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ЪРБЪН ПАРФЮМ / Серия МОЛ-празнота
Коридорите са празни
Дезинфекцираната белота обвива
всеки цвят в прегръдката на недосегаемата
вечност,
в която се придвижват, мислят, пазаруват,
НО
не могат, времето е спряло
Асансьорите са преградени-недостъпни
Статисти с униформи се разхождат, не говорят, и не пипат,
само търсят и групират забравените думи,
в опитите да измислят нови,
НО
не могат, времето е спряло
Пространствата на магазините са празни
Въздухът е много тежък, пада на отломки:
ненужни вещи; ненужни дрехи; ненужни думи;
анаеробно дишащи бактерии; отпадъци от
чувства капсулирани субекти-обекти, неподвластни
- недосегаеми, наужким
Купете новото ухание и смрад!
Парфюм от: капки пот, спарени устни ями,
мазни пръсти, лъх на ръкавици,
Отровени бактерии от отрова-вирус, изтекло време
за разпад на тежките частици,
повреда в кода, повреда в асансьора
МОЛ-а е блокиран
ИЗХОД НЯМА!
Времето е спряло,
Парфюмът се разтече
ВАНЯ ВЪЛКОВА
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170 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ИВАН ВАЗОВ
Роден на 27.06.1850 г. в гр. Сопот. Учи в родния си
град, в Калофер и в Пловдив. Живее за кратко в Румъния, където срещата с хъшовете насочва младия
поет към патриотично-граждански теми, на които
остава верен цял живот. Работи като учител и преводач, включва се в различни родолюбиви начинания
- преди и след Освобождението, за кратко е министър. Но основното му призвание - писателството
- дава облика на живота му. След 1870 г. публикува
поезия в периодиката. През 1876 г. излиза първата
му стихосбирка „Пряпорец и гусла“, следват „Тъгите на България“ (1877), „Избавление“ (1878), „Гусла“
(1881), „Италия“ (1884), „Поля и гори“ (1884), „Сливница“ (1885) и други. В прозата започва с мемоарите
„Неотдавна“ (1881) и продължава с „Повести и разкази в три тома“ (1891-1893), романите „Под игото“ (1894) и „Нова земя“ (1896). Автор на първия български роман и
на текстове, дали българската мярка за жанр и класичност във всички литературни
жанрове - сред тях повестите („Немили-недраги“, „Чичовци“), комедиите („Службогонци“, „Вестникар ли?“), пътеписи („Великата Рилска пустиня“), поемите („Грамада“)... Пише литературна критика, мемоари, стихове за деца; участва дейно в литературния живот, носейки цялата авторитетност на институцията писател. Сам
себе си обявил за хроникьор на епохата, Вазов остава такъв до край. Текстовете му
могат да се четат като поезия и като история на българите. Умира през 1921 г. сред
всенародна почит и признание.

„Отидохме с другарите в цьрквата «Св. Климент» и се спряхме
пред иконата на светеца. Бедно облечена жена доближи до нас и каза: «Господине, „Златният“ ви доведе да ни отървете от проклети
сьрби. Ние се на него се молим». По щастлива случайност Охрид бе освободен в деня на Св. Климента (25 ноември)“.
(Из писмото на полковник Ж.)
Свети Клименте, божий светителю,
моли Бога за нази ти там!
Свети Клименте, наш покровителю,
на колене стоим в твоя храм.
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Свети Клименте, чуй ни стенаньето:
робство ново и по-зло търпим;
Свети Клименте, виж ни страданьето,
но със глас ний не смейм да скърбим.
Свети Клименте, ний те обичаме,
ти си българин, ти наш си светец,
в скръб, неволи към теб само тичаме,
свещи палим пред твоя венец.
На теб само надежда възлагаме,
еднородче, закрилниче благ,
в тез въздишки душата си влагаме;
ти любил си ни много, люби ни ти пак.
Ти ни гледаш, кат жив, от иконата,
жив пък наште деди си гледал,
цар Борису видял си короната
и величьето старо видял.
Свети Клименте, чуй днес молбите ни —
твойта само услишал би Бог —
о, моли се, че тежки са дните ни
и тиранът е много жесток.
Чуй как страдаме! Сгрей ти сърцата ни,
с радост нашата нощ осветли,
свети Клименте, дай на децата ни
да не видят, кат нас, мъки зли.
Ободрявай духа, крепи силите
на онез, дето идат към нас,
на юнаците там, вихрокрилите,
чийто братски дочуваме глас.
Помогни ни — велик в небесата си —
помогни ни, о духо блажен,
да празнуваме ний свободата си
ведно с твоя светителски ден!
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ПОЗНАВАМЕ ЛИ ВАЗОВ?
...Вазов не е само “Под игото”, нито е само “Епопея на забравените”, или “Чичовци”, или “Немили-недраги”.
Вазов е и великолепен пътеписец и публицист, разказвач на злободневни истории и случки от всекидневието. Вазов е и критик, във всичките нюанси и разновидности на тази дума. Нему са присъщи не само
патетичните дитирамби на възхвала на величавите, възпяти от него битки и герои. Той има тънко чувство за злободневното, за изкривените ракурси на цивилизацията; при това владее една ирония, която леко минава в сарказъм там, където трябва.
----------------------------------------------------------------------------На излет из Стара планина, сред красивата природа край Искъра Вазов се настройва критично към грозното и нетърпимото в обществения
живот: може да се каже, че природата изостря естетическото му сетиво,
чувството му за ред и порядък.
Природата, според поета :
“туря, от една страна, преграда между душата и глъчката на
дребнавия свят, а от друга, повдига я по-високо, по-близо до неизследваните области на тайното..” /Пътеписи, Б П,1974,с. 56)
“Заедно с естеството на мястото, заедно с образа на живота,
изменя се и образът на мислите ти. А мислите стават по-светли,
по-чисти, сякаш вземат нещо от живота на всичко окружающе и
заедно с него се стремят нагоре, нависоко, към небето – като тия
букове и ели, както тия недостижими и задрямали в ефира върхове”.(с.55)
Вазов не може да скрие възмущенинето си, когато вижда, че един от
спътниците му – учител-художник – е забравил да вземе принадлежностите за рисуване, докато другият, рибарят е в пълно бойно снаряжение!
Цивилизацията е проникнала и тук, във все още девствените покои на природата. Това са рекламите на една гостилница, наречена
сякаш за яд на великия българин ”ЕВРОПА”. “Значи и тук – изплаква
той, - и тук рекламата, фалшът, в тия девствени гори!” Аз бягам
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от шума ú, и от праха ú, от шапкосвалянията и интригите ú, а тя
ме преследва и тука!…”( с. 445)
В критичното си настроение Вазов не остава безразличен и към прочетеното – от нямане какво да прави изчита всичките “ритмувани и неритмувани безсмислици” из списанията, оставени в хижата за “просвещение” и занимание на туристите…
”Доживяхме и това чудо – подхваща авторът на “Люлякът ми
замириса”, – имаме декадентска поезия! Чунким се изтъщихме във
всички други родове поезия…”
И още:
”О, пророк Соломоне, ти, който разбираш говора на животните,
би ли разумял тоя брътвеж на словесни създания?” изплаква ревнителят на българското слово;
И още:
”Поразява човека особено едно обстоятелство. Нашите нови писатели, с малки изключения, се мъчат да пишат тъмно, съзираш едно усилие у тях да бъдат дълбоки и мъчно разбираеми”.
...“Но, заключава Вазов, обществото ни ще продължава да дава
симпатиите си на тия, които изказват мислите си художествено и
просто и не се силят да крият под мъглата на дълокомислени и безсъдържателни фрази безсъдържателността на ума и сърцето си.”
В унисон с поетовите тревоги е още една картина от същия излет:
“Шумът на реката и глухотата на вечерния час стават трагични. Духът на усамотението, на отчуждеността от света, на предвековната дивота завладява тука. На известния висок и небето бодящ обелиск* пак се е закрепил неподвижно орел, да нощува или да
гледа кръгозора. Той стои там да почива, докато съвсем се стъмнява. Изваяните форми на стената се обезличават, сливат…цялата
стена става един намръщен и тъмен зид, който прихлупва усоята
със суровата си сянка. Звездите заблещукват на тихото небе, лъхва хладен ветрец. И сега долината е грозна и шумът на Искъра се
превръща в погребален стон в тъмнината, той ехти плачевно и
зловещо.” (стр.378,пос.съч.)
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Не е ли Вазов нарисувал себе си? Не е ли той този орел, дошъл
тук да се освободи от бремето на поетическото бдение? Не долавяме ли
някакво закъсняло ехо от Ботевата балада, във втори план макар, не
подтекството, а в общия тон, в патоса и мелодиката? Още повече, че и
обелискът, юнакът “там на Балкана” и сега е при звездите, които “заблешукват на тихото небе”; и сега е “плачевно, зловещо”…
-----------------------.
* Ботевият паметник на Вола
----------------------------------------------------.
И още няколко цитата, които разкриват поета от по-малко познати
страни:
“България, това е една райска градина, из която вървим мижешком, една обетована земя, в която живеем скудно”
“На оня, комуто се иска да бъде или се мисли за поет, който може да знае наизуст целия Шекспир, а не се сеща, когато се изкачи на
един връх, да вдигне в благоговейнно възхищение ръце към небето,
към Оня дивен Поет, Който е създал величествения Космос, ще кажем, че той не е роден за поет.”
“Само една велика вяра, неизвестна на нашето време, е способна
да внуши подобно свръхчовешко мъжество и упорство” (За свети
Иван Рилски)
“Поклонниците на свети Ивана, които едно време посрещахме,
като че идват от Амерка, разказваха ни само за обителта на великия пустинник, но нищо за пустинята. Те помнеха чудесата на рилския чудотворец, но бяха пропуснали да видят чудесата на Бога –
самата Рила.”
...И мен огромна смути тревога:
В тоя миг, помня, усетих Бога!
------------------------------------------------------------------------------.
/ Из “Великата Рилска пустиня” и други произведения. /
Подбрал и стъкмил: Константин Еленков
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140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ДИМИТЪР БОЯДЖИЕВ
Роден на 18 май 1880 година в Пазарджик, в семейството на Иван Димитров Ивчов (Бояджиев) и
Екатерина Ненкова.
Първите му стихотворения са отпечатани в
списание „Общо дело“ през 1901 година. Същата
година Константин Величков му намира работа
в София и поетът се преселва с цялото си семейство в столицата. Димитър Бояджиев постъпва
в Отделението по печата при Министерството
на външните работи. Едновременно е уредник на
сп.„Летописи“ (издавано от Константин Величков),
тук са поместени много негови преводи от руски
език – творби на Михаил Лермонтов, Иван Тургенев,
Максим Горки, Леонид Андреев, Иван Бунин, Фьодор

Тютчев и други.
Секретар е на Българското консулство в Марсилия (1907 – 1909). Последните му стихове излизат във вестник „Българан“, списание „Летописи“, списание
„Слънчоглед“и др.
Самоубива се заради нещастна любов на 12 юли 1911 г. в София.

ПИСМО
Все така съм тъжен, Люсиен!
Мисли странни, светли и нелепи
все така ми тегнат нощ и ден.
За света очите ми са слепи.
С буден поглед срещам съзорен
небосвода утром, с болка тъпа.
Колко те обичам, Люсиен!
Колко съм злочест, другарко скъпа!
Вечер сред тревожна тъмнина,
иде някой страшен и огромен,
с дрезгав глас вещай злочестина.
Ужасен го слушам, Люсиен!
Но защо и твоя сладък спомен
като ужас висне върху мен?
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ЗДРАВКА ЕВТИМОВА

ГАРА „МЕТАЛ“
Какъв март, какъв страшен март, помисли си жената – висока и тънка. Косата ѝ бе посивяла наистина, но не беше съвсем бяла, палтото ѝ –
дебело, пухено, беше на внучката ѝ Мария. Влакът закъсняваше – сигурно преспите го бяха задържали или вятърът. Само това си позволяваше
– за три минути от блока до магазинчето, недалеч от гара „Метал“ – да
го види как слиза от влака, после двамата заедно, бавно и красиво като
облаци, да се приберат у дома.
Март им показа какво е зима, рече си жената и макар че беше много
студено и валеше, тя си рече, добре. Улиците въобще не приличаха на
улици, нямаше никого, вирусът беше прогонил хората. А тя, тя виждаше
в стария си ум две деца в детска градина „Миньорче“ – едно слабо момиче с тъмни като килера за млякото очи и момче със сини като обувките ѝ очи. Креватчетата им бяха едно до друго, момчето правеше пакости, а момичето не правеше, но двамата вървяха заедно, хващаха се
за ръка на уроците по народни танци и дори когато нямаше уроци по народни танци, се хващаха за ръка. И когато накрая денят започваше да се
превръща в следобед, дори във вечер, и майката на момчето идваше
да го прибере – двамата не искаха да се разделят. Това е нещо много
чудно за две хлапета.
Защо закъснява този влак, уплаши се жената и понечи да измъкне телефона си, но не го направи. Усмихна се, а това беше глупаво, защото
март се ядоса изведнъж и хвърли шепа сняг върху шапката ѝ.
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Тези две деца учеха заедно в първи Б клас на училище „Елин Пелин“
– момчето правеше пакости и пишеше грозно, момичето не правеше и
пишеше красиво, двамата седяха на един чин. Колко години оттогава,
помисли си високата жена с все още непобеляла коса. По-добре да не ги
брои. После момичето го приеха да учи в английската гимназия в София
и какво пътуване беше с този влак от Перник, какво тичане до гарата и
после от училището до централна гара в София. Може би затова така и
не успях да напълнея, усмихна се жената.
Всяка вечер, когато момичето се прибираше с влака в седем без десет, на гара „Метал“, недалеч от релсите стоеше едно момче – високо и
тънко като вятър. Какви студове донасяше януари тогава, помисли си
жената – също като сега през март.
Момчето стоеше на гарата, тогава още нямаше метална козирка, а
момичето гледаше през прозореца да го зърне още от предната гара
„Даскалово“. Гледаше и много добре знаеше, че оттам не може да го види, но когато зърнеше онази тънка като светкавица фигура, дори да беше изкарала четворка на диктовката по английски, забравяше за четворката. Той ѝ носеше все нещичко – беше ѝ оставил половината от вафлата си, и тя му носеше нещичко – от нейната вафла – и колко вкусно си
хапваха, докато стигнеха от гара „Метал“ до Струма. През зимата полето беше безкрайно като небе, през пролетта ясените, целите зелени,
бяха цялата земя, но момчето я чакаше на гара „Метал“ и никакво значение нямаше какво беше полето и какво правеха ясените. Беше им красиво.
Сега вилнееше вирусът, вятърът също, колко жалко че не можеше да
излизат из града. Но пак го чакаше. Когато асансьорът хлопнеше на петия етаж – тя стоеше близо до вратата и го посреаше с половин вафла.
Вземаше палтото му и го отнасяше да се проветрява на балкона. Пристъпваше бавно като следобеда, който не бърза да си отиде – колко е животът на един следобед – няколко часа, а толкова е хубаво край Струма.
Не иска да отиде на друго място по света и да бъде следобед там. Съвсем друго е да чакаш заедно със една стара жена човека на гара „Метал“.
Старицата излизаше веднъж на три дни с найлонова торбичка. до
магазинчето за мляко и кашкавал, купуваше толкова малко сирене, че
магазинерката отначало я гледаше лошо, но после и тя разбра – двамата, мъжът възрастен, висок и мършав, който сигурно обичаше да прави
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пакости, ако го погледнеш как пускаше понякога шепа сняг върху шапката на старицата, а ако пък времето беше хубаво – навеждаше се важно
и бавно, откъсваше стрък трева. Тук, край Струма трева да искаш, нямаше цветя – и този, дъртият, подаваше букетче от трева на старицата, която само преди минути беше купила двеста грама маслини.
Влакът не се виждаше.
Възрастната жена се скри под козирката – притиснала до гърдите половин вафла – половината беше изяла, другата, както правеше вече сто
години – та какво значение имат тук годините – пазеше за побелелия
дългуч, който сигурно работеше като охрана или като продавач, или като учител по рисуване – знае ли човек тези старци какво правят.
Продавачката беше млада, имаше малко дете, разбираше колко е
глупаво тази старица да ходи бавно-бавно, направо се тътри до магазинчето край към гара „Метал“, но когато я видеше, денят ѝ вървеше светло и хубаво, въпреки вируса, въпреки маската, макар че до заплатата оставаха седемнайсет дни.
По едно време старицата престана да се мярка по пътя от реката към
гара „Метал“. Продавачката в магазинчето поглеждаше часовника – беше пет следобед. Къде е тази жена? Беше свикнала с нея. Дори понякога приказваха през маските – старата имаше три внучки и внук, момичетата били някъде, май в Трявна, с дъщеря ѝ, внукът с големия син в Америка , малкият син чакал бебе, точно сега, в Германия! Страх ме е за тях
–веднъж каза старицата. Продавачката понякога ѝ казваше нещо мило,
но замълча. Глупаво беше постъпила.
Възрастният се прибираше в пет и половина, бавно, някак тържествено, а може би тъжно. Един ден продавачката излезе от магазинчето и
скрита зад маската си, му помаха.
– Извинете – започна тя. – Не виждам Мария – по-рано понякога минаваше, купуваше си нещичко и ви чакаше ей до ония дървета.
Възрастният не отговори. Времето тъкмо започваше полека и много
плахо да се оправя. Слънце се показа зад високите блокове на квартала
и те полека станаха сребърни. Продавачката обичаше сребро. Халката ѝ
беше от сребърна.
– Да не се е случило… нещо? – попита продавачката. Не биваше да задава такъв въпрос. И тя имаше майка.
Непознатият не отговаряше.
– Добре е – каза накрая мъжът. Беше слаб, брадясал. Странен човек.
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– Поздравете я – каза продавачката.
– В Трявна е – каза мъжът. – Изпратих я там. По-безопасно е. Ще помага с внучката … на година хлапе.
Продавачката искаше да каже – Браво. Знам какво е да имаш ревящо кълбо у дома, но възрастният висок човек – и той скрит зад маската
си, каза:
– Да знаеш, момиче, колко ми е пусто без нея у дома. Телефонът не
помага.
Продавачката вдигна рамене, но ѝ стана светло. И тя не знаеше защо
– дали някога нейният човек щеше да каже така – „Колко ми е пусто без
нея у дома“.
– Аз й нося половин вафла.
Продавачката нищо не каза. Под маската ѝ се промъкна съвсем малка усмивка. Цялата от сребро.
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ИВАН КЕХЛИБАРЕВ
Роден на 27.07.1947 г. в Бургас. След Немската
гимназия завършва Немска и английска филология в
СУ „Кл. Охридски“. Работил е като учител по немски
и английски език, асистент във ВТУ, експерт в РИО,
преводач във Военноморска база Атия. Издал е книгите: „Паралелното море“/стихове/, „Неизказани
думи“ /хайку/, „В някой друг живот“/спомени, разкази, есета/ и „Обречени на свобода“ /есета/. Има
публикации в сп. Море, сп. Панорама, сп.Райбайзен
и антологии на поезията и прозата. Член на Бургаска писателска общност и Европейски литературен
кръг Капфенберг /Австрия/.

