката
фантазия. С литературата е същото. Неподдаващият се на по-нататъшна символна
редукция object petit a, "причината на желанието", ни кара "да изобретяваме" художествените достойнства на една творба по същия начин, по който "измисляме
жената".
Добрият критик трябва да бъде добре подготвен както в сферата на литературната теория, така и в областта на литературната история. Когато Йордан Ефтимов казва, че текстовете, включени в книгата му "Литературата около нулата", са
форма на литературна журналистика и на литературна публицистика, мисля, че
това е израз на скромност. На много места в книгата си той демонстрира чудесен
усет както в едната област, така и в другата. Всъщност те само изкуствено могат
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да бъдат разделени. Когато Ефтимов говори за преводите на Георги Батаклиев на
Вергилий и Овидий, за стремежа на преводача да се придържа към метриката
на оригинала и коментира резултатите от тази стратегия, това към коя област на
литературознанието трябва да бъде отнесено?
Понякога Йордан Ефтимов допуска грешки, въпреки изумителната си образованост. Но кой не прави грешки? Всъщност грешките са само две, така че множественото число, макар граматически да е коректно, не представя ситуацията
съвсем точно.
Първата грешка е свързана с едно епатажно произведение на егофутуриста
Василиск Гнедов, което се състои само от една буква - от буквата Ю. Ефтимов, когато говори за изпълнението на "творбата" от автора ѝ, погрешно я нарича стихотворение и бърка заглавието ѝ. Текстът, за който става дума, не е стихотворение,
а поема – четиринадесетата поред от сборника на Гнедов "Смърт на изкуството"
("Смерть искусству"). Йордан Ефтимов нарича творбата, носеща прозаичното заглавие "Поема 14", "стихотворението "Краят на поезията" (Ефтимов 2019: 28). За
"край на поезията" може да се говори с оглед на петнадесетата поема, която се
нарича "Поема за края" ("Поэма конца"). Забележителното е, че след заглавието
не следва нищо. Най-отдолу е само печатът на издателството. В известен смисъл
тази поема е аналог на "Белият квадрат" на Казимир Малевич.
Втората грешка е допусната на с. 82. Концептите verification principle и
falsificationism принадлежат на Карл Попър, а не на Паул Файерабенд, както погрешно смята Йордан Ефтимов (2019: 82).
Мисля, че и в двата случая грешките са обясними и извиними. Тук става дума
за наслагване на предишна информация върху по-нова, т.е. за нещо подобно на
това, което психолозите наричат проактивна интерференция.
Най-силната статия от "Литературата около нулата" е обзорът "Българската
литература през 1996-а", който започва с цитат от Алберт Гечев, критик, чиито
принципи авторът на "Литературата около нулата" се стреми да следва. Констатациите на Йордан Ефтимов, че българската литература е все така "обинтована с
бандероли, недоизмислена, заекващо алчна, провинциално смутено-нагла", че
е "перманентно обзета от усещането за стагнация, замръзналост, дрямка", "че
страда от легитимационна непълноценност", очевидно възхождат към песимистичните мисли на Алберт Гечев, чиято позиция Йордан Ефтимов интерпретира по
следния начин: "Няма вчера, няма и утре, има само едно вечно сега, едно постоянно повторение, една обреченост да се случва все същото, съдбата да избираш
все същото." (Ефтимов 2019: 41-43, 53).
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В книгата си "Различие и повторение", коментирайки "Тъй каза Заратустра",
Жил Дельоз пише, че във Вечното завръщане "се връща единствено утвърждаването, Различното, Безподобното" (Дельоз 1999: 373). Може би точно този оптимизъм на Дельоз, кореспондиращ с увереността на Бадиу, че човекът е способен да
мисли ситуацията според събитието и всеки път да измисля нов начин на биване
и действие в тази ситуация, воден от убеждението, че събитието е извън всички
установени закони на ситуацията (Бадиу 2004: 40), породи у мен мисълта, че заглавието на книгата на Йордан Ефтимов може да се асоциира със седма глава от
книгата "Хиляда плоскости" на Дельоз и Гатари, която е озаглавена така: "Година
нула". Нулевата година е факт от историята, но същевременно тя е "пролом" в установените знания или предразсъдъци за ситуацията. Може би българската литература ще направи някога този "пролом". Не е задължително той да се осъществи
по начина, рамкиран от Дельоз и Гатари. Творците сами ще го изобретят.
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КНИГИ ОТЗИВИ
КРЪСТОПЪТИЩАТА НА ДУШАТА. ПСИХОАНАЛИТИЧНИ НЮАНСИ
Късно се срещнах с този роман. Дванадесет години след издаването му. Но съм
благодарна на авторката, че ми подари книгата си, защото попаднах в един магически
свят, свят, който те грабва с уникалността и
таланта и разлюлява и твоя вътрешен свят.
Романът на Иванка Денева „Кръстопъти
и ветрове“ е като пълноводна река. Ту те
повлича в хода на историческите събития,
ту спира по бентовете на личните истории,
ту те изхвърля на спасителния бряг на надеждите и светлите чувства. И, най-вече,
напоява благодатно почвата на душевните
меандри, като те прави по-човек. Роман,
съчетал болката и белега като от съсичане
с нож и филиграните на нежността и притомата. Такъв роман не се пише бързо – той
трябва да узрее с годините, страданието,
радостта и катарзиса на създателя си – катарзис, който ще възвиси и читателя.
Той е труден роман и за анализиране.
Много пъти спирах да чета романа, за дни
го оставях настрани – трябваше ми време
да се възстановя от драматизма на слуващото се и да държа главата си високо над
водата, да поема глътка въздух, за да не
ме повлече водовъртежът на чувствата.
Изключително детайлната психологическа
обрисовка на героите и събитията не оставят чувството за претрупаност на изказа, а
за едно твърде внимателно психологическо
и фактологическо вглеждане в характери,
съдби, каузални случвания. С търпението
на ваятел Иванка Денева създава образите
и възсъздава историческите колизии. Едно
скулпитане, от което струи много любов.
Текстът е толкова многопластов, че по някакви неведоми пътища може да докосне
болки и радости и от живота на всеки от
нас. Голямото умение на писателката е, че

случващото се е и колкото универсално-човешко, толкова и съвсем конкретно за героите на книгата.
Романът на Иванка Денева съчетава
търпеливостта и прецизността на историка,
краеведа и етнографа на Сливен и Сливенския край, постоянството и упоритостта на
белетриста и таланта и проникновението
на психолога. Тази книга, а и основателно
може да се нарече и изследване, заради
прецизните исторически възстановки, е
прецедент в родното книгоиздаване. Тя с
основание се вписва в редицата на епосите
на Симеон Андреев, Талев, Стоян Загорчинов. Това е книга, която като захванеш да
четеш те опива и обсебва, като в състояние
на амок. Този роман е много благодатен и
за психоаналитична трактовка.
Повествованието преброжда някол-
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ко века, от 14-и до началото на 19-и век
за случващото се в държавата и родния
Сливен. Спира са на най-важните и невралгични върхове в българската история,
на културно-исторически прецеденти, на
политико-икономиески процеси. И в този
наратив съвсем естествено се вплитат съдбите на поколения герои. Веднага искам да
кажа и за друга отлика, която прави романа
уникален – езикът, на който е написан. Описанието на историческите сцени се сменя
от катадневните разговори на героите, от
живописването на природните състояния
и от душевните вълнения на цяла плеяда
личности. Богатият език, с който си служи
авторката, е съвсем автентичен на времената, в които се развиват събитията – исторически или случващи се с протагониста.
Особено силно впечатлява метафоричността на изказа – нестандартна и изненадваща,
сладостна и достигаща до сърцето. Когато
живописва даден епизод, авторката наслагва цветовете и тоновете като вариации
на една основна тема, които уплътняват
и нюансират с нови и нови чувства. Това е
като импровизациите на една тема в джаза
– изненадващи и извисяващи. Това любовно живописване обглежда епизода от много страни и нюанси и го прави максимално
плътен психологиески и поетично.