ХРОНИКА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Ден 1и. Днес правителството обяви Извънредно положение във връзка с разпостранението на смъртоносния вирус Ковид 19. Затварят се
всички кафенета, кръчми, ресторанти, кина, театри и учебни заведения.
Хората щели да работят и учат от домовете си. Спортните мероприятия
се отлагата за неопределено време.
Ден 3и. Шефът ме извика да ме уведоми, че съм освободен от работа. Препоръча ми да се регистрирам в Бюрото по труда, държавата щяла да се погрижи за мен. Той вече не можел, бил пред фалит.
Ден 4и. След 3 часа чакане на опашка служителката ми отказа обезщетение за безработица, тъй като съм нямал трудов договор с последния работодател / той ми плащаше на ръка и все отлагаше да ми издаде
такъв/.
Ден 7и. Спрях да гледам телевизия, защото при всяко пускане на апарата на екрана се появява началник-щабът по извънредното положение
енерал Кафеджийски и чете с каменна физиономия бройките на заразените, интубираните и починалите. Бройките постоянно нарастват.
Ден 10и. Парите свършиха, хладилникът е празен, децата гладни. По
липса на друга работа постъпих като „гробар“ в една погребална агенция, където цари подем, тъй като всеки ден клиентите се увеличават.
Маски и дезинфектанти в аптеките липсват, но на нас обещаха да дадат,
защото заплашихме със стачка.
Ден 12и. Тъй като кварталната кръчма отдавна хлопна кепенци, с
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аванса си купих две бутилки ракия и вечер с Пешо от съседния блок пием на балконите си, а наздравиците вдигаме по джиесема. Точно в 8,
два етажа над него, разведената Мария дръпва пердето и се разхожда
чисто гола из стаята, но никой не смее да отиде при нея, защото щабът
обяви вечерен час и глоба 1500 лв за нарушаването му.
Ден 13и. Забраниха ходенето в паркове и градинки, освен за разхождане на куче, но ние му намерихме цаката. Някой върза пред блока
един помияр и се редуваме да го разхождаме из парка. Уви, помиярът
снощи скъсал сиджимката и избягал. Опитах се да разходя с повод котката си, но тя се изплаши от кучетата и ме ухапа.
Ден 14и. По телевизията гледах как полицаите в Индия бият нарушители на карантината с еднометрови пръти. Ами ако в парка ме хванат и
напердашат така? Почерпих вдъхновение от един филм на Чарли Чаплин: падаш пред гонещия те полицай, той се спъва в тебе и пада на
свой ред, а ти му грабваш палката и хукваш в обратна посока.Само че
биреното шкембе ще ми попречи, добре че от „диетата“ взе да спада.
Ден 17и. Вчера погребахме петима в евтини мукавени ковчези, макар
че бяха платили за солидни. Близките не присъстват, защото са в карантина, което напълно устройва собственика. Само че няма кой да даде
пиячка и някой лев на гробарите. Попът беше кьор-кютук пиян и вместо
да изпее опелото, се изцепи: „Обявавам ви за мъж и жена докато смъртта ви раздели.“ Резил. Едва не падна в прясно изкопания гроб.
Ден 18и. Маски се предлагат на черно по 10 - 15 лв. Един познат пенсиониран старшина ме снабди с противогаз съветско производство. С
него влязох в банката да искам кредит и предизвиках паника: охранителите легнаха на земята, а касиерката вдигна ръце и ми нарина наличните банкноти в една торба. Напазарувахме с жената в БИЛЛА като за последно и дори вечерта пихме шампанско.
Ден 20и. Децата луднаха, играчките им омръзнали и дори компютърът вече не може да ги удържи в къщи. Принудих се да им взема куче,
хем с него ще излизам сутрин и вечер в парка, където кметът прибра
пейките, на които пенсионерите играеха табла и шах.
Удължиха извънредното положение с още 1 месец, сега вече и в града се излиза само с декларация къде отиваш. Създадена е тайна полиция, нещо като Гестапо, а доносите за нарушители валят.
Ден 21и. Повишиха генерала на маршал. Из града патрулират военни
с джипове. Парламентът се саморазпусна. Футболните запалянковци са
отчаяни, мачове няма да има, дори и без публика. Призьори от олимпиади си продават медалите. Сексът е забранен, дори със законната поло-

15
винка, освен онлайн. Тийнейджъри се събират тайно по мазета и тавани. За нерегламентирани събирания на пълнолетни грози доживотен затвор, на пенсионери - лишаване от пенсия.
Ден 23и. Прочетох „1984“ на Оруел, препоръчаха ми я като много съвременна. Ами, бедна му е била фантазията.
Обичам Големия брат!
Ден 25и. Тоалетната хартия навсякъде свърши. Говори се, че производителят Милде щял да изкупи Гугъл.
На борсите акциите така се сринаха, че ги предлагат безплатно на бедни
и клошари, но последните отказват да ги вземат. Хартията им била прекалено твърда за задни цели.
Ден 26и. На софийското летище бе застрелян олигархът Н. при опит
да избяга на Каймановите острови. С конфискуваните милиони е закупен цял кораб тоалетна хартия, която правителството ще раздава на населението. Въведена е купонна система, а трима спекуланти са осъдени
на тежък каторжен труд. На село си варят нелегално ракия, полицията
издирва и взривява казаните. Има и починали от некачествен самогон.
Ден 30и. Снощи сънувах, че целият този кошмар е бил лош сън. Събудих се пред телевизора, където съм заспал без да го изключа. От екрана
маршалът обяви, че кривата на заразените още не е достигнала пик, поради което Извънредното положение се удължава с още 3 месеца.
От припадъка ме свести жена ми с новината, че е създадено нелегално партизанско движение. Нейна приятелка вече била хванала гората. В
землянките дружно ядели, пиели и правели групов секс напук на вируса.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ден 60и. Медиите тържествено обявиха, че няма никакъв вирус Ковид 19. Всичко било експеримент на ООН, МВФ и Световната банка с цел
изпробване готовността на човечеството да се справя с глобални кризи.
Експериментът бил успешен. Починалите били просто умрели от страх.
Партизаните тържествено слязоха от планината. Маршалът е арестуван.
Настана луд купон. Венсеремос!
Забележка: Горният текст е сатира, предизвикана от някои крайности
в мерките, които авторът като цяло одобрява и изпълнява. Надявам се,
че не сме загубили чувството си за хумор, което ни е крайно нужно в тези тежки времена.
Стойте си в къщи, и това ще премине!
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СЛАВИ ТОМОВ

На Л., която ми показа, че има и други битийни просеки
σῶμα
Дали думите, с които замервахме телата си някога ще бъдат отмити
от мусоните или ще останат завинаги заседнали в нас като битийни хронични меланхолии; без дъна – без неспокойни катедрални върхове за
повече падения, без видима светлина за по- малко изкачвания, за да ни
напомнят, че онова лято не беше сън?
Aporias
Защото срещата ни бе предопределена от някаква лунатична тора, за
да стъпчем яростно собствените си жалки съществувания като мъртвородени удавници, на края на града, между сладката и солена вода, поблизо до сътворението, по-далече от измамната красота на нелекуваните неврози, между блатата и морето – там, където ревниви противници
решават любовните си спорове с метафизични револвери.
Rene Char
Знаех прекрасно, че когато ти изпращах тези пасажи, които бяха пълни с мъзгата на лятото, пръстите ти миришеха на дива мента, а по шията ти имаше червени петна, причинени от някаква соматика, която пор-

17
тугалците наричат paixao, навлизахме в midlife crisis.
Южни кейове
За мен ли приготвяше онези вкусни следобедни сандвичи с пушена
сьомга, под онова спокойно августовски небе пълно с дремещи ангели
или за някой друг, който вече дори не дочакваше от приличие и заспиваше, за да не усетиш впилият се предателски мирис по яките на ризите
му с имена на транзитни жени?
Pnevma
Казваше ми постоянно, че плуваш прекрасно из онези сини онтологични антични морета, а защо трябваше отново да пристигна и да те откопча от поредното екзистенциално пропадане?
Сънища
Ти вярваше в сънищата, доверяваше се на тях, разказваше ми ги, но
ти не познаваше моите сънища и дали бе случайност, че тогава те накарах да прочетеш Maurice Blanchot? Райското лято на Pound.
Как да и разказвам за този град блъскан от грубо моряшко арго и вятър прогарящ мембраната на очите ти
За баровете около кейовете и за репродукциите на Massacio под които стоях свит на две и се натравях с цигари
За вратовръзките ми на SARAR и VALENTINO и за елегантните ми вталени сака на GAGLIARDI и CORNELIANI в чийто следобеди виждах сребърни броненосци агонизиращи по асфалта
За онази Irma или Karmen, при които ходех често, за да ме лекуват от
стари любови чертаейки в паузите стилизирани цветя със слюнката си
върху гърба ми
Онези блудни и чисти светици в чийто ореоли вкарвах пръстите си и
дори не запомнях лицата им заради Божествената pnevma like perros
За тайните писма, които пишех на развален английски на онази красива Louisa чийто очи бяха в цвят на ливански кедър и тя ми обещаваше
да прекараме остатъка от живота си жигосани във FARO или ALENTEJO
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в омаята на дълбоки и антисептични лета, които щяха да миришат на
: терпентин, вино и френско сирене, също както Jobim го описва
далеч от баналните падения на делниците
чийто топъл вятър ще гравира с пясък метафизични kairos- и в ледените завивки на собствените ни бягства
Онази Louisa ,която обичаше да ме гледа как се бръсна подпряна на
врата в банята
Онази Португалка, на която четях докато заспи пасажи от Boulanger, а
на сутринта я събуждах с Bom Dia

Врати към лятото
Дай ми онова Εποχή, където шиите на морските ангели миришеха на
лавандула
Онази моя чиста просека, където хоризонтът не бе затлачен още от
спомени
Неоновите нощни рингове, върху които гладиатори с инстинкти на
убийци сякаш се биеха с нечисти божества, а ние търсехме в нощите сънени свещенници, за да ни предскажат бъдещето полупияни
Върни ми Реквием, Notre dam deu Fleur на Genet, върху които правех
любов с красиви vip courtesas, а в паузите четяхме оръфаните страници
на Библията, по която личаха пръстите на елегантни и безметежни безбожници с вид на pimp-ове
Онези красиви вечери, като винени дантели до доковете блъскани от
грубо моряшко арго, където из нощните бордеи пиех с блудници контрабандно шампанско в порцеланови чаши, консервирали в себе си юлската нега
Този наш Лисабон за който копнеехме захвърлени между пристанището и блатата, онези дръзки ласки с жени из хотелите, които след това
срещах преоблечени като шаферки из неделните сватби, пълни с отегчени херостратовци
Бях много млад из онези нощни плажове, когато се влюбих за първи
път в зеленооката Сузи заради която лабилни мъже погубваха цели състояния или се пропиваха само да се срутят в скута и, който миришеше на
нарове преди онова грехопадение, онази Сузи, заради която се натравях
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сам с цигари или плувах като лунатик навътре в морето, за да я задържа
при себе си
По горните магистрали на лятото, по долните етажи на депресията, в
някакъв дълъг сън миришеш на пресен хляб, когато се молехме дори с
мръсни пръсти, а Господ опрощаваше че зацапваме небето
заривахме дрехите си в пясъка и тичахме голи под дъжда към морето: опростени, опростени;обичани
PARADISO
Да разказвам ли за онези сини ангели, родени от непорочни допири
и заченати из неделите пълни със сплин и нега на Бодлер
За южните плажове и следобедните сънища и замъци от мокър пясък
чиито стаи бяха населени с любовни халюцинации и шишенца от силни
афтършейвове
Или за белите платноходки затворени в стъклени бутилки от Кубински ром, в които амбулантните ciganos добавяха и тайни заклинания лекуващи неспокойствията от състояния на безумна страст и флуидна меланхолия
За топлия вятър от Алжир или Мароко, който сякаш прегаряше мембраната на очите ни потънали в блянове под евтини репродукции на холандски миниатюристи
Тези наши видения-онези други надежди, че ще заминем някога за
онова alentejo, където времето не съществувало; за онaзи Faro, където
местните играели на петанк от скука, плюели в прахта по маниер на
Faulkner, а в прохладните вечери из кръчмите се мяркали видения на самоубили се художници декаденти
За онези натрошени калейдоскопи през които надничахме в рая като
воайори и зяпахме игрите на серафими те из плажните ивици, по които
тичаха домашни кучета носещи им изсъхнали корени
Струва ми се, че онова лято, когато лежахме един до друг потни и леко задъхани, малко грешни, много непохватни, деляща ни цяла една
вечност пълна със : стаи-антрета-слънчеви затъмнения-приливи и отливи-вечно преследващи ни слънца, над нас сякаш висеше някаква репродукция на Jack Vettriano или пасаж от синьо морско дихание около шията на Божията Майка, които сякаш ни пазеха от лоши карибски заклина-
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ния или от летни вируси или хранителни натравяния. Или може би бълнувам или си измислям или просто преувеличавам онези състояния на
неподвижност, на някаква приятна нега, заобиколени от пръснатите
книги на Платон по земята, възкачени в някакво фантасмагорично високо или просто криещи се удавници с изострено либидо -хидратирани от
някаква абсурдна страст. Нужно ли е въобще да пиша за онези блуждаещи моменти далече от маранята, когато в онова shrine трябваше да
премълчаваме толкова много неща, които напираха отвътре нас?, има
ли смисъл да събирам онези наши мълчаливи плеоназми, за които никой никога нищо нямаше да узнае, пръснати като мъниста из хладните
чаршафи, които миришеха на лавандула?, може би -не, но може би се
налага поне да загатна или да намекна за учестения пулс от шията на Рита, когато затваряше очите си, сключваше ръцете си зад мен и очакваше
да я целувам, не я целувах, целувах я, а тя захапваше крайчеца на ухото
ми и мълвеше неразбираеми за мен думи или се опитваше да строи някакво неясно и романтично бъдеще, защото все още нямаше толкова голям житейски опит. Казваше ми така, когато лежах по гръб и пушех: „
Знам, че се притесняваш. Има ли причина да се притесняваш? Не разбираш ли, че аз не го обичам, никога не съм го обичала...“, напомняше ми
отделни фрагменти или изречения от романите на Саган, тези нейни хаотични движения породени от присъствието ми, които някак не можеше
да овладее, когато прибираше косата си и сядаше по турски от лявата
страна на мен или грабваше цигарата от пръстите ми, засмиваше се и започваше да пуши, пушеше почти без да прави паузи, не правеше паузи
и често пепелта се сипеше буквално върху мен, срамежливи престъпници или инфантилни небесни създания, разменяхме си любовни послания, затваряхме ги в кибритени кутийки , хвърляхме ги в морето, забравяхме ги, разменяхме си любовни послания, затваряхме ги в кибритени
кутийки, хвърляхме ги в морето, понякога не ги забравяхме, морето ги
връщаше
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СТЕФАН АПОСТОЛОВ
Публицист, краевед – има публикувани над 120
статии във вестници, списания и интернет издания в България и чужбина.
По негови книги има телевизионен филм и театрална постановка.
Автор на книгите: „Големият залив“, „Полуостровът“, „Остров Св. Анастасия“, „Бургас и морето“, „Линията Мидия – Енос“, „Тракийско светилище
Беглик таш“ и др.