Иванка Денева е майстор на описанието на човешки съдби. От една страна тя
раздипля пространно личната история, от
друга – човешките чувства са предадени с
точността и прецизността на умел и вглъбен
психолог. Женската ѝ чувствителност я прави особено съпричастна с любовните истории. Не мога да не отбележа, че дълбинната психология (психоанализата) на Фройд
акцентува на хипнотичното въздействие на
либидозните влечения. Обектът на нашите
любовни вълнения има над нас хипнотична сила. То е опиат и зависимост, от които
трудно се изтръгваш. И винаги остава нещо

да ти гложди, като песъчинка в окото.
Една от основните любовни истории в
романа между Мила и Янаки е описана с
невероятната красота и деликатност на любовното чувство, но и със свойствените ѝ
мазохистични нюанси и амбивалентни полюси. Десетки страници от романа са посветени на отношенията между тези мъж и
жена. От случайната първа среща, когато
в гората при внезапната поява на Милка,
конят на Янаки се уплашва и наранява крака му, през първата целувка, която Янаки
си открадва от Мила, през годеж, сватба
и съвместен живот. Цялата тяхна история
писателката проследява и изследва с наблюдателността на проникновен психолог
и предава развитието на чувствата в много
богати нюанси.
В първия от петте си случая – „Дора“
/1899/ Фройд, който е искал тези случаи да
се четат като романи, поставя в основата
един въпрос: как се става възрастен, как се
става жена, какво е да си жена. В процеса
на терапията на Ида Бауер (истинското име
на пациентката) той анализира различни
аспекти на отношенията на младото момиче с нейното обкръжение, които носят
болката на порастването. И това не е въпросът за сексуалния опит на събуждщата се
женственост, а емоционалното съзряване
на момичето и превръщането му под въздействието на неговите нагонни, либидни
желания в жена. Може най-общо да се
каже, че това е и проследяване на психологическите преживявания при порастването
на героинята Мила в романа.
Какво ни разкрива бащата на психоанализата в анализа на женствеността:
„Предопределеното за жената конституционално и налагано върху нея социално
потискане на нейната агресия помага за образуване на силни мазохистични подбуди,
които все пак успяват еротично до потиснат
насочените навътре разрушителни тенден-
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ции. И така, мазохизмът е наистина женска
перверзия“ Не бива да забравяме следното
обяснение на Фройд: „И така, ние приписваме на женствеността по-висока степен на
нарцисизъм, която именно влияе на нейния избор на обект, така за жената да бъде
любима е по-силна потребност, отколкото
да обича“.
От Фройд знаем, че порастването на
момичето е по-сложен път, отколкото е
този на момчето. Момчето още в началото
е привързано към майката и връзката майка и син е най-лишената от амбивалентност
връзка винаги. В доедиповия период при
момичето става отдалечаването от привързаността към майката, за да се превърне тя
по-сетне в съперница за чувствата към бащата от страна на момичето и да се прехвърли тази привързаност към бащата.
В студията за женствеността Фройд ще
постулира: „Отдръпването от майката става под знака на враждебността, връзката с
майката се излива в омраза.“ Но трябва да
се взема предвид факта, че нежната привързаност към майката от страна на момичето в предедиповата фаза и приеменето
на майката като образец, подготвят емоционалното и сексуално развитие на момичето в идентификация с майката и превръщането му по-късно в истинска жена. Така
се подготвят условията за придобиване на
онези качества у жената, а именно в порастването като възрастен, да се превърне
по-късно в жена със свойствените сексуални и социални функции.
Известно е твърдението на Фройд в края
на живота му, че не знае какво е жената.
В произведението си "Женската природа" Фройд ще каже: „Характерно за същността на психоанализата е, че тя не се опитва да обясни какво представлява жената
– това би било непосилна за нея задача,
– а изследва нейното формиране и развитие…” . От тази отправна точка следват и
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изводите, че мазохизмът е нещо чисто женско. Малко компромисно и може би малко
иронично ще прозвучи краят на един текст
на Фройд: „Искате ли да научите повече за
нейната природа, изследвайте собствения
си жизнен опит, обърнете се към поетите
или изчакайте, докато науката бъде в състояние да ви даде по-задълбочени и по-добре съгласуващи се сведения” .
В романа на Иванка Денева героинята
Милка е описана като полусираче – майката Ана умира млада. Мила не е имала как
да се състезава с нея за любовта на бащата.
Но много правдиво е описанието как постепенно в лаконичността и сдържаността на
изразяването си при общуване Мила прилича на баща си. И друго, всяко момиче
търси в избраника си мъж, по-сетне, характерологичните черти и образа на баща си.
За разлика от образа на Милка, за порастването на Янаки можем само да се
догаждаме за някои неща. Тук образът на
майката липсва. Но и тук психоанализата
ни обяснява съревнованието между бащата и сина Янаки. Както и стремежът за идентификация на сина Янаки с бащата.
Тази основна любов в романа е белязана и с кръв и нещастието, което сполетява
съперника в любовта на Янаки към Мила,
Дончо. Осакатен е Дончо не само физически, след като Янаки стреля по него и Дончо остава с една ръка – осакатени са три
сърца и всяко от тях носи болката и белега, останал от това преплитане на съдбите
им. Оттук насетне Мила и Янаки ще градят
съвместен дом и съжителство, белязано от
много съмнения, спадове, привързаност и
примиряване.
Иванка Денева поставя и търси отговорите в романа си на много екзистенциални и философски въпроси. Каква съдба е
орисала и залюляла тази държава България, намираща се на кръстопът и брулена
векове от толкова ветрове. Как отделният
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човек, вкопчен в земята, имота и труда търси своето място в етноса като част от него.
Как търси житейските си радост и щастие. В
какво ги намира – в достолепието, труда и
челядта. Не е възможно да има отговор на
всички мъчителни въпроси и надали е нужно – по-важно е, че писателят ги открива, че
върви редом с душевното и духовно развитие с героите си и историческите събития и
поставя тези въпроси, търси техните причини и анализи. С компетентността на историк
и анализатор Иванка Денева проследява
историческата съдба на Сливенския край
като част от цялостната орисия на българско. Сливен е специален топос в България
от векове. Регион на воеводи (твърди се, че
са 100), на начало на манифактурата, родно
място на възрожденски будители от ранга
на Чинтулов. Родове будни, напредничеви
и инициативни. Авторката проследява как в
Сливенско отекват всички важни преломи
в държавата: от падането под турска власт,
през черковните борби и Съединението,
та чак до Стамболовото време. България –
държава на кръстопът – е поемала всички
исторически катаклизми.
Особен психоаналитичен нюанс придобива романът и с вплитането на сънищата
на героите във фабулата. Фройд е смятал,
че произведението му „Тълкуване на сънищата“/1900/ е най-добрата му творба. Защо
сънищата са толкова важни за опознаване
да нашата душевна същност. Защото те разбулват нашето Несъзнавано, което винаги е
латентно и дреме под пластовете на проявленията на нашия Аз и Свръхаз. Сънищата,
казва Фройд, приличат на това, като че ли
неумели пръсти изтръгват тонове от пианото. Фройд нарича сънищата „царският път“
към Несъзнаваното. В романа са описани и
душевни състояния на героите, кореспондиращи с това, което Фройд нарича сънища
наяве. В следродилнана си треска Аница,
дъщерята на Янаки и Мила е точно в такова

гранично състояние, потъвайки и изплувайки от тинята на драстичните, крайни състояния.
Неслучайно сънят и съновното имат
особено, дори централно място в литературата, и в частност – в образната чувствителност на модерната българска литература
още в началото на XX век. Сънищата са огледалото, през което можем да се доберем
и да разберем немалка част от емоциите
и фантазиите на нашето Несъзнавано. От
друга страна,
з теорията за сънищата е крайъгълен камък и повратен момент, когато
психоанализата прави крачка от психотерапевтичния метод към дълбинна психология
(другото име на психоанализита).
В съня сме най-близо до играта на нагоните, до фантазиите, до страховете. До
тъмната наша страна, която през деня
скриваме зад фасадата на Съзнаваното. В
сънищата не можем да упражняваме съзнателен контрол. Затова тогава и там сме
най-себе си. Разглеждането на литературния сън като същинско съновидение е литературният прецедент поемата „Градива” от
Йенсен, в която сюжетът е, че героят сънува
сън или, можем да кажем, че става дума за
сънища наяве. Съновиденията от тази творба стават основа за естетическото и културологичното тълкуване от Фройд в есето
„Налудната идея и сънищата в новелата
„Градива”/1906/”. Героят – археологът Норберт Ханолд, изпитва напреодолимо привличане към останките на древния Помпей
и към римски релеф на образа на Вървяща
жена със специфична походка. В този призрачен град (символ на Аза) протагонистът
пласт след пласт „изравя” своите изтласкани желания. Тази творба е една алегория на
психоаналитика-археолог.