„КОРАЛИ“ И „ТОНИКА“

Вокална група „Корали“
През пролетта на 1965 г. в Техникума по индустриална химия „Акад.
Никола Зелински” – Бургас се сформират две китарни групи. Едната е на
първия випуск, а втората на следващия курс с името „Счупените епруветки”. След това двете групи се обединяват и създават група „Корали“,
която включва:
Иван Коларов (Кити) - соло китара, Иван Даракчиев (Дики) – бас китара, Тома Томов (Томи) – ритъм
китара, Велихриз Неделчев (Вили) – барабани, Георги Найденов (Гого) – вокал, Симеон Събев (Монката) – вокал.
Първата собствена композиция на рок-група „Корали“ написана през зимата на
1965/1966 г. се нарича „Бургаско момче”, а втората песен
простичка и в същото време с
мощна притегателна силна мелодия е
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„БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ”,
на която първи изпълнител е Симеон Събев (Монката – дн. живее в
гр. Прага, Чехия) и се представя пред публика през пролетта на 1966 г.
във физкултурния салон на техникума – това е разказано лично от Тома
Томов (Томи) – дн. Почетен президент на ФК „Черноморец“ – Бургас.
Песента стана химн на Бургас, разпространи се из цяла България и вече десетки години (над половин век) звучи по естради и концерти в страната и чужбина.
Най-бургаската песен „Бургаски вечери” е символ и радост на бургазлии.
Автор на песента е бургаският поет Иван Ванев (1938-2007 г.). Текстът
е написан преди почти 60 години – през 1961 г.
Музиката е на Иван Коларов (1948-1987 г.) – I-ви випуск ученик на Химическия техникум.
БУРГАСКИ ВЕЧЕРИ
Бургаски вeчери, рибарски мрежи
сръчно изплетени от тънка мъгла,
о, разкажете ми, откъде взехте
толкова синя, добра тишина.		
Не сте ли слизали ничком по гребена
на уморените, вечни вълни,
гдето почиват синьозелени
бури родени от зли ветрове.		
Там е зеленият бряг на мълчанието,
чайки и гларуси там не летят.
Там е закотвен черният вятър,
мъртвият кораб на стария свят.
Спомени, спомени идват, отлитат.
Стари приятели от минали дни,
вий не забравяйте, кой ви остави
толкова обич и толкоз мечти.

Иван Ванев:
автор на текста

23
Вокална група – „Тоника“
Първи години.
През есента на 1968 г. в гр. Бургас е създаден вокално-инструментален състав „Тоника“. Инициатор и главен организатор на групата е Стефан Диомов – тогава преподавател по китара в школата на Дома на културата на транспортните работници.
При сформирането на състава и през първите години на неговото
функциониране и налагането му в музикалните среди, изразителна е помощта на бургазлията и племенник на Захари Стоянов, Илия Христов
(1943-2018 г.) – първи негов концертмайстор (по-късно проф. д-р по
„Икономика и управление”).
Още след месец-два от основаването на „Тоника“ нейният състав е
вече над 20 човека. Наред с типичните за всеки естраден инструметално-вокален състав – група от соло, акомпанимент и бас китари, йоника
и ударни инструменти и др., особеното за състава е наличието в него на
тромпет, кларнет, физармоника, субтромбон и щрайхова група – цигулка, чело и контрабас. Може да се каже, че инструменталната част на „Тоника”, тогава е в значителна степен умалено копие на оркестъра на Българското национално радио, който акомпанира на изпълнителите на
конкурса за естрадни песни Златния орфей на Слънчев бряг.
По стечение на обстоятелствата, още през 1970 г. „Тоника“ участва в
градския и окръжен етап от IV Републикански фестивал на художествената самодейност в България. „Тоника“ е единствения състав в Бургаски
окръг, който достига до заключителен етап на фестивала. В интерес на
обективната истина, въпреки че много състави не отговарят според журито на изискванията на фестивала, то като индивидуални вокални изпълнители са допуснати Ева (Геновева) Кирилова – солистка в естрадния
състав на гр. Айтос и Гаро Такворян – солист от естрадния състав на Дома на културата на ДНА гр. Бургас.
На състоялият се през 1969 г. фестивал в Окръжния профсъюзен дом
на културата в гр. Габрово, музикалният съпровод на Ева Кирилова и Гаро Такворян е осъществен от „Тоника“. Вокално-инструменталният състав „Тоника“ е класиран на I-во място и е отличен със златен медал от този фестивал.
В следващите 2-3 години „Тоника“ бележи възходящо развитие. Към
по-значимите събития за ВИС „Тоника“ в този период са първите записи
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на нейни изпълнения в
студиото на Радио София. Там е записана песента „Диадема от череши”, чийто композитор е художественият
ръководител на над
двадесетчленния вокално-инструментален
състав на „Тоника”. Оригиналното
няколко
тактово соло за цигулка
в тази мелодия е записано в изпълнение на
споменатия професор
по „Икономика и управление“ Илия Христов,
който продължава да участва в „живота” на „Тоника“ като концертмайстор.
Изключително значимо събитие за ВИС „Тоника“ е през месец юни
1972 г. Тогава в гр. Стара Загора се провежда конкурс „Тракийска лира”
за излъчване на избрана музикално-естрадна делегация, която да представя България на поредния Световен младежки музикален фестивал в
Берлин през 1973 г.
Сред поканените 30 състава от цялата страна за участие в конкурса е
и бургаската група „Тоника”. Националното жури, председателствано тогава от видния български композитор в областта на естрадната музика
проф. Найден Андреев, отрежда I-во място за ВИС „Тоника”.
1973 година открива нови бляскави хоризонти за ВИС „Тоника“. Този,
до този момент аматьорски състав получава сребърен медал от 4-тия
Световен младежки фестивал – проведен в Берлин – ГДР (Германска демократична република).
Неблагоприятната за „Тоника” позиция на Окръжния дом на културата на професионалните съюзи в гр. Бургас за преминаване под негова
опека, кара художественият ръководител и диригент на състава – Стефан
Диомов да насочи своята работа в друга посока. И той решава да направи групата по подобие на италианската група Рики е Повери.
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Първоначално Ева Кирилова, а на следващата година и Георги Найденов (Гого) (1949-2014 г.) стават вокални изпълнители на този естраден
състав.
След това в репетициите се включват Анастасия Бинчева (Сия), Хари
Шекирян. След време на мястото на Хари е поканен Яким Якимов.
През 1974 г. Балкантон издава малка грамофонна плоча на „Тоника“
с наградените песни от 5-тия Младежки фестивал за забавна песен „Балада”. Хари Шекирян се завръща в „Тоника“.
От 1975 г. „Тоника“ започва работа като професионална група към
Главно управление на Строителни войски – София (ГУСВ) по покана на
Морис Аладжем. Хари напуска групата и на негово място идва Иван Христов.
През 1976 г. песента „Ладо ле” на композитора Стефан Диомов печели първа награда на фестивала Златният орфей – Слънчев бряг.
През изминалите творчески години всички вокални аранжименти на
песните са на ръководителя на групата Стефан Диомов.
От 1980 г. групата престава да съществува. Стефан Диомов създава
група „Тоника СВ” с Милица Божинова, Ралица Ангелова, Драгомир Димитров, Теодор Шишманов и Ваня Костова, а Ева, Георги и Иван продължават да пеят под името „Домино”. Сия емигрира в САЩ, където с Траян
Владовски създават групата Double Freedom.
През септември 1994 г. съставите „Тоника“, „Тоника СВ“ и „Домино“
правят паметни бенефисни концерти в Бургас и в София, последвани от
концертен албум и видео касета. След тези концерти „Тоника“, „Тоника
СВ“ и „Домино“ се обединяват под името „Фамилия Тоника“.
След дълго и продължително боледуване Георги Найденов – Гого почива на 10 януари 2014 г.
На 10-ти и 11-ти декември 2018 г. „Тоника“ чества своя 50-сет годишен юбилей с концерта „Бяла Коледа“, който композиторът Стефан Диомов организира в Държавна опера – Бургас. Основателите на групата
останали незабележими през годините отново се събират за да почетат
годишнината. Маестро Стефан Диомов казва пред в. Черноморски фар
следното: …Историята на „Тоника“ е дълга, но тя продължава и все още
е има. Тази вечер се случва една моя мечта, защото аз се чувствах виновен пред тези хора. Те изградиха „Тоника“, а после останаха в сянката на
историята. Това е тъжно. Благодаря им за огромния труд и моля да бъда
извинен, че не им обърнах внимание.
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ГОЧО ГОЧЕВ

КАТО РИБКА, КАТО ПЛУВКА

На Г.Т. - участник

За тази повторяемост на природата разказваше баща му: за замръзналото черноморско крайбрежие в края на 1928 година, когато дядо му
вървял по леда между Поморие и Бургас с дамаджана червено вино, за
следващото замръзване през 1954 година, когато лодките били сковани
от студ, а дървените електрически стълбове се чупели като клечки. За
дългите зими, наследявани от есени, богати на паламуд, продаван по
улиците за лев парчето, както и за есените на празните мрежи, пълни с
отчаяние и надежда. За чи-нушката, която изчезвала от терените на
Странджа, а после неочаквано се появявала и местните не смогвали да
я събират.
Знаеше това, знаеше доста истории, беше петдесетгодишен и търпеливо чакаше своето време.
Денят миришеше на море. Не на кафе. На жена, с ръце върху тяло на
мъж. На топла пазва, с гърди-вълни. На сила, с вкус на сол – не на захар
– от безкрайно любене. Морето е ден, който започва с кафе.
Изпи кафето, остави чашката и каза:
– Кате, денят мирише на море. На твоите ръце върху лицето ми.
– Жоре – рече жената, – откачи ли, мило?
– Кате, денят е пазва, с гърди-вълни и вкус на сол от снощното ни любене.
– Откачи, изглежда!
– Морето е в теб и ти си денят, който ще изпия на екс.
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– И какво ще правиш без мен?
– Нищо!
– Внимавай с далдисването, че ако се удавиш, как ще те намеря?
– Като рибка, захапала кука, завързана на плувка, която се люлее на
повърхността на мо-рето.
– Като рибка, като плувка! Ах, мило!
Слънцето изпъваше нозе върху скалите на нос Таласакра, а срещу него остров Свети Иван светлееше като епископска килимявка върху голото теме на морето. Денят беше стъпил здраво в залива. Жоро нарами
торбата с такъмите и заслиза между камъните. Правеше го от дете, можеше да го прави със затворени очи. Всяка грапавина на скалите, между втория и седмия метър – там, дето стържеше с гагана за миди – бе запечатана в съзнанието му. Дълбините бяха вторият му дом, с тишината
и покоя, с онова странно и безплътно усещане за exitus letalis, което го
съпровождаше до изплуването на повърхността. Сложи плавници, маска, шнорхел. Гмуркането бе като виртуално влизане във филм, прожектиран на огромен екран – плавно, ритмично, с ефирни движения на ръце, тяло, крака. Долу, под водата, липсваха реплики, тук бе царството на
нямото кино, тук природата съществуваше, без каквато и да е илюзия и
вербална комуникация: съвършено, устойчиво, прогресивно. Тази материя го вдъхновяваше, правеше го силен – толкова силен, че му се искаше да изгребе залива с ръце. Но пък се питаше: И какво като Мойсей
преведе народа си през морето: народът стана ли по-добър или по-свободен?
Изтръпна.
Видя огромно петно, идващо към него на скорост, да оформя себе си
във фигура със сребрист обем. Асоциира го като торпедо, изстреляно по
прихваната цел. Значи съм цел, чу вътрешен глас, и отивам на кино.
От обема струеше сребриста светлина, насочена директно. Миг преди контакта петното рязко спря, отклони се вляво.
Жоро онемя. Онемя и вътрешният му глас.
Петното имаше форма на правоъгълник, с размери осем на три метра. Двайсет и четири квадрата, изправени като стена на възрожденска
къща, стояха до него непоклатимо, непревземаемо, стилно. Елементите,
изпълващи зида – един в друг, един над друг – бяха наредени с математическа точност, сякаш са шега на природата.
Бе подвластен на абсолютното съзерцание.
Стената беше жива. Стена от риба. Пасаж с размери осем на три –
плътен, величествен, як. Пасаж с контури на правоъгълник, със сребрис-
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та повърхнина и сребриста светлина. Двайсет и четири квадрата, със стотици риби, гледащи със стотици очи.
След стъписването и уплахата дойде изумлението – подводната красота, изградена от жива плът, изпълни душата му с възхита. Рибеният
зид нямаше аналог в живота му. Искаше му се да вика, да крещи от радост, да скача – уви, мълчеше захласнат, екзалтиран, безсилен.
Внимателно докосна стената с показалец – рибата срещу показалеца
поддаде, той про-дължи с движението напред, показалецът влезе в стената, след него дланта, китката, ла-кътя, мишницата… Ръката изчезна като откъсната. Стената беше на десет сантиметра от лицето му. Телата на
рибите трепкаха в ритъма на хрилете си. Хиляди импулси, накичени със
сребристи цветове, преминаваха в хиляди водни пориви. Пасажът вибрираше. Прибра ръката към тялото. Отворът в стената се запълни с риба и стената възвърна идиотската си цялост. Повтори действието няколко пъти, като вкараше и изкарваше мишницата до рамо. Всичко се случваше по един и същ начин. Това го забавляваше. Пасажът стоеше така,
сякаш винаги е бил там, някак си, закован, парализиран – насочен с главите на рибите към брега. Един огромен морски водопоказател, конструиран от стотици сребристи фигури, със стотици очи, гледащи без напрежение и лукавство, с царствен блясък, очакващи събитие.
Смело протегна ръце и отвори част от стената така, както се отварят
крила на прозорец. Надникна през пролуката – отпреде беше само вода. Промуши глава през рибния прозорец, после промуши гърдите си.
Така раздели себе си на две части: от едната страна на стената бяха главата и гърдите му, а от другата страна, от кръста надолу – краката му.
При тези му действия рибите не променяха своята монументна поза –
все едно са елементи на Великата китайска стена. Възторгът опари тялото му. Усети онзи странен оптимизъм, породен от мъжкото удовлетворение, че става част от нещо велико. Че един квадратен метър човешка
плът се приобщава към останалите двайсет и четири на пасажа. Че е сегмент от конфигурацията на правоъгълника със сребристия обем и сребристата светлина. Че добавя още две очи към стотиците очи на рибите.
И се понесе на гребена на мечтите. Вграждаше себе си в стената.
Прибра ръце и крака към тялото, стараейки се максимално да копира
поведението на ихтиандъра. Завъртя се на деветдесет градуса, следвайки посоката на пасажа. Рибите се лепяха по кожата му една до друга, една над друга. Придърпваха го към себе си активно, безвъзвратно, с математическа точност, сякаш това е детска игра на природата.
Денят мирише на море! Не на кафе!
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НЕ
– Знаеш ли кой е Джакомети?
– Не.
– Скулптор. Откриват негова изложба в „Прадо“. Сещаш ли се?
– Не.
– Фигурите на Джакомети изглеждат рахитични. Роден е в началото
на 20-век. Сещаш ли се?
– Не.
– По времето на Модилияни, който рисува портрети на жени с удължени лица и шии на лебед.
– Аха!
– А знаеш ли е, че префектът на Париж затваря единствената му изложба часове след нейното откриване.
– Не. Защо?
– Защото жените на платната са голи.
– Нима Париж не познава голотата?
– Париж познава голотата, но женският пубис в картините на Модилияни е окосмен, а това е непристойно и скандално за времето си!
– Така ли?
– Да. А пък дупетата им приличали на мандолини. Като дупето на Стефания Сандрели.
– Киноактрисата ли?
– Да. Играе с Робърт Ди Ниро и Бърт Ланкъстър в „20-век“. А сещаш
ли се за мъжа на Моника Белучи?
– Подсети ме!
– Хореографът на Натали Портман в „Черният лебед“.
– Аха, Венсан Касел.
– Венсан Касел прилича на Джакомети. Изпънат, с остри черти на лицето.
– Аха.
– Дрехите, които носи Джакомети, и физическата му слабост са създавали усещане за вродена бедност, въпреки че е бил много богат. Знаеш ли това?
– Не.
– Аскет. Скулптурите му са като мазилка, нанесена без мистрия. Грубо, прокажено. А пък те стискат за гърлото и не те пускат.
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– Така ли?
– Да. Знаковите творби са: „Крачещ човек“, оценена за стотина милиона, и „Сочещ човек“, оценена за над 140 милиона долара.
– Ууу, че скъпо!
– Скъпо, я! И Пикасо е назад!
– Изчанчена работа!
– И още как! А помниш ли, че през 90-те години на миналия век търговците в Бургас внасяха от Индия едни малки фигурки.
– Не.
– Продаваха ги по „Богориди“.
– Не!
– Човечета от тел, закусили обилно – с коремчета. Приличаха на Патафил и Филопат, анимация от 60-те години на миналия век. Унгарска.
Сещаш ли се?
– Не.
– Тогава хората бързаха да се приберат вкъщи, за да гледат телевизия. Какво друго да правят!
– Родена съм през 70-те.
– Както и да е? Въпросът е дали Джакомети е повлиян от Модилияни.
– Не знам!
– Попчето, приятел от техникума, определя сюрреализма като сюргюн*.
– Не е ли примитивно?
– Примитивно е, но е точно, разбираш ли?
– Не.
– А знаеш ли защо ти го разправям всичко това?
– Не.
– Защото Алберто Джакомети умира в град Кур*, Швейцария.
– Кур ли?
– Да. Кур.