Фройд казва, че е възможно да „сме
дали истински изопачена интерпретация,
като вложихме в една непреднамерена художествена творба тенденции, за които съз-
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дателят ѝ няма представа”. Самият Фройд
нарича изкуствени сънища тези съновидения, които са създадени от автори на романи и поети като сън на герой от творбата. "Тези изкуствени сънища, смята бащата
на психоанализата, е подходящо да бъдат
подложени на един първи метод – символична интерпретация, която третира съня
като нещо цяло, което се опитва да замени
с нещо друго, аналогично, но доста по-ясно
съдържание". Тази символична интерпретация, за която говори още Аристотел, обаче е
неприложима, когато става дума за неясни
сънища. Сам Фройд в бележка под линия в
„Тълкуване на сънищата“ казва: „Възползвах се от съвпадението на изследването ми
с творчеството на писателя [Йенсен] като го
приведох в качеството на доказателство за
правилността на анализа ми на сънищата.“
В романа на Иванка Денева сънят на
Янаки дообогатява образа на героя от
дневната реалност на живота му. Той сънува ту доктора, ту Дончо и злорадството, че
Дончо няма да има ръка, с която да милва
Мила. Сънува и бълнува. И този сън може
би се опитва да пречисти душата му. Затова Иванка Денева ще напише: „Две сърца,
мъжки и непреклонни, си бяха сторили зло
и щяха да търсят смирение. Пречистване,
за което си струва да живееш.“ Сънят му е
израз на душевната борба какви да са отношенията му с Милка – нежни и доверителни
или сдържани и дистанцирани. И най-вече, това мълчание, смут и недоизказаност
между тях, които се настаняват в отношенията им още в началото на съвместния им
живот. Люшкането на героя – дали да бъде
мъжът завоевател, мачото със своите съпружески изисквания и присъща известна
агресия или да чака готовността на своята
притихнала жена да стане готова за интимността. Ревността от Дончо ядно ръфа доверието между двамата и това чувство постоянно се сменя от нежността към неговата
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невеста и бъдеща майка на трите му деца.
Но тогава Янаки ще извърши и една благородна постъпка, каквато само един много
горд и обичащ мъж може да направи – ще
заведе Милка да се прости с Дончо. Всички тези нюанси в двойката Янаки и Мила
и де факто – триъгълника, Иванка Денева
пресъздава проникновено и с особена деликатност на изказа.
И още за сънищата в романа. В началото
на повествованието се описват и греховните любовни желания между ханджийката
Славена и гъркът Вензелос. Когато Славена боледува и бълнува и се мята в съня си,
нейният сън е изпълнен с еротична символика на рог, на бик, който иска да промуши
и това като образ на мъжа на сърцето ѝ. И
тази съновна вакханалия ще завърши като
Славена „накрая изтерзана от този кръст,
заспа с мисълта, че за всичко, което се
слува с людете, небето си знае работата.“
Вензелос само ще целуна Славена страстно
и запомнящо и ще яхне коня, за да си замине. Като че ли у всички герои на Иванка
Денева страстите са нажежени до бяло и
не се прекрачва напред до осъществяване
на тези любовни чувства. Този копнеж по
другия изпива протагонистът изначално и
докрай. За този мъж тази смела жена ще
остане като неизлечим образ на жена, нагазила в река, с леко повдигнатите си поли и
снежнобели бедра. Като непреходната красота на античните статуи в родната му Гърция. И остава болката и неосъществеността. По драматизма на изживяванията тези
така близко до земята хора са по-близо до
антична трагедия. И тази неосъществена
любов ще разбие още две сърца. Авторката
ще изрази това състояние на героинята си
с нова великолепна метафора: „Душата на
Славена изтля – не, обви се като в пашкул в
мъгла, непроницаема и гъста, и в нея нямаше усетливост; тя се притъпи или изчезна
съвсем.“
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Историята на рода Писанколеви е проследена и в съдбите на порасналите деца
на Милка и Янаки. Съдби, вплетени в историческите събития. Аница, дъщеря им, ще
израсне непокорна, със собствено мнение
за нещата от живота и съдбата ще я ориса
с много страдание. Това страдание на детето им, винаги, разбира се, ще рефлектира у
Мила и Янаки. Знае се, че ние сме силни,
когато нещо се случва с нас по житейските
друми, но сме много емоционално уязвими, когато децата ни страдат. Аница, израства с новите идеи, нахлули в България и
на франкофонското образование и възпитание. За да я отдалечат от увлечението ѝ към
учителя-анархист, родителите ѝ я пращат
в Париж. Париж – този безкраен празник.