Сюргюн - Стомашно разстройство, диария.
Кур - На стандартен немски: Chur, Хур или Кур, на френски: Coire, Коар, на
италиански: Coira, Койра, на романш Cuira, Куойра, на швейцарски немски:
Хуур – град в Щвейцария, с повече от 30 000 жители.
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МИТКО ДЖУНГУРОВ

САНТАНА, ИГЪЛС И НИЕ
В ония далечни студентски години ние бяхме великолепната тройка
момчета не само защото следвахме заедно, но най-вече защото музиката ни беше направила глухи за всичко друго. Откриехме ли бележка на
вратите си тази вечер свирка, знаехме, че Стоян е договарил кръчма.
Градът, който ни събра, имаше в изобилие заведения. Всяка събота и неделя някъде банкет, а какво ще е празненство без жива музика. Стоян
беше чопнал израза жива свирка от един сърбин и това ни беше кодът
за събиране. Когато си млад, не живееш с мисъл за бъдещето и малко
те интересува онова, което учиш, а дали после ще го работиш, не беше
важно, главно за нас бе свиренето.
След много време щеше да се появи на екран онзи филм за оркестъра без име, а ние си бяхме точно такива музиканти и изобщо не ни минаваше през главите, че в живота ни ще дойде друго време. Важното бе
поне един път седмично да се прибираме с парса в джоба и да не се редим прегладнели в стола. Тримата се сдушихме още в първи курс и когато домакинът ни отвори стаята с инструментите, хлъцнахме, тук си имаше всичко: нови китари, барабаните – пълен комплект, само музиканти
сред студентите нямало, предишните завършили и цяла година всичко
прашасвало. Направихме музикална вечер на преподавателите и достъпът до добре пазена и заключвана с два катинара зала бе осигурен. Мо-
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жехме да репетираме вечер и сутрин да връщаме ключовете, но без събота и неделя, защото домакинът искаше да спи спокоен на вилата си.
– Къде ще ходим тази вечер? Гледаме въпросително Стоян.
– Извън града. Някаква бизнес среща. Ама трябваше да сме там в седем. Озърташе се и леко почукваше на стъклото на нощния пазач. Отвътре мълчание. – Много рано се е подредил, заключи накрая, ще трябва
да счупим някой прозорец отзад.
Без да се бавим, заобикалихме сградата и като сомнамбули зашарихме из вътрешния двор. Тук бе пусто още, нощем само наркоманите дивееха необезпокоявани, но бе рано за тях. Когато се разбра, че събота и
неделя не можем да свирим, изтарикатрихме се, взехме отпечатък върху восък на двата ключа от катинарите, дадохме ги на ключар и вече можехме тайно да идваме, стига пазачът да ни пуснеше. Но и с него се
справихме. Носехме му от време на време по хулиганка ракия, от ония
бутилчици, тристаграмовите, и той веднага ни отваряше. По-късно се
смили и за задната врата, откъдето без разрешение изнасяхме уредбите. Бяхме се уредили и с превоз, защото шофьорът на стола си падаше
по тънката част и Стоян му даваше ключа от квартирата си, където онзи
вкарваше там поредното си гадже. Имахме ли свирене, обаждахме му
се и ключът на пикапа ни чакаше под калника на предната лява гума.
– Ще счупим ей този прозорец! – посочи Стоян на Весо. После всичко
ще вадим през него. Намерихме тухла и уж внимателно ударихме, а звукът се разкънтя из целия двор. Дръжката обаче остана пак далеч. Трябва да счупим и друг, чухме Весо отзад. Май утре рано ще търсим стъклар. Инак в понеделник ще цъфне полиция.
Докато провирах ръката си, за да напипам дръжката, усетих болка и
нещо ме подмокри. Нямаше какво друго да е. Бях се порязал. Напикай
го, даде съвет Стоян. Не мога, ухилих се, над лакътя е, как да стане?! Аз
ще го напикая, намеси се Весо. Клякай! И докато се усетя, топлата струя
обля цялата ми ръка и замириса на тоалетна. Трай, бабо, за хубост, кикотише се Весо. Стоян откри в жабката на пикапа бинт и сръчно опакова
раната. После двамата се провряха през прозореца, а аз останах да поемам отвън. МV-то за баса не беше тежко, но Регента за китарите и
мишпулта за микрофоните доста ме озориха, докато ги поемах. Не знаех дали раната още кърви, но яко болеше, а трябваше да бързаме, инак
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всичко пропадаше. Ако се появяхме в кръчмата, когато мъжете вече са
на втората ракия, нищо нямаше да ни платят. Последно поех чантата с
кабелите и микрофоните и двамата се прехвърлиха при мен.
Сега до пикапа обаче ни стресна някаква сянка. Весо пръв я разпозна. Какво правиш тук, почна да бута той едно момиче. Дъщерята на хазяйката му. Проследих те, ухили се то. Нали веднъж ми обеща. Идвам с
вас! Двамата недоумявахме. А бе, това хлапе да не ти е гадже? Скочих
на Весо. Не, не, отрече, още е ученичка. Айде детенце, забутахме я и
ние, прибирай се при мама. Където ходим, не е за деца. Няма! И момичето затропа с крак. Той ми обеща. Вярно ли? Не си спомням, може и да
съм обещавал. Весо стоеше като в необрано лозе.
Накрая Стоян разреши проблема. Кой клас си? Девети ли? Качвай се,
заповяда на момичето, но там не мърдаш от масата ни. Никакви танци!
И никакво пиене! Само ще слушаш свиренето! После седна на шофьорското място и ние забутахме претоварената кола, защото не искахме пазачът да чуе мотора. Чак в уличката Стоян запали двигателя и пусна фаровете. Сега идваше ред на последното препятствие. КАТ. В петък вечер
патрулка винаги запушваше изхода на града, а нощно време служебната кола винаги буди подозрение. Като нищо щяха да ни спрат. И на това
му бяхме намерили решение. От крайната уличка минавахме през една
ведомствена бензиностанция, там гасяхме двигателя и пак с бутане излизахме на главния път. Синята лампа на катаджиите отдалеч просветваше в тъмното. От неизлишна предпазливост изчаквахме да спрат някоя
кола и докато те се занимаваха с нея, ние отпрашвахме с мръсна газ напред.
Но тази вечер управителят не беше на кеф. Заради закъснението.Трима сте, значи шейсет лева, така отсече. Нали говорихме за сто лева. Стоян нямаше да си остави магарето в калта. Ако бяхте с певица, щях да се
съглася, ама нещо не я виждам?! Да не кажете, че това гардже с вас е певицата?! Стоян му скочи. Малка е, ама пее страхотно. Ще видиш! Хайде,
хайде, добре, съгласи се гаднярът, стават значи осемдесет лева. Ами
уредбите, опря му се пак Стоян. Под наем са! Сега вече онзи нямаше
какво друго да каже и стотачката влезе в джоба на Стоян. Време беше да
покажем дали заслужаваме парите.
С какво почваме? Стоян ни оглежда. Сантаната ще ги накара да оста-
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вят за малко чашите. Без да протака той натисна с крак дисторжена, палките отчетливо отброиха четири такта и лигавата балада се разля над
масите. На този феноменален китарист правим почти всички парчета. Не
са трудни и са идеални за блусове. Но ако не беше Стоян, кой друг щеше да го имитира? Никой! Нарочно го изчаках да изкара сам интродукцията, а после съвсем леко се включих с баса, защото парчето трябваше
да докосне душата, без изобщо да я стряска. Засвирих и аз, а погледът
ми улови момичето на барабаниста. Следеше движенията му като омагьосано. Шумът по масите рязко утихна и хората се заобръщаха към нас,
приятно изненадани, че тази вечер няма само да се наливат, а ще могат
и да танцуват. Ние обаче бяхме привикнали на кръчмарското внимание
и вечерта щяхме да я подредим по своя си план.
Продължаваме пак със Сантана, шушне Стоян и запревърта адаптерите на китарата си, защото на второто парче струните трябваше да се
удрят на ауфтакт. Китарата му отсече рязко, а от тонколоната се чу неговото Got a black magic woman. Очаквано столовете се разбутваха и както
винаги желаещите да танцуват малко по малко запълниха дансинга. Усещах първите погледи към нас, явно им харесваше свиренето ни, но ние
не бяхме вчерашни, щото репертоарът ни бе строго кръчмарски. Другите банди дънят рок на поразия, ама хем не могат да имитират, хем свирят като папуаси. От чуждите парчета наблягахме главно на италиано и
на този Карлос Сантана, че стават за танцуване и лесно се разпознават.
Третото парче щеше да е мое, защото след инструменталното начало
почвахме да редуваме чуждо и наше. Все песни, на което хората знаят
текстовете и докато се кършат доволни, винаги да припяват с кеф. Ти си,
чувам Стоян в аплодисментите и без пауза заблъсквам яко баса. Песен
на Дианата, а в нея баскитарата е водеща. Изпея ли я, после цялата вечер ми е гот. Кажи ми какво не ти достига, разкрещях се на припева и
вече съм сигурен, че множеството в кръчмата няма да издържи и след
първите всички ще задръстят дансинга. На едно място леко врътнах високия адаптер и почнах такива яки синкопни фигури, на които можеше
да ми завиди дори фамозният Крайчовски от ФСБ. Харесваше ни да импровизираме и никога не се съобразявахме с оригиналната песен, важното бе да свирим вярно и в синхрон. Сега барабанистът трябваше да
завърти серия, после втора, а Стоян извисява тон, приплъзнал ръката си
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чак в края на грифа, и завърта такива страшни сола, че вдигна адреналина на всички до небесата. Спирането на парчето го правехме дълго и
ефектно и с него идва и краят на първата част, за да си отдъхнем, а хората през десетте минути пауза да станат още по-нетърпеливи за танци.
– Как беше, пичове? – Стоян бърше доволен изпотените си ръце.
Хилим му се насреща, а в сърцата ни кеф. Бързахме да пристигнем в
кръчмата навреме и се притеснявахме, а било излишно. Вечерта си тръгна добре. Хората празнуваха мирно и кротко, по някое време на управителя му се откъсна от сърцето бутилка вино, момичето си седеше на масата. Но дали така щеше да свърши? Бяхме преживели вече няколко инцидента и това ни държеше нащрек. Идваше ред да разиграем нашата
си лотария, защото не бяхме дошли само да обираме трохите.
Сега като ми идва наум какво готино време беше, ми става тъжно, но
вече нямам младите ръце, които някога блъскаха баса. Тогава всеки от
нас гонеше някаква мечта, а това, знае се, не става магически. Не исках
цял живот да свиря с чужда китара. Всичко изкарано, си заделях, и като
ми се случваше да минавам край музикалния магазин, точех лиги пред
един червен фендър, а нощем се сънувах как се вихря с него на някой
купон. Весо пък все вадеше снимка на някакъв специален комплект барабани и се тюхкаше, че цял живот няма да му стигне да събере сумата.
Стоян обаче не ламтеше за китара, добра си ми е, казваше, на баща си
искаше да купи нов акордеон, че старият вече за нищо не ставал. За някаква годишнина искал да го изненада. Семейството му са музиканти и
преживяват със свирене по сватби. И майка ти ли е музикант? Любопитни сме. Ами да, тя е на дайрето и с баща ми са дует. От тях явно Стоян
бе прихванал кръчмарското свирене и затова само той обикаля заведенията и души като хрътка за ангажимент.
Втората част почвахме винаги резонно. С Хотел Калифорния на Игълс.
Тази песен ни е гвоздеят на програмата. Весо вече придърпва микрофона и след минути ще се прави на Дон Хенли. Не е рус и брадат като онзи
фронтмен, но върти палките даже по-добре, че и гласът му докарва. Стоян завърта първите акорди, повтаря ги по-силно и Весо, скрит зад барабаните, изненадва залата. On a dark desert highway,cool wind in my hair,
излита от тонколоните, но пеещият е някъде отзад, трябва им време на
хората да се ориентират кой пее. Следва плахо аплодиране, но после и
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други го догонват, а накрая залата буквално изригва, че даже от кухнята
изскачат две лелки и с мокри ръце ръкопляскат. Ние обаче сме потънали в музикален транс и никого не отразяваме. Свирим парчето и внимаваме за всяка нотичка. Години след онова време все повече се убеждавам, че Игълс са феноменална банда. Като търся в ютуб стари групи, често попадам на техни имитатори.
А в залата дансингът е задръстен от танцуващи и повечето все надничат към човека зад барабаните. Весо. Накрая два ред и на фамозното соло на Стоян, което спира дъха, и, макар че няма друг солист да му свири
на терца, той го прави перфектно. Живото ни свирене триумфира с това
парче. Двамата със Стоян не оставяме Весо да пее сам, включваме гласовете си на важните места, а синхронът ни е точен до микрони, че ми
иде да скачам от кеф. Блажено време.
И в тази минута на еуфория мярвам в танцуващата тълпа момичето
ни. Кога се е измело от масата, откога е сред танцуващите, не се знае, но
забелязвам тревожно, че около нея вече има трима мъже. Хилят се, подвикват нещо, явно пийнали, а то, малоумното, кърши младо тяло, късата поличка едва скрива онова, което не трябва да се вижда. Забелязах
още в началото, че жените в компанията се броят на пръсти и сега момичето хоп като подаръче се е поднесло на тези пиянки.
Не изчаквам последните акорди. Оставам глух за овациите. Държа
грифа високо, за да не ударя барабаните и издърпвам Весо от тях. Горкият не успява да се порадва на възгласите. Скача от барабаните и аз
след него. Онези тримата обаче, обкръжили я, не дават да я дръпнем.
С нас е, не ви познава, хилят се. Мятат тъмни погледи, заканват се. А вечерта още не е към края си. Пък те вече наквасени. И докато се караме,
дотърчава и Стоян. И направо ги атакува. Да излезем навън, а? Искате
ли? Да не правим тук панаири! Хайде, де! Ония – навити. Пияните им
глави това искат. Но Весо използва отпускането им и издърпва момичето. Майтапим се! Спира ги Стоян. Като свършим свиренето, хили им се,
тогава. Сега сме на работа!
Успокоихме нещата и се подготвяме за коронния ни номер. Обикновено засвирваме някакъв готин инструментал, после изведнъж го прекъсваме и аз обявявам, еди-коя си маса поздравява съседната. Въдичка
хвърлям. Така невинно отварям сергията с парсата. Две картончета на
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масата избождат очите на мераклиите за ниво на поздравяването – готина песен и супер готино парче. Първото струва десятка, а второто –
двайсетачка. Ако поздравяващият се стиска, Стоян подкарва някой тъп
инструментал на Ерик Клептън, но ако се изръси повече, аз се разлагам
на Синевата на Васко Кеца и разликата става очевидна. Понякога комбинираме даже два поздрава в един.
Тази вечер обаче ония тримата малко пообъркаха сценария. Отворихме сергията за поздрави, мераклии не липсваха, но непрекъснато ги
държахме под око, щото не се знае, знае ли се?! Иначе всичко си вървеше по реда, вече наближаваше полунощ, пък танцуващите изобщо не
намаляваха и ние дънехме парчетата, нали за това бяхме тука. Кинтите
бутах в калъфчето на кръста си и на око пресмятах, че гонят вече две стотачки. Към рекорд отивахме, но нали за това се блъскахме. Повече от
три часа свирехме и нито едно парче не бяхме повторили. Ще каже някой отстрани, че сме стара банда. Пък ние, тримата, се познаваме от година и нещо, а зад гърба на всеки по една сносна ученическа група. Толкоз. Щото не си губехме време. Появи ли се Стоян с ново парче, правим
го само за седмица. Имахме си тетрадка с гамите и текста и в началото
аз правех списъка за свирене, но сега я карахме без него, щото всичко е
в главите ни.
Спираме по едно време за почивка, а момичето скача, до тоалетната
й се ходело. Викам на Весо да отиде с нея. За всеки случай, че ония хич
няма да му мислят и в женската тоалетна ще се намърдат. Добре че ме
послуша да отиде с нея. Виждам, че и единият от мъжете се запътва натам. Стояне, дърпам го, работата май ще загрубее, свиренето ще почака. Забързваме двамата към тоалетните. И наистина онзи е там.Чакаш
ли нещо, приятел, викам му. Чакам за тоалетната, отвръща и се хили. А
защо си пред дамската, провокирам го. Да не си си сменил пола? Двама
сме на един. От това ми идва куражът. Онзи обаче никак не се изплашва, ами се врътна назад и през рамо вика, че ще се върне. Явно отива за
другите. Тъкмо Весо и пиклата излизат, но от мъжката. Там я вкарал за
по-сигурно. Отивате в колата, казвам им, заключвате се и ни чакате. Повече няма да свирим. Тия няма да ни оставят. Дано не се случи някой сакатлък с уредбите.
Когато работата със свиренето потръгна, от честото товарене и разто-
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варване тонколоните съвсем се олющиха, а тъй като домакинът постоянно ни проверяваше, един ден вика, а бе, тези тонколони не са мръднали от тази стая, пък на, вижте на какво са заприличали. И цъка през зъби. Дали тогава не замисляше някоя проверка?
Сега не ме беше страх, че може бой да ядем, а повече се притеснявах
да не се потроши я уредба, я китара. Не са наши и как ще ги плащаме,
ако нещо стане? И в ума ми идва идеята да се измъкнем без много шум.
Нищо друго. Изобщо няма да обявяваме края. Часът е вече дванайсет,
кой ще ни спре да товарим. Пък на Стоян му хрумва да помоли управителя да ни даде един-двама от персонала и за десет минути да се изпарим. Правим го. Пък не знаем за екшъна отвън. Тъкмо излизаме с китарите в ръце и чуваме бумкане. Ония надушили пикапа, видели двамата
вътре и блъскат ли, блъскат по ламарините. Опасно пияни. Колебаем се,
а в ръцете ни китарите? Те са ни най-скъпоценното нещо! Какво да направим? Рискувам. Вдигам изведнъж баскитарата и закрещявам, че когото нацепя по главата, жив няма да остане! Стоян и той полудява със
своята. Даже не забелязаме, че синът на управителя, който носеше МVто, е изчезнал. Ония обаче това чакат. Изправят се срещу нас. Всъщност
изкрещях като луд, за да ги сплаша, но и се колебаех дали ще го направя, щото в яда си като нищо мога да сцепя някоя глава. А как после ще
се оправдавам?
И чудо! В тази минута на мое колебание на паркинга се изсипа цялата мъжка половина на банкета. Втурнаха се мъжете по двама, по трима,
сгащиха пияните, задърпаха ги към ресторанта. Двамата със Стоян още
държим китарите над главите си, не можем да повярваме на развръзката, но ясно чуваме от един мъж, останал да ни успокои. Как сте, момчета? Как сте? Добре ли сте? Така хубаво ни свирехте, пък тези трима глупаци да развалят всичко?!