Париж с Нотр Дам, Сакре Кьор, Сена и букинистите по кейовете, Мулен Руж. Париж
на Дьолакроа, Мане, Домие и цяла плеяда
творци, белязала художеството със своите
стилове. И тогава в живота на Аница ще влезе монмартърският художник Едуард Боне.
Съдбата и този път е неумолима – плодът
на краткотрайната любов започва да расте
в утробата ѝ. Тези страници от романа на
Иванка Денева, посветени на „парижкия
период“ на Аница, са едни от най-трогателните разкази. Атмосферата на Париж е
предадена с много любов и вещина, а за
преживяванията на младото момиче, само
в големия град и далеч от корените си, са
създадени от писателката едни от най-силните, психологически проникновени и писани с емпатия страници.
Връщането на Аница в родния Сливен
открива нова страница в живота на това
семейство. Горди посвоему, всеки от тях
носи кръста си. Съдбата ще постави ново
изпитание пред Аница, вече като майка –
детето ѝ е белязано от съдбата с физически
белег. Колко безсънни нощи, колко самообвинения, колко търсене на отговор на клаустрофобиите на въпроса – защо. Съдбата

ли отмъщава за греха на Янаки, навремето
да осакати съперника си Дончо. Като че ли
този род – Писанколеви, са венчани за бедата. И тогава идва мъдростта че „пътят на
човека на земята: повече болка и изрядко
някоя роза, изранила ги и захвърлена накрая с омерзение, да не спомня…“
Ще се върна малко назад и ще отбележа тези страници, където Иванка Денева
създава с особена любов, подобно на описанието на Париж. Това са, например, страниците за съграждането и изографисването
на новия чифлик, който строи Янаки за невестата си Мила. Епизодите с тревненските
майстори, които създават фреските в новия
дом, са описани от писателката с много познание за зографите и техния занаят, което
кореспондира с народопсихологични изследвания на това специфично българско
изкуство. Този пасаж, вплетен в ежедневието на героите, още веднъж доказва вещината на писателското изкуство да създаваш
автентична атмосфера в хода на наратива.
Тази цветна феерия, която създават майсторите-зографи, по много топъл и интимен
начин се вплита в широкото платно на романовата конструкция.
Всички други герои в романа, по-второстепенни и епизодични, можем по законите на психодрамата да наречем помощни
Азове. Яков (Джейкъб) Леви Морено, създателят на психодрамата, социометрията и
груповата терапия, твърди, че „помощните
азове практически представляват отсъстващите други, налудностите, халюцинациите,
символите, идеалите, животните и обектите. Те правят света на протагониста реален,
конкретен и осезаем“.
Романът се отличава и със своята сценичност и кинематографичност. От това широко белетристично платно би се получил
един чудесен сценарий за филмово реализиране. Точно тази сценичност има предвид Морено:„Сценичното пространство е
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продължение на живота отвъд критерия на
реалността. Действителността и фантазията не са в конфликт, и двете функционират
в психодраматичния свят на предметите,
хората и явленията“. Най-същественото
от психодраматичната техника – срещата и
възможността да смениш ролята си с другия – е основополагащ принцип във философията на Мореанската психодрама и това
води до отключване на потоци от чувства,
което прави откликването към другостта
по-автентично.
Много пъти, докато четях и се връщах на
определени епизоди, се питах как е живяла Иванка Денева толкова време при създаването на романа с всички тези съдби
на героите си. Защото във всеки от героите
има частица от автора. Това да изживяваш
фикционално толкова съдби е обогатяващо
за създателя им, но и много изчерпващо
като психическа енаргия. Авторът умира
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и живее с всяко падане и възвисяване на
героя си. Представям си, че за авторката
това е било като участие в психодрама, където тя многократно се поставя в ролята на
протагониста и сменя ролята си на пишещ
с ролите на героите. В романа отекват два
отчетливи акорда: „Българско бе станало за
векове пожарище: затляло и неугасимо, тогава и сега“. И: „Животът оглажда човеците
и характерите им: не че премахва ръбовете
съвсем, а ги полира постепенно като речни
камъни“.
За да създадеш такова мащабно белетристично платно се иска много креативност и спонтанност, много талант, дисциплина на творческия процес и сила на характера. С безспорния успех на своя роман
Иванка Денева доказва, че притежава всичко това.
Росица Чернокожева
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„МЯСТОТО
АНГЕЛОВА

ЯНТАРА“,

КЕРАНА

Мястото има ключов статут в цялото
творчество на Керана Ангелова, сакрален
смисъл, митически образ. И в поезията ѝ,
и в прозата ѝ то е съдбовното начало, найдълбокият корен на човека. Странджа с горите тилилейски и с онази чудна река, която
ту бърза към морето, ту го примамва в обятията си – Странджа е космическата майка
на човешкото начало:
Баба Петра нагази в реката,
бял камък обърна.
Измъкна ме от подмола на
мрака,
в престилката ме загърна.
Помня: въздухът ме задави,
аз учудено и уплашено зинах.
И към света се обърнах
такава:
удивена, прозрачна и синя.
Сетне суках живот от
мама...
„Животът”, К. Ангелова („Подземна
река“, 1988)

да пристъпвам бавно да е на ранина
да е тихо ранимо предвечно

С това митическо, сакрализирано място
в книгите на Керана Ангелова се свързва
и мисълта за смъртта, носталгията в следсмъртието отвъд към обичното земно:

„Молитва“, К. Ангелова („Леванте“, 2014)

когато след време свърши времето
и изтекат времената
дай ми да се завърна господи
за малко
да е на ранина
в нашия двор да пробождат
бели цветя от черната пръст
да пристъпя боса да запристъпвам
към едно светло вглъбено кокиче
а във чашката му дълбоко
нечия сълза безсмъртна

Няма роман на Керана Ангелова, в който
завръщането в Мястото – реално или въображаемото – да не е генератор на епическото. Но какво става с тези места днес, когато
толкова пътища мамят човека, когато толкова от нас заминават далече от корените си?
Новият роман на Керана Ангелова започва
от едно заминаване далече и завинаги. А
къде да оставиш Мястото – може би в един
музей?
„Мястото Янтара“ на Керана Ангелова
казва нова дума по една от най-важните
теми в прозата ѝ – за корена и пътя. Тази
проза започва с бежанското преселение
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на българите от Източна Тракия, присадили корен пак в Странджа, от другата
страна на границата и преоткрили отново
Мястото, защото „планината е същата“ (
„Зана“, 1998). Продължава с други драматични преселения, в които дълбокият корен често изглежда залинял или пречупен
от касапските нрави на големия град след
войните („Елада Пиньо и времето“, 2003 ),
от тоталитарни изнасилвания на духа („Папазини“, 1998, „Вътрешната стая“, 2006),
от отчуждението в постмодерните времена ( „Улицата на пеперудите“, 2010) … Но
колкото и да се поболяват отвъд Мястото,
героите намират начини да се завърнат и
да се лекуват. На това място пътищата се
протягат до небето, от сегашното – към
правремената на митове, балади и приказчици, сънища и пророчества опъват
времето към бъдещи човеци и съдби – витаят очите на духа от устрели и ангели до
първичната слуз на живота. Мястото все
повече се отваря и към географските посоки на света, но винаги остава („Видение в
Мемфис", 2016). В „Мястото Янтара“ идва
и безвъзвратното напущане на мястото.