39
ИВАНКА ТОПОЛОВА - ТОПАРЕВА

СЕГА НАКЪДЕ
5 години лекции, практически занятия, екскурзии – всичко свърши.
Всички тръгнаха по своя житейски път – пътя на геолога. Почти всички
момичета се омъжиха за момчета от курса, а те бяха една трета от всички мои състуденти. И тръгнаха заедно като семейни двойки – за Кола, за
Казахстан, за Колыма, за Якутск, за Владивосток, за Туруханск, Камчатка,
Алтай… Една наша двойка – Женя Каменев и Галя Воронина постъпиха
в институт Арктики, но работиха разделени: тя на Северния полюс, а
той в Антарктида. Може би това е причината, че тази двойка не се разпадна с времето. Те и днес са едно прекрасно семейство – нищо, че съдбата им бе определила да се срещат само пролет и есен. Аз имам книгата „Кристаллический фундамент Арктической платформы”, която Женя ми подари през 1977 г. с автограф. В книгата има раздели: „гранулитова фация”, „полиметаморфни образувания”, „амфиболова фация” и
апоинтрузивните „чернокитоиди” непозната и за мене дума – в зеленошистен фациес.
Не минаха и 5-6 години , почти всички наши институтски двойки се
разпаднаха: трудните условия в геоложкия живот ги бе разделил. И
трудно беше да постъпят в една и съща експедиция, в една и съща партия /група/. Момчетата предпочитаха да работят в тундрата на север, а
там не приемаха момичета. Тук искам да призная, че аз лично много исках да остана да работя една-две години в Съветския Съюз в един от тези райони, които ме привличаха със своите имена и за които се разказ-
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ваха какви ли не интересни интригуващи истории.
Сега тук ще ви разкажа за геоложкия живот на колегите, които отиваха да работят в Сибир по долното течение на р. Енисей около Туруханск
и Игарка. Те се приспособявали към местните условия и към бита на живеещите там „каюри - евенки”. Правили си сами „палатки” – „ЧУМОВЕ” –
нещо като колиби: върху забити в земята колове опъвали еленови кожи
с въжета. На покривите оставяли отвори. Построявали си и чум за столова- кухня, хранили са се обикновено със сушени картофи, стрити на прах
сушени яйца и с това, което природата им предлагала /?/. Свежи продукти получавали един път месечно – доставяни им били с вертолет.
Ето и един интересен разказ на мой колега. Изпратиха ни най-после
готвачка. Пристигна тя – млада дама с китара под ръка и ухилена до уши:
– Здравейте, аз цялата съм ваша! Вече всичко ще бъде както трябва.
Ще имате топла храна и всичко останало. Всички ви ще обслужвам, като започна, разбира се, най-напред с началството.
И започна тази дама да ни ухажва. Надзърта в спалните ни помещени задава двусмислени въпроси:
– А това твоята съпруга ли е? В леглото бива ли я? Е, аз не съм толкова красива, но те уверявам, че ще се справя по-добре от нея.
Пропищя ни от тази дама. Но, това беше нищо по сравнение с онова,
което се случи по-нататък.
– Олеле…Изнасилиха ме!... Изтърбушиха ме, цялата съм в кръв…
Разтичахме се на виковете, отиваме при нея, а тя се хили:
– Е, и какво? Не мога ли да се пошегувам?
След ден пак се разнесе вест за нейно изстъпление.
Решението на колегите му било – спешно да се вика вертолет и дамата да бъде върната там, от където е дошла.
Преходите от една база в друга осъществявали с шейни, теглени от
елени. Обикновено това извършвали с удоволствие: „чувстваш се част от
природата” – споделят те.
Елените,тези удивителни животни – безмълвни, безропотни, винаги
били добри приятели, те даже умирали безмълвно, но плачейки.
Самолет, вертолет, шейни, елени… А преходите от точка до точка –
пеша. А работниците ни? Всички от контингента! Лежал един за убийства 15 години, идва и говори на началника:
– И какви хора има само! Само ние двамата с вас сме интелигентни.
Скука! Скука!
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– И запомни, – казваше той. – В науката е най-добре да работиш по утвърдена предварително лъжлива хипотеза, отколкото с никаква! /Е, и аз
имах един работник, който беше лежал 25 години по затворите – убил
учителката си а после бягал в чужбина, но моите перипетии с него бяха от
друг род!/ И в тайгата не ходи никога сам! – съветвал го затворникът.
В това вече има дълбок смисъл. Много е важно кой го казва и как го
казва. Но след тези перипетии, експедицията се прехвърлила надолу по
течението на Енисей край селище Курейка – тук в далечното ни минало
е бил на заточение „великият вожд”– бащата на народите - Йосиф Сталин. Там имало някога барака, в която той бил затворен, но по-късно бил
издигнат огромен павилион със стъклени стени, а величествена стълба,
украсена с луксозни градски лампи /фенери/ водела до един огромен
паметник-статуя на великия вожд. Когато поел своята власт, великият
грузинец, заповядал да се строи железопътна магистрала „Салехард –
Игарка” ЙС. /Изцяло мъртва магистрала – по вечно замръзнали почви,
обречена на несъществуване! И магистралата се строила ! През летните
сезони докарвани били затворници от архипелага ГУЛАГ. До следващата пролет те трябвало да бъдат всички мъртви – от непосилния труд в
подземните тунели, от глад и от студ , останалите живи разстрелвали
през пролетта. През следващите години всичко се повтаряло. Умъртвените хора били с хиляди! И това сигурно е била целта!
За пребиваването на Сталин в Курейка местните жители разказвали
какви ли не неща: Грузинецът се забавлявал с местните девици и по времето на пребиваването на моя колега се намирали някакви „алкаши”,
които разказвали за случай, как искали да удавят или да убият омразния грузинец, или пък се биели в гърдите и твърдели, че са „незаконни
деца” на Wеликия.
На левия бряг на Енисей, колегите ми са наблюдавали как всяка пролет при пълноводие реката изхвърля човешки черепи и кости.
През 1995 г. в г. Норилск е бил открит един от първите музеи на архипелага ГУЛАГ.
Спирам да описвам преживяванията на колегите си /Аз не бих със сигурност издържала този – за мен кошмарен път в живота/. Изследванията, които са правили те, са високо стойностни и се пазят дълбоко в архивите на геоложката наука.
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СТАНА АПОСТОЛОВА

СЯНКАТА

Откъс от фентъзи романа “РЪКА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА”

Духът блуждаеше вече хилядолетия по земята. Тленното му тяло отдавна беше станало на прах, а душата му се беше сляла с вселенската
душа. Но духът подобно на сянка в тъмнина беше останал тук и вече никой не подозираше за съществуването му, присъстваше, но безпричинно и без никакви последствия за нещо или някой на материален план.
Постепенно енергията му нарастваше и той можеше да се проявява
като сянка.
Сянката не зависеше от емоционалната нестабилност на този, който
някога я притежаваше, нито от ограничеността на ума и сетивата му. Но
не можеше да напусне земята, която се въртеше непрекъснато около оста си и около слънцето. Зависеше от времето. И понеже то никога не се
повтаряше, сянката не оставаше същата. Тя се изчисти от всички влияния
и стана огледален дух. Кристална еманация на самата себе си.
В нея взеха да се оглеждат духовете на живите. И сянката пак възвърна същността си. Трансформира се в най-финото проявление на иманентна същност в тази част на галактиката. За разлика от духа на кое да
е живо същество по земята, тя не беше свързана с ничия душа и не можеше да бъде замъглена и потисната. Оставаше си все така огледално
чиста и възвисена, но безплътна и незабележима.
§
Сянката срещна Мери, когато бежанците от Беломорска Тракия за
втори път бягаха от ятагана на властимащите. Малката девойка се дър-
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жеше за една тънка обла греда от ритлите, защото биволската каруца,
пълна с народ, друсаше силно. Слабичка и лека, но умна и разсъдлива
Мери знаеше, че има голяма вероятност да изхвърчи от талигата, но седеше свита в задния ъгъл и само една единствена напречна дъска я спираше да не се хлъзне назад и да падне върху черния селски път. Големите ѝ сестри Елена и Керана седяха по средата на претъпканата каруца и
плачеха. В момента не се сещаха за нея. Баща им беше останал с другите белязани мъже от селото. Набързо се реши, че бегълците имат по-голям шанс, ако част от мъжете причакат на пусия потерята от башибозук,
която ги преследваше. Керванът се състоеше от биволски каруци, а силните животни не можеха да препускат. Майка ѝ и баба ѝ умряха при първото бягане. Не можаха да издържат. Само баща им беше останал сред
живите, когато се върнаха обратно в Дедеагач*. Но сега, тази нощ той също щеше да умре. За да живеят те. Повечето жени в каруцата ридаеха
като сестрите ѝ. Мери не плачеше. Очите ѝ бяха сухи. Тя гледаше, но не
виждаше. Държеше се здраво за таргата и се молеше наум на Богородица. Дано баща ѝ да не усети болка, като го убиват! Дано да го застрелят
с куршум , а да не го съсекат със сабя!
Огледалният дух, който не можеше да бъде някъде, но всъщност не
можеше и да не бъде, безпристрастно отразяваше духа на малкото русо
момиче. Духът на Мери притежаваше неизчерпаема сила, която извираше от чистата ѝ душа. Огледалният дух не можеше да разбира, защото
нямаше общо с човешки разум. Единственото, което умееше, беше да
проявява своята същност. Той успя да се огледа в духа на момичето и отразената духовна светлина на две чисти същности избухна и се разшири
в екстаза на сътворението. Огледалният дух се превърна в духовна сянка на девойката.
Когато духът на Мери намери отражението си в огледалния дух, сърцето ѝ се сви, тя стисна юмручета, каруцата тръсна и Мери падна на пътя. Почувства силна болка в ръката, но се надигна и скочи встрани. Само
секунди след това, огромните черни биволи, които теглеха следващата
каруца, минаха оттам, където беше паднала. Една жена я видя, развика
се, спряха и някакъв млад мъж я понесе на ръце. Скоро се озова отново
сред сестрите си. Този път я сложиха в средата на каруцата, седнала в голямата си сестра Елена. Всичко я болеше, но керванът вървеше през нощта, бегълците чувстваха, че остава още малко до границата. Постепенно Мери се унесе и заспа. Сънува баща си, с развят рус перчем и засмени ясносини очи. Жив. Вдига я на ръце и я хвърля нагоре към небето.
*Дедеагач – ново име Александруполис, Гърция.
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ДЕНИЦА ПЕНЧЕВА
„Родена съм през 1997г. в Казанлък. Следвам „Медицина“ в МУ-София, но пиша откакто се помня.
През годините някои от разказите ми бяха отличавани в конкурси. С Бургас ме свързват именно два от
тези призове - този от национален литературен
конкурс „Петя Дубарова“ през 2014г., както и настоящата награда „Млад разказвач“. А сега ме свързва и
списание „Море“...“