Дали изобщо е възможно епическо изчерпване на Мястото в прозата на Керана
Ангелова – за тези, които добре я познават, отговорът едва ли е еднозначен.
Това е роман за Мястото, което е и не е
пространство в света, което със сигурност е
с антропологични параметри – майка, дом,
родина в субективната вселена на човека.
Сагата и любовният роман се преплитат
в търсенето на корена в една история за
четири поколения на един род, за четири
жени, всяка от които е била жив корен за
следващата – до Янтара. През техните очи
и през очите на патриарха Лефтер романът
проблематизира човек и свят. Историята
тече от времето на Първата световна война
до настоящето. Особено чрез Лефтер представя свой прочит на темата за войната.
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Задържа се в раните по човешките съдби
и души, оставени от лудостта на вражди
и политически режими, но непрекъснато
оставя усещането за вечното повторение
на човешката същност в земното битие, за
устояването на любовта във вихрите на разделения и омрази.
Отново на преден план в прозата на Керана Ангелова е индивидът, потопен във
времето тук и сега, но и носител на безвремие, човекът, който все някога си спомня
„истинските си размери“ („Елада Пиньо и
времето“, К. Ангелова). Психологическото
богатство на наратива, философската тяга
на посланието, поетичната оптика към битието – всичко това тласка крайното към
безкрайното, измества фокуса от историята
към съдбата, от колективните митологии
към човека. Една първична чувственост,
идеща от корена на човека дълбоко в Мястото, се противопоставя, рано или по-късно, на всяко „залепяне“ за временното.
Това място помни сякаш като никое
друго, помни безкомпромисно първичните истини и понякога ги поднася с невинна
жестокост на човека: завърнал се от фронта, Лефтер първо отива да погали любимия
си кон, но животното усеща мириса на войната и го припознава като чужд – ударът
на копитата пречупва снагата на Лефтер за
цял живот. Този и редица други епизоди в
романа създават особена тъкан от ключови
метафори, които изразяват драматичното
разминаване или хармонията между космическия човек, родения от Мястото, и лудостта на света. Мястото функционира като
коректив на идеологии и времена.
Днес местата опустяват и за мнозина
завръщането е рядко, трудно или никога. В
света на Керана Ангелова мисълта за опустялата Странджа ражда разтърсващ с космическия си трагизъм образ:
пълзят по клоните на дърветата
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вледенени змии с бляскави ризници ангеле нежна е зимата оплаквачки на смърт
в другия край на селото пеят сладостно
до забрава болката ангеле бяла е зимата с черни зеници кладенци празни усойни
отвътре светла е зимата три луни греят оцъклени двете в очите ми вцепенен е
езикът вкоравени са думите като остри
фосили по стъклото рисуват тишина и
отвъдно безмълвие ангеле и рисуват гола
жена с корем до устата гази преспите
гълта луната и викът ѝ кръгъл увисва в
небето като вопъл на Мунк насред бялата Странджа загърни я с крилете си ангеле утеши я
„Ангеле“, К. Ангелова („Леванте“, 2014)
Мястото помни. И във времената на забравата ни е много нужно, за да знаем кои
сме: „…човекът повдига единия крак във
въздуха, сетне другия и така…. редува тежестта и лекотата: земя, небе, земя, небе...
Така вървим през живота… Секунда след

секунда се редуват приповдигането ни към
свободата, дето само птиците я припознават и желанието ни да останем вкопчени
завинаги в пръстта... разпънати сме между
земята и небето…“
„Мястото Янтара“ е и роман за смисъла
на писането, за изкуството като памет за
корена, който се храни от битието, за изкуството като памет за космическата ни утроба. Мястото осиротява, но то оставя дълбоки дири у човека, изписва в него битие. И
именно това може да завещае човекът на
тези, които го следват, да го запечата в картина или в слово. Това ще стори и Янтара,
защото вярва: „…аз съм мястото. ... Мястото
сме.“ Писането става път към Мястото, четенето е път към Мястото. Мястото свързва времена и светове – пишещият човек
и четящият човек живеят магията му, за да
пребъде, защото трябва да пребъде. Затова
този роман е едно приютяващо и вдъхновяващо място.
Добрина Топалова