ЕЛЕНА
Зимното слънце се сипе като тънък дъжд. В сянката на блока вечерта
е дошла. Прозорците проблясват – зад едно стъкло работи телевизор,
зад друго жена слага вечерята. Безброй кутийки пълни с хора, с лампи,
с мушами и чинии върху мушамите.
Стоя на пустия асфалт и погледът ми остава в онзи прозорец, който не
свети. До него има тераса без нищо. Това е домът ми. Аз не живея там.
Януари е. Значи от месец съм на тази квартална улица, под джанките
с окапали листа. В джоба ми тежи студено парче метал. Нейният ключ,
ключът, който Елена ми остави. Пазя си го за спомен.
Дядо го няма от десетина дни. Не знам къде е отишъл.
***
Когато бяхме малки, на терасата винаги бяха проснати оранжевите
чаршафи. Така си спомням. Като погледнех от улицата, по оранжевите
чаршафи познавах коя е нашата тераса. Понякога се виждаше как дядо
пуши или как се е надвесил и зяпа минувачите.
Оранжеви мокри чаршафи, а пък очите на Елена са небе. Димът я обгръща цялата – устните, сивата коса, отрязана на черта, и пръстите й,
стиснали цигарата. Тя е само очи, другото е покрито.
Този дим не е като от цигарите на възрастните. Те миришат на застояла стая. Димът на Елена е хладен и греховен като софийската мъгла.
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– Вземи. – казва и ми подава цигарата.
Елена упорито отказва да научи езика на глухонемите. Има късмет, че
нейният глас го чувам. Не че го чувам наистина, аз не знам какво е да чуваш наистина.
С Елена се разбираме без думи. Тези нейни очи от хладна вода – там
са всичките думи. Гласът й усещам с дланите си. Истина е, аз с пръсти
усещам всяка въздишка, всяка мелодия, всяка дума.
Тя е била с мен откакто ме има на този свят, аз винаги ще знам какво
ми казва.
Когато ме докарали в дома за деца, Елена била на три години. Веднага се залепила за люлката ми, нищо че по-големите уж ги отделят от бебетата. В домовете не наблюдават много децата. Елена дошла при мен
и повече не си тръгнала.
Дядо всъщност е дядо на Елена. Когато дъщеря му починала, той оставил внучка си в дома. Сам мъж, стар, и с пенсия по инвалидност. Как
ще гледа дете? Обаче като Елена стана на 10, той все пак си я прибра.
Не знам защо така е решил.
Помня как ми я взе – хвана я за ръка и си я отведе. Не я качи в кола,
за да я гледам как ми маха през задното стъкло. Беше дошъл с тролея и
с тролея си тръгнаха.
Като пристигнали, Елена нищо не казала. И още три месеца нищо не
казвала и се правела, че не чува. И тя станала глухоняма като мен. Накрая на дядо му омръзнало и ме взел.
Дойдох в този апартамент, когато бях на седем години. Имаше тъмен
коридор с циментен под, флуоресцентна лампа в малката кухня, оранжеви чаршафи, счупена кутия за щипките на прането. Имаше я и нея. Бях
си у дома.
– Вземи. – повтаря Елена.
По лицето й всичко се усмихва – и димът, и очите, дори малко устните.
Цигарата е мека в ръцете ми. Неволно размачквам филтъра с пръсти,
а Елена се нацупва.
– Не така. – и обръща дланта ми към устните си.
Държа цигарата, а тя вдишва дима. Вдишва го като бисерен планински въздух.
Когато аз дръпвам, нещо дълбоко в гърдите ми се запалва. После
кашлицата преминава, но въгленът в дробовете ми още тлее. И сега
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тлее.
***
Пръстите й се обвиват около китката ми. Хубаво ми е да я почувствам.
На купон сме и цяла вечер не ме е поглеждала, още по-малко докосвала. Ям солети и гледам хората как танцуват. По някое време ми хрумва да пия и малко по малко стаята се размива, сякаш е нарисувана с акварел.
– Да танцуваме. – казват очите на Елена.
Тя мирише на парфюм, на прясно избила пот и на чужди хора. Много
е близо до мен. Аз й се смея в лицето. Как ще танцувам? На каква музика?
– Слушай. – и слага ръката ми върху оголените си тънки ребра.
Гърдите й треперят от мелодията. Представям си как някъде по-навътре бие и сърце.
По-късно, когато вече сме във входа на нашия блок, тя ме дръпва към
стената.
Впивам устни в същите тези ребра. Изскам да я изсмуча като бисерен
планински въздух. У Елена дори потта, водката и евтиния парфюм са
хладни, чисти, водни.
Тя цялата е момиче от син простор.
***
Нашият коридор е напълно тъмен. Има само три тъмни крачки, в
края вече се вижда светлина откъм хола. За толкова години дядо никога
не смени крушката.
За мен почти никой мрак не е истински мрак. Понеже не чувам, виждам по-добре и тъмнината е само сбор от сенки.
Не и тъмнината в коридора обаче. Тя е черна и гъста като вино.
Елена там ме чака.
Ако я бях видял, изобщо нямаше да вляза. Щях да се обърна, да избягам, да разбия някоя кола и да карам до Пловдив без да се обръщам.
С всеки километър щеше да ми олеква, че не трябва да срещам очите й.
В Пловдив вече щях да го мисля.
Не мога да търпя присъствието й. Да я гледам и да се усмихвам, ся-
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каш стомахът ми не е станал камък, а ушите ми не са запищяли още като съм усетил дъха й.
От няколко седмици не си говорим. Аз съм погнусен, а тя обидена.
Изтощавам се вечно да я избягвам и то с усмивка, да се пръска от яд, че
не може да ме нарани. Тя също е весела – смее се и се целува с Борис в
кухнята.
Всеки ден като се прибирам плача и пуша, и се крия от нея. Не мога
да пия кафе, не мога да излизам на терасата, от всичко ми пари.
Пари ми, защото знам какво е решила.
Ще замине на север, защото там животът е по-хубав.
Знам за кого го е решила.
Казва се Борис, висок е и има глуповато, размекнато тяло.
Някои нощи виждам Борис пред себе си, и си представям как го удрям, как го режа и горя. Чувам го как крещи и няма по-хубава музика за
мен. Чувам го, насън наистина го чувам.
И така, тя ме чака в коридора. Знам какво иска да ми каже. Не искам
да срещам очите й, не искам да я има и не искам нищо да ми говори.
Която и дума да каже, ще се срина. Нали затова я избягвам от толкова
време, нали затова плача само на тъмно и убивам само насън. Една дума от нея и всичкото това ще се срине.
Защо съм глух за всички освен за Елена? Защо съм сляп? Трябваше да
усетя, че ще ме чака в тъмното.
Не усетих.
Влизам и ме връхлита миризмата й, вече твърде близка, че да избягам. Чувам я, че казва тихо:
– Извинявай. – и плаче.
Знам че плаче, защото усещам как сълзите й заливат целия коридор.
Подхлъзвам се, давя се. После наистина всичко се разпада. Коридорът е
станал река и тази река ме завлича към светлината отпред.
Ей така, с една дума ме събори. И после замина, повече нищо не си
казахме.
Остави ми ключа си и на едно листче написа номера на Борис в Норвегия. До него с дребни ръкописни букви беше написала „Грижи се за
дядо.“
Понякога си я представям на брега на северното море с тези нейни
очи от синева.
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***
Елена замина, а в моите ръце остана дядо. Той с всеки ден трупаше
нови и нови предмети. Този мъж, веднъж загубил жена, веднъж дъщеря
и два пъти внучка, се вкопчи във вещите. Отначало не изхвърляше нашите боклуци, после започна да събира разни неща от улиците. Кашони и
кашони с чужди писма, със счупени рамки, празни бутилки от вино, стари вестници, протъркани чаршафи.
Апартаментът е натъпкан догоре с предмети. Дядо каза повече да не
живеем там.
– Ще идем някъде из града.
Заживяхме на улицата, а домът ни си остана склад.
Дядо изчезна преди десет дни, не съм го виждал повече. Искам да й
звънна, да й разкажа какво е станало, но номерът дава заето. Не ми връща обажданията. Може би звъни на друг?
Ако звъни на друг значи гласът й се превръща в невидими вълни и лети по улицата като тънко есенно листо. Стоя на асфалта и, кълна се, усещам го по дланите си.
Януари е. Скреж плете паяжини по миглите ми. Още имам ключ, ще
вляза у дома. Така от глупост, от сантимент ще вляза. Защо всички кутийки в блока да светят, а само нашата не?
Пак ще го има тъмния коридор. Пак ще ги има мокрите чаршафи и
счупената кутия с щипки. На терасата ще запаля цигара. Ще вдишам бисерния й дим. И като погледна надолу, ще видя Елена как върви насам.
Ще я видя как вдига водните си очи към простора.
Разказът е отличен в местния конкурс „Млад разказвач“
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КАЛОЯН ЗАХАРИEВ
Роден през 1987 г. в град Генерал Тошево, област
Добрич. През 2010 г. се дипломира като юрист във
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ . В момента работи като юрисконсулт в
Столична община.
Първият му роман „Ех, магесническа му работа“ е издаден в електронен формат от Фондация
„Човешка библиотека“ през 2014г. През 2015 г. е издадена „Обикновеното лице на злото“. През 2017 и
2018 г. са отпечатани „Съкровище, пищови и южни
морета“ и „Проклятието на индианското злато“ ,
насочени към по-младите читатели.

ПО ВЕРТИКАЛАТА
– Не е ли страхотно?
– Страхотно е, г*за ми… – изтърсих народно умотворение от ранга на
Дядо Вазов.
– Какво казваш?
– Казах, че е страхотно! – ревнах колкото ми глас държи.
Как да не е страхотно? Смърдя на пор със стомашни проблеми, натъртен съм на места, за които даже ме е срам да помисля, по-мръсен съм от
ергенската ми квартира, смазан съм от умора и – за да бъде цялата картинка китна като в стих на Яворов – задникът ми е толкова охлузен по грозен, нехристиянски начин.
Тръснах глава, за да наместя каската си. Малкото ми мозък вече бе изврял, а потта щипеше очите ми. А като се замисля, че едно време имах
шанса да се захвана по-сериозно с тениса, а не го направих, защото не исках да се моря излишно....
„Мойто момче – казваше ми тате едно време, – като си тъп, то си е за
цял живот.“
Мерси тате, мъдри са думите ти, но малкия ти син е тъп като галош, китайско производство. Сякаш не му беше достатъчно, че стана юрист, ами…
– Камък!!!
Притиснах се към скалата. Няколко дребни камъчета изтракаха в каската ми и ме тупнаха по раменете. С хрущене скала с размерите на футболна топка прелетя покрай мен и се търкулна надолу по склона. Кракът ми
трепна, стената пред лицето ми изведнъж се хлъзна нагоре. Обувките му
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остъргаха скалата, болка опари върховете на пръстите ми. Скалата се отлепи от потните ми гърди… въжето се опъна и алпийската седалка се вряза в слабините.
– Държа те!
Вдигнах глава. Мария, на скалата само на четири метра над мен, е извила глава надолу. Устните ѝ бяха разтегнат в зъбата усмивка. Лицето ѝ
блестеше от пот. Изпод каската ѝ се подаваше тъмно-кестеняв кичур, залепнал за челото ѝ. Лъчът на алпийската ѝ седалка се беше опънал като
струна, захванат за скоба в скалата.
Вкопчих пръсти в скалата и без да обръщам внимание на парещата
болка в слабините ми, забих охлузените си обувки в плитка пукнатина. Надигнах се и алпийската седалка спря да жули изтормозената ми плът.
– Как си? – подвикна Мария.
– Помниш ли как ти казах, че ще се отървеш от мен?
– Не.
– Слава богу, защото беше на ръба да се случи.
– Това ти харесвам, Калояне!
– Че съм идиот?
– Добре де, и това също – засмя се Мария.
Започнах бавното си изкачване нагоре. Вкопчих пръсти в почти недоловима вдлъбнатина в скалата, притиснах върха на обувката си в издатина,
на която врабче не би кацнало и се издигнах още няколко сантиметра.
Пъхнах юмрук в пукнатина и пропълзях нагоре още малко. Потта щипеше
очите ми, а дъхът излизаше на хрипове от гърдите ми.
Ръка… крак… ръка… ръка… крак… крак…
Извих тяло, преместих се метър настрани от първоначалния маршрут,
намерих по-удобни хватки и продължих да се катеря. Горе, на скобата,
притиснала разтворени крака към скала, обърнала гръб към издигащото
се към безоблачното небе слънце, Мария обираше въжето. От него зависеше живота и на двама ни – нищо и никакви си 48 метра полиамид с диаметър 9 мм.
Мария леко се отмести, за да не се оплета в нея. Стиснах удобна хватка с лявата си ръка и с дясната – ожулена, кървяща и изтръпнала от умора, издърпах тънкия лъч от ухото на седалката си и закачих карабинера за
скобата точно до нейния. Отпуснах се на измамно тънкото въже. Напрегнатите ми мускули изпъшкаха от облекчение. Люшнах се на късия лъч и
леко се бутнах в Мария. Полюшвахме се над бездната с измамна лекота,
която ни караше да вярваме, че можем да полетим.
– Малко тясно стана тук, а? – каза тя и ми се ухили.
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– Тъкмо имаме своя шанс да се сближим, да се опознаем. Току-виж
сме открили, че ни свързват много неща.
Мария се засмя. Двамата се полюшвахме на късите обезопасителни
въжета, пристиснали рамо в рамо. Усещах миризмата на потта нейната
пот и топлината на тялото ѝ. Тениската ѝ беше залепнала за кожата ѝ и под
тънката влажна материя се очертаваше спортния сутиен, стиснал здраво
малките ѝ гърди.
Тя стисна ръцете ми и ги вдигна пред очите си. Пръстите ми бяха ожулени и кръвта се смесваше с прахта и мръсотията.
– Имам лоша новина за теб. Мисля, че ще живееш.
– Абе след онзи боб за вечеря, не съм чак толкова уверен.
– Казах ти да си вземеш от спагетите!
– Няма да дам седем евро за някакви си тъпи спагети!
Смехът ѝ заехтя над притихналата планина, окъпана от лъчите на изгряващото слънце. Нямаше по-хубав звук на света.
Тя леко се усука, за да облегне гръб на скалата. Аз също се завъртях и
скърцането на въжето ме накара да настръхна. Слънцето ме заслепи. Чистото небе беше окъпано в нежен розово-лилав нюанс, какъвто само природата може да създаде. То се бе издигнало над морето на изток и с нищо не показваше, че предстоеше поредния горещ ден в слънчевата Гърция. Голите, кафеникаво-сиви поли на Олимп, окъпани в зеленина по краищата, се плъзгаха на изток, север и юг и се спускаха към равнината. Там
се виждаха градчета – светлокафяви, оранжеви и бели, сякаш дете беше
напръскало земята с боичките си. Нямаше реки, които да се гънат между
скалите или извори, около които да цъфти живот. Имаше я само планината – тиха, самотна и спокойна. Беше ни пуснала в лоното си и всяко наше
вдишване зависеше от нейното благоволение.
– Не ти е трудно да повярваш, че някога тук са бродили богове – каза
Мария сякаш някъде от далеч.
Обърнах глава към нея и обезопасителното въже изскърца отново, когато се усука още малко. Мария беше вперила кафяви очи в далечината,
точно там, където земята потъваше в синьото Средиземно море.
– Вълшебно е – каза тя, присвила очи в тихото удоволствие на някой,
съзрял красота отвъд човешките представи . – Можеш ли да си представиш, планина на самия бряг на морето.
Олимп не беше на брега на морето. Около 10 км. равнина делеше зелените склонове от синевата на Средиземно море, но лесно можеше да
си го представиш.
– Трябва ни само един лифт и направо сме на плажа.
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Мария се засмя. Погледна нагоре. Нащърбеният ръб на връх Стефани
беше само на двадесетина метра над главите ни – толкова измамно близо, че ако се протегнеш, ще можеш да го докоснеш. Всяка погрешна стъпка обаче означаваше полет надолу към твърдата, студена и смъртоносна
скала. Стотина метровата бездна беше ненаситна.
– И тогава кое щеше да му е забавното?
– Гледката? – предположих.
Мария засмя. Странно как планината караше това момиче да се смее.
В града тя беше тиха и кротка жена, тъничка и крехка като порцеланова
кукла, вечно умислена за своите си неща. Планината обаче изтръгваше от
тази нежна красота силната и борбената жена, която не знаеше какво е
страх.
„Има само две посоки в този свят – каза ми тя преди две години, когато се запознахме на онзи горещ плаж край устието на Камчия, - напред и
нагоре.“
Тя леко се оттласна от скалата и се люшна като махало. Сърцето му подскочи, когато ме сграбчи за презрамката на раницата, притисна ме към себе и ме целуна. Лъхне ме миризма на пот и люляк. Устните ѝ бяха меки и
вкусни. Двамата се люшнахме, вкопчени един в друг над бездната.
– Имаме трон за изкачване – прошепна ми тя и пак ме целуна. – Трябва да бързаме преди собственикът му да се е върнал.
Пак вдигнах поглед към натрошения ръб на Стефани. Тронът на Зевс,
така наричаха този гол, скален връх. Заедно с планинския първенец Митикас, който се намираше в непосредствена близост, приличаше на колосално парче скала паднало от небето върху иначе заоблените склонове планината. Източната част на върха, точно тази по която пълзяхме, беше леко
извита. Стоейки долу, в подножието, не беше никак трудно да си представиш древното божество, седнало на трона си и притиснало гръб в удобната извивка на колосалната скала.
Олимп беше планина, пълна с легенди и едва днес разбрах защо. Трябваше само да затворя очи и можех да видя Зевс, Аполон, Хера, Арес и още
безброй божества да бродят сред сивите ридове, оформяйки всяка извивка под стъпките си.
„В България няма такава планина – каза ми първия ден Мария, когато
се измъкнахме от зеленото море, стъпихме на голите високи ридове и погледнахме към окъпаната в цветове равнина долу и морето отвъд нея.“
Да, права е. У дома няма такава планина. В България планините сякаш
нямат край, покрити със зеленина, потоци и езера.
– Продължаваме ли?
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– Няма да мога да мина тънко, нали? – въздъхнах.
– Че кога си можел?
Осигурих Мария с макарата, тя се откачи от скобата в скалата и продължи да пълзи нагоре. Катереше с елегантността на балерина – уверено,
спокойно и елегантно. Крехкото ѝ тяло сякаш не знаеше умора. Някак си
успяваше да намери идеалната хватка и стъпка, за да продължи пътя си
към върха. Стигна до пукнатина и увисна на една ръка над бездната току
над главата ми сякаш беше най-нормалното нещо на света. Пъхна клема
в тесния процеп, закачи примката, осигури се и продължи напред. Признавам си, завидях. За мен всеки метър по скалата беше битка, а за Мария
– танц. След по-малко от десет минути я видях как изчезва сред щърбавите скали на върха. Зачаках търпеливо знака и той не закъсня. Тихо подвикване се разнесе над смълчаните планини сякаш Мария не смееше да наруши свръхестествения им покой.
Подвикнах в отговор, откачих се от спокойното си и сигурно местенце
и вкопчих ожулените си пръсти в плитка вдлъбнатина.
Продължих да се катеря с онзи мой загубен, дървен ритъм – внимателно, тромаво, с преценяване на всяка хватка и стъпка. Далеч-далеч бях от
Мариината елегантност, но аз бях дете на Златна Добруджа, а като нея –
на зелените Родопи.
Крак… ръка… ръка… крак… крак… ръка…
Метър след метър пред очите ми се нижеше студена скала, която сякаш не искаше да свършва. Още една хватка, още една стъпка, пукнатина,
в която пъхнах юмрук, още едно надигане… и съзрях синьо небе, пред
което беше седнала Мария. Отпуснала се спокойно на скалата, като човек,
който беше седнал за чаша кафе, тя обра още малко от въжето.
Издърпах се през неравния скален ръб и седнах сред нащърбените, натрошени скали, които стърчаха наоколо като паст на звяр, изпълзял от Тартар. Мария хвърли настрани въжето и се приплъзна към мен. Двамата
плъзнахме поглед наоколо. Планина, планина, зеленина, море, небе и
слънце. Студеният вятър се плъзна по горещите ни лица.
– Права си – казах, – страхотно е.
– Нали? – отвърна тя и отпусна глава на рамото ми.
На човек му трябва толкова малко, за да е щастлив, помислих си и като никога досега – си повярвах.
Разказът е отличен в местния конкурс „Млад разказвач“
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НИНА ВАНГЕЛОВА
Родена 1992 в Бургас. Завършила НУМСИ „Проф.
П. Владигеров“ в Бургас, с профил актьорско майсторство. Рисува. Автор на песни. Живее в Бургас.

***
пропиляна вечност
се стовари
от небето
замисъл
смъртта
моята промяна
с много лица
възвишение
гробна тишина
сред значението
отиде си внезапно
от съня ми
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ШАМАНИТЕ
Шаманите
вселенското съзнание
Крилата им
са наниз от съдби
Косите им са
черни като врани
Очите им маслинени гори
Шаманите
са с нас
Те ходят по звездите
И носят
лунен прах
и топлина
В душата ти
посяват истини
остатъчния вкус е доброта

СЪНОВИДЕНИЕ 1
Една опашка ми остави
стърчи
между стъклото на прозореца
Ако я оставя ще полудея
Ако отворя ще изгубя сока
с който ще живея
Корените на Пеперудите

Рисунка: Нина Вангелова
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МАРИЯ КУРТЕВА
Родена през 1993г. Завършила баклавър по журналистика в Нов български университет. Работи в
сферата на обществените комуникации.
Живее в Бургас.

БУЛЕВАРД
Видях го. Измежду толкова много хора. В тълпата. Но го видях. Вървях по непознатия булевард, търсейки магазин за дрехи. Исках да си купя нова рокля. Бях в настроение. Имах пари. Жена съм. Защо да не се
поглезя. А и не всеки ден си купуваш рокли. И то червени. Исках червена. Червена като цвета на кръвта, която тече във вените ми. Вените, които леко започнах да докосвам. Поне тези, които бяха изпъкнали. По ръцете ми. Движех показалеца си по тях и ги следях, представяйки си как
той ги докосва. А той беше отсреща на булеварда. Не го бях виждала от
години. Колко се беше променил само. Глупости. Същия си беше. Само
дето имаше малко брада и не се беше подстригвал скоро. Явно. Не му
отиваше тази коса. Но пак беше прекрасен. Поне за мен. Не свалях поглед от него, както момчетата не свалят поглед от хубава жена, в която
се влюбват на мига. Иронично нали. Не ми пука.
Гледам го и се чудя дали няма да се халосам в някоя отворена врата
на някой магазин. Беше страшна жега. Сърцето ми биеше с двеста удара в минута. Още по-горещо ми ставаше. Вървях бавно. Сигурно се досещате. А той вървеше бързо. Сякаш изтърваше нещо. Влак, самолет. Или
жена? Дано не е била някоя жена. Ще я удуша. И него също. Добре, че
спря да си купува нещо от будката. Сигурно цигари. Винаги е бил страстен пушач. Та, добре, че спря.. да се забави. Да го погледам още малко.
Спрях и аз. Подпрях се на една стена. Правех се, че ще влизам в магазин
за бельо. Когато той се обърна и впи твърдия си поглед в мен. Сякаш ви-
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дя дявола. Имаше толкова много хора, не очаквах, че ще ме види. Исках
само аз да го гледам. Когато срещаме погледите си, винаги е страшно. И
той знам, че и той.. и аз имаме чувството, че времето спира. Хората замръзват. Природата се възхищава. А Бог се прекланя. Пред любовта ни.
Тази, нашата, която си личи от километри.
Погледнахме се толкова втренчено, сякаш искахме да се убием. А
всъщност крещяхме – обичам те.
Обърнахме се. Той тръгна. Тръгнах и аз. Прoдължихме. Не си казахме
нищо. Погледите ни обаче си казаха много. Сърцата ни също. Той спря
да бърза.
Аз обаче се разбързах. Към магазина за алкохол. Червената рокля
днес ще я пропусна и ще я заменя с червено вино. Любимото ми червено вино от непознатия булевард. Но вече...
...любимият ми булевард.

Рисунка: Нина Вангелова
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РОСИ РОС

СОЛЕНИТЕ БАРДОВЕ
Запява поета и всички го слушат,
изгрява усмивка, а някои се гушат…
Щастливи, доволни от барда в тоз час –
внимават и в текста, припяват на глас!
Запява един и втори и трети,
запяваме всички с барда в Бургас!
Усмивки и сълзи редуват се, и стискаме зъби,
преглъщаме тъжно, но пеем за вас!
Публико, наша! Приятели мои,
усмивки дарявам ви тук от Бургас!
„Ветровете солени“ –
събра ни вовеки и аз се прекланям пред вас!
Някои ги „няма“, но още са „тука“,
„тръгнаха“ хей така – „насред път“!
Но ние ги помним и винаги
са в сърцето и морския кът!
Ще събираме бардове, ще събираме публика,
ще събираме щастие по път и над път!
А пясъкът черен, „солените Бардове“ –
ще пеят и помнят всеки от тук!
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ДОНКА ДИМОВА
Родена 1986 в Бургас. Живее и работи в Бремен,
Германия.
Първата ѝ стихосбирка „Превод на ежедневието“ спечели награда-плакет „Христо Фотев“ на Община Бургас през 2015 година. Преди това е публикувала в списания, алманаси и сборници.
От три години води курсове по творческо писане
за деца и младежи.

ОБИЧАНЕ ПО ЕЖЕДНЕВНИ МОТИВИ
1.

Докато смъртта ни раздели.
Познавам те от три дни
и коленича пред олтара
на скалъпените ни представи.
Докато смъртта ни превърне в светци
и ни издраска по стените
с подивяла лудост.
Докато смъртта хвърли пръстен
от светлина в стаята и ни се смее.
Докато Той ни сътвори
в духа си.
До днес те нося.

2.

На кръстовището мига
нашата оранжева посока.
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Още пет завоя до вкъщи.
Още няколко метра възхищение
как пръстите ти изтичат по волана.
Нечовешко общуване
на сухожилия, мускула, навици
и моя дъх,
спрял до теб.

3.

Срещата ни беше неизбежна като вятъра,
който кара листата диво да шушушкат,
който разбива морето на тихи вълни.
Неизбежен беше този вятър,
който танцува с тревите край пътя
и ги оставя да цъфтят сами.

4.

По изсъхналото корито на тази река
вървя дълго, боса, горда –
чак до извора.
Всеки камък познавам,
но се спъвам отново и отново
в зелено-нефертитените тайни,
които криеш в камънака.
Отново и отново.

5.

На това пътуване споделяхме повече
отколкот можехме да носим.
Чувал сол, шепа брашно,
наръч дърва и огън на парчета.
Когато спряхме, опреках хляба –
кръгъл и пълен като луна,
за да се търкулне напред
и ни покаже пътя.
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6.

Диванът без теб.
Сама се свивам в спомените –
скърцащи, въздишащи албуми,
със снимки, с места, с теб
и много лекомислени прегръдки.
Дълго се отлиствам
докато не остане нищо освен
пружини и голи чувства.

7.

Ето го страхът.
Блъска по прозореца
и реве жални клетви,
с дъждовни нокти дълбае брезди,
тресе се.
Но ти излез! Излез, любов,
спаси света без чадър, без защита,
спасявай от всяка буря.

8.

Споделям небето си с теб,
всичките му бели гиганти и цвети дупки,
светлинна безкрайност и чезнещи представи за време.
Пристъпи смело и падни
в човешката невъзможност за схващане
и всичкото безсилие пред красотата.
Споделям небето си с теб.
На кръстовището мига
нашата оранжева посока.
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РУМИ РАЙК

РАЗМНОЖЕНА ОТ ЛИПСИ
Той се облече в мъгла.
На третата нощ искаше да се съблече, но нямаше начин. Закопча миналото си, а погледът му прозвънтя на кухо много навътре, преди да замръзне в учудените й ириси. Оттам валяха дъждове, отлитаха виолетови
птици, но той не ги бъркаше с черните залези- така, както не бъркаше
червеното с кръвта във вените й. Вярваше му. По най- недоверчивия начин, по най -уклончивия наклон на сетивата си, изпързаля цялата влага
от очите си. Той веднага я облиза, жалостиво и втечнен от безсилие, но
тя не отбеляза това присъствие. Беше твърде невидим и безплътен. Затова тръгна сама по дългата призрачна пътека на косите си, водеща до
увисване в пространството. Разбира се, любовта й беше една фикция,
сънливо обесена на луната, в очакване на.
Четвърта нощ липсваше.

ПИСМО ОТ НИКОЙ ДО НЯКОЯ
Здравей, Някоя,
аз съм Никой. По време на кръглата месечина не чувствам добре, затова ти пиша именно тогава. Сега е времето да се изкатеря по гръбнака
на страстта и да плувам в Сивия залив. Там има милиарди жълти минути, пръснати по брега. Докато ги загребвам с шепи, ми става оранжево,
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по-оранжево от портокал. Спра ли, появяват се големи вълни, едра празнота и тлъсто безпокойство. Губя се. Потъвам. После някакви ръце ме вадят, защото са зли. Те не знаят, че искам да потъна и да живея без желания и мечти. Има няколко чайки, с които сме близки по природа. Само
те правят всичко възможно за мен, за да ме заровят. Обичам безумните
им крясъци. Има и други интересни неща наоколо- засрамена тишина,
град. Понякога камъни, любов. Разбра ли ме, Някоя. Аз съм Никой. Когато настъпи новолуние, ме наричат Задник.
Чакам отговор.

ПИАНИСТЪТ
„Аз съм витамин в морето, не разбирам от любов.” - рече водораслото и ме целуна по носа. Скалите проточиха шии над тихия залив, един
гларус отвори лявото си око, докато дясното спеше. Лепкаво ми стана от
любов тогава, даже заплувах по-навътре. Времето замириса на чернокоп- така топло, безбрежно и нежно за моето небце. Целунатият ми нос
не поемаше въздух, когато се раждаше душата- амфибия. Зазоряване не
се очертаваше.
***
пианистът с ръцете които познавам
запретна ръкави отвъд дюните в мрака
наоколо кипеше прилив
луна присъстваше и много сол
и виждах в бяло в бяло надалече
като че очите ми са ято чайки зъзнещи
и виждах в бяло в бяло надалече
клавишите побегнали над прецъфтелите вълни
как ми се искаше да виждам
подробностите от това присъствие
но нищичко не чувах Нищо
Запях тогава за да чуят мен
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ХУБАВИТЕ ТИ ОЧИ
Имаш дълги мигли, условни пръсти и търпение на бръмбар. Поезията е единствената теменужка, която си ми подарявал. А обичам зюмбюли. Обичам хортензии. Обичам гергини. Обичам маргаритки. Кажи ми,
как да те запомня в бледия пейзаж на тази стая. Смуглите ръце на пердетата се олюляват като измамници.
Хубавите ти очи са избелели, тук-там сиво, тук-там добри. Заседнали
са в моите. Хубавите ти очи не говорят. Тишина са. Хербаризирани теменужки. Това е произходът на сенките. Минават кораби, скачат риби. Така, обрамчени с водорасли, не са в добро състояние, заседнали в плитчината. Хубавите ти очи.

ХУБАВИТЕ Ѝ ОЧИ
Хубавите й очи се прозяваха, все по-широко и по-широко отворени, а
през това време той пъхаше в тях всички хлебарки, които му бе причинила.
Тогава тя реши да почине от себе си. И издъхна.
Нямаше вина и виновни. Нямаше история, която да ги помни. Нямаше дълбоки хора, които да се гмуркат в чуждата болка. Реално погледнато, хубавите й очи стърчаха набити на два папура, но съвсем не бяха от
растителен произход, независимо, че жабите бяха единствените, които
им се радваха.

СЯНКАТА
Тя усещаше как сянката на ръцете му пълзи върху нея, но не и самите му ръце. Усещаше сянката на думите му в оранжев цвят, но не и самите му думи. Усещаше сянката на погледа му, но не виждаше очи. Знаеше, че ако помръдне, той ще си отиде. Затова и не дишаше.
Сянката й.
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ХУДОЖНИК
Тялото й е дива орхидея, капризно и своеволно, краткотрайно във великолепието си. Устните й са хищни и месоядни, цинобърът им се полюшва на утринния вятър. Художникът трескаво отпива. Прибавя по нея
всички цветове и нюанси, размазани на палитрата. Нанася щрих по
щрих, в унес. Първо бавно, после трескаво. Ръката сама го води. Отпива.
Ето- ръцете й са щурчета, косите звънчета, гърдите венчелистчета… Заспива. Утрото безпощадно изтрива съня. Днес ще прелее и почисти гроба й.

ЖИТЕЛИ ОТ МЕСО И ЧУКУНДУРЦИ
Месните жители са гарнирани с пъдпъдъчи яйца на очи между скулите и въртят същите тези като белки. Цвърчат, забелват белтъци. Имат косми, кости, жили и пухства. Отглеждат бацили, босилек, попови лъжички и цвекло в междуожилените си пространства. Тъжат с фикусите, бленуват с розите – но тяхната тъга не е като тъгата на Чукундурците. Някак
си е по-нетъжовна. В дебрите на подкожната им тлъстина се разхождат
остатъци от прасета, а в дървените им глави щъкат бръмбари, обаче само голобрадски. Голобрадските бръмбари са вредители по дясното полукълбо и снасят миниатюрни яйца в чувствата, затова жителите на областния град Сланинесто месище са такива особняци с пухства. А само
преди три века, преди появата на голобрадските, не е било така. По тези места е имало чувствителни хора, някога са ги наричали поети и писатели, и в знак на благодарност, месните власти са построили градската Свинетека, която носи името на великия Грандоман Посерков Графомански. Свинетеката в Сланинесто месище, е най-често посещаваната на
планетата – 239 индивида годишно, от които 141 са чукундурчани.
Пътят от моето село Чукундурино до тук е много опасен, затова само
веднъж-два пъти годишно ходя в Сланинесто месище. Там споделям всяко свое съкровено свинско със зеле, белки(м) месните покажат месновина, но уви. Прикривам фините си мръвки с листа от крехка салата, за да
нямам неприятности. Понякога от погледите на месните, зеленчуковият
ми врат се схваща. Жителите от месо се кикотят нервозно като кюфтенца, но не ги консумирам. Аз съм от малкото, които си купуват книги от
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магазина, защото по селата са забранени за продажба. Последните, които си взех, са бестселърите „Как магданозът взаимодейства с екзистенциализма и електрическата крушка“, „Картофът е моето бебе, или как да
различим сандал от ренесанс“ и „История на петата световна война- записки на бежанеца“.
А сега за мен. Красавица съм – косата ми е зелена, очите розови.
Младичка съм - само на 65, време е за задължителното ми заплождане.
Всичко си ми е нормално, както е по закон – 2 микрочипа, 16 брадавици, 24 ваксини. Имам 3-та степен право на свобода от общо 168, което е
супер постижение в наше село- мога да пърдя, без да докладвам в кметството. Някога пърденето при хората е било изпускане на газове, но сега, знаете- известният учен от 20ти век, Пърдляшки, обори тази теория
и я прати в оборите. Живея с мулето Дарвин. В Чукундурино се намира
Институтът за изследване на човешките екстермонцидули и нередности
(ИИЧЕН). Изследват ни всеки месец. Аз съм от умерено пострадалите имам нитрати в главата, шумове в гърба, остатъци от шкембе чорба във
вените, но екстермонцидулите ми са добре. Погледнато индикузентно,
това е най- важното.
Оня ден тръгнах за Сланинесто месище за да си купя говнизор- онова устройство, ако се сещате, дето го измислиха след телевизорите, но
много преди близорите и лизорите. Пристигаме с Дарвин, и що да видим- месните изпаднали в паника, защото от чешмите им тече люта ракия, а от небето капе текила. Консумация на корем, пълненето на съдове забранено и подсъдно! Ейй, такова чудо само по лизора бях виждала! Казвам ви, лимоновите дръвчета растяха за секунди и се превръщаха в огромни дървища. Въздухът трептеше в предчувствия. С Дарвин наблегнахме на чучурите, докато гражданите се шашардисваха, зяпнали
към небето. Абе, кажи им месни, и не ги обиждай повече. Скъпият ми
мушморок се напорка зверски, изнесе програма на площад Промоция.
Сланинчани се втрещиха, поквичаха възторжено известно време и ме
направиха богата. Цяло торбе мондрети събрах. За говнизора забравих.
Привечер, напуснахме клатешком града и се затътрузихме към Чукундурино. Дарвин преплиташе копита и нещо ломотеше. Торбето с
мондрети му тежеше. Опиваха ни живописните води на Бульонестата
река. Радостни, повърнахме в нея. Прекосихме моста, който подобно на
ксилофон ревеше под стъпките ни. Клоните на плачещата върба се бяха
провесили като суджуци, ама ние не бяхме гладни. Край храстите деб-
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неха месоядни цветя и илюзии с гладко обръснати челюсти, които щракат. Хищните им сенки се олюляваха вампирясали, чак грудката ми настръхна от шубе. Вимето на небето ръсеше надъхан бял дъждец с лактобацилус булгарикус. Нещо пееше. Рефренът къдреше широколистното
ми сърце, а с Дарвин все така порехме мрака. По едно време взех да
бълнувам някакви неща. Животът е щрак. Зрей внимателно. Защото
днес може да е лято, но утре е телешки джолан. И дафинов лист. Все едно. Луната наедрява като корем на бременен пингвин, а минутите между мен и един месен, са на друга галактика, за да не е тъжно на Синята
брада и други брадясали приказки.
Като се замисля, цяла нощ сме вървели за да стигнем. И ето я табелката на Чукундурино! Най-сетне у дома! Урааа! Зазорява се. Дарвин е
махмурлия. Мъчи го жажда и му се чурка, но търпи, завалията – да не е
произлязъл от маймуна, я. Един щурец се развихря в главата ми. Трепетно е. Стискам аз торбето с мондрети- да не му тежи. Може пък Дарвин
да е мулето на живота ми. Пристъпваме в някакъв празник. Фонтакряфките почтапусат, мъртачунат, щофороните изжърфясват. Суматохата
мирише на манджа. Слънцето е бухнало като козунак. Облизвам се, новият ден разцъфва. В селото е жужащо, растително и приветно. ИИЧЕН
отваря врати. Както винаги, има много желаещи да изследват екстермонцидулите си.

ДЧБТСВЦБ *
– Що е сложно съставно изречение? – попита Той.
А тя му отговори с език много, много пъти.”
Цитат от световноизвестния бестселър на Унуфри Кебапчиев, „Ще
споделиш ли моя кокал”
Жената ги обичаше едновременно и еднакво, с онзи изтънчен финес,
на който са способни само учителките с френски език. Тозмъж не се отличаваше с нищо особено, но нямаше как да бъде забравен или необичан. Понякога погледът му издаваше, че страда – така предан, рунтав и
сив, така романтичен и невзрачен. Тозмъж не можеше обаче да стъпи ни
* ДЧБТСВЦБ - девствена четиригодишна болонка търси сериозна връзка с цел
брак
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на малкото пръстче, ни на дебелото вратле на Онзитип, защото Онзитип
притежаваше неустоими тембър, дързост и нюх. Отличаваше се с мъжко достойнство, което си бе едно сериозно по размер предимство.
Веднъж, жената, която обичаше да разхожда рано всяка сутрин своите домашни любимци Тозмъж и Онзитип, забеляза под една разнебитена пейка – трепереща, бяла, очарователна, макар изоставена в парка болонка.
„Горката трепереща, бяла, очарователна, макар изоставена в парка
болонка” – помисли си жената и зарея замечтан поглед в посока на Тоз
и Онзи, както обичаше да ги нарича на галено. Те се облекчаваха, съответно – Тозмъж, неуверено повдигнал краче над една стара джанта, а
Онзитип, изпускащ величествена струя в подножието на минимум 500
годишен дъб.
През това време, болонката също тайничко ги съзерцаваше, все така
свита на кълбо под разнебитената пейка, а някъде от дълбините на болонското ѝ сърце, се откъсна едно приглушено „джаф”, по-скоро наподобяващо „джааффхлъц”. Някакви дървета си провесиха краката от очакване, тревата свенливо се натеменужи, натревичи и разбрида от назряващите любовности.
Надушили необикновеното присъствие, Тоз и Онзи трепнаха, наостриха уши, врътнаха опашки, и от пръв поглед хукнаха да гонят, от девет парка в десети, горката трепереща, бяла, очарователна, макар и изоставена в парка болонка. Най-подир, болонката се раздвои и умори,
трепетно задъхана от това настойчиво внимание към къдравата й особа.
Шмугна се в тесния процеп на една дъсчена ограда, с душа, напращяла
от мечти, с език, порозовял от сластни копнения. Какви ли не глупости
за салами се завъртяха в кучата й глава. Не след дълго, несретницата се
спомина от ужасяващата болест ДЧБТСВЦБ*, не сетила кучешка ласка.
Тозмъж и Онзитип, пропити от дълбока печал, се запиляха по белия
свят и се издигнаха в кучешката йерархия, съответно – Тоз емигрира във
Франция, а бестселърът му „Ще споделиш ли моят кокал”, се харчеше
надлъж и нашир като топъл хляб, докато Онзи стана патрон на фондация, бореща се за правата на кучетата под чехъл и извършваща благотворителност, с цел подпомагане на болните от ужасяващата болест
ДЧБТСВЦБ.
След всичко това, жената извънредно посърна, занемари френския
си, подаде документи за осиновяване на едно рижо котенце. В нея се за-
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боде убеждението, че едно рижо котенце би могло да бъде много по-гальовно и предано, отколкото някакви си песове, като например онези
неблагодарни измекяри и помияри Тозмъж и Онзитип, дето от пръв поглед бяха хукнали да гонят от девет парка в десети, онази, горката трепереща, бяла, очарователна, макар и изоставена в парка болонка (понастоящем – покойница). И така, клетата животинка бе осиновена. Рижото коте се оказа лакомо и игриво, жената обичаше да прокарва тръпнещи пръсти по меката му козинка, а когато я налягаше носталгия, го
хранеше с кучешка храна.

АНТИКВАРЯТ
стъпала по които слизам нощ след нощ безкрайно много стъпала коридори после няма после а пристигам в небето там има само един антикварен магазин освен ако и него го няма при това всичко друго виси
включително звездите къщите улиците тишината времето само антикварният магазин е подпрян върху два павирани слонски хълбока и нямам изобщо онова неприятно усещане за живот нямам онова което ме
прекосява и обезсилва щом общувам с цветове букви аромати звуци
числа които са едно цяло понякога с вкус не всякога бездиханни
«бяло 7 валс кокиче» « червено 3 танго роза» «жълто 11 шопен есен»
« зелено 10 блус дъжд» «кафяво 5 камбана кафе» и таканатътък до сряда номер 6543 когато се пренареждат остатъчни нюанси равносметка на
азбуката се прави хоризонтално се разбъркват нови комбинации от все
по-нежни неща полегнали и когато се раздвижи въздухът ремонтира напуканите стъпала облизва прахта и нищо от това защото в редките отсъствия на нощ понякога се налага да общувам с хора при все че попадам на ковчези някои от които са с фини орнаменти и точно затова ми
приличат на хора други са недодялани сковани грубо от чам и точно затова ми приличат и те на хора а най-безцветни са прекаленоцветните и
които само дрънчат говорят ръждиви преждевременно и не съвсем временно между пролуките ако ги бива различавам точно 5353 цвята и също толкова фрагменти отразени в стъкло рояк представи придобиващи
шепот отсамно дочувам ние сме нещото но как да вярвам на шепот произлязъл от стъкло освен ако не е заскрежено не че тогава пръстите ми
не могат да рисуват аргументи дори се порязват несъразмерно в черве-
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ното на 3 макар че не винаги се получава четливо а люти изначално боде на вкус и така се съсипват гласовете
само веднъж бях сивкав трапец а един ме обитаваше вляво определено имаше вид на човек и квадрат без изобщо да е квадратен понякога си менеше формата цвета но наистина имаше вид на човек макар че
не беше слизал по стъпала беше много стъпаловиден човек а неговите
числа аромати букви звуци бяха от съвсем друго естество с преобладаващо син характер «синьо 22 джаз море» с оттенък на сън сякаш е от
хартия очите му шумящи целофани разлистен в изкушителна тишина
разсипващ мислите си фонтани ли а аз жадна но бягам от буквите които
щракат едва с фосфоресциращи кости се спъвам съвсем без порядък но
от стъпките ми дим на всяко осмо стъпало и така заобичах
поисках да дойде с мен в антикварния магазин но той бе точно тогава триъгълен и безутешен сякаш не е прегънат на две а на «черно 12 цигулка лале» какво пък толкова казвах си макар че ми бе тъжно и наводнено чак до веждите изпих литри «бежово 18 вода гръмотевица» без характерен вкус изненадващо за да стигне нивото на тишина поне до шията и бледо ми се случваше да се взирам изнемогвах и не съвсем престоявах все по-печално каквото и да значи това в анфас но унило трептяща и никак съвсем състоявах се
стъпала по които слизам нощ след нощ безкрайно много стъпала безкрайно много коридори стъпала коридори стъпала коридори после няма после а пристигам в небето там има само един антикварен магазин
освен ако и него го няма и нощ няма в която да е тъмно прихлупено е
едва цедящо снопове светлина проблясъци на мъртви небесни светове
мъртви небесни птици с обаче криле и една втора мъртви небесни светофари и всичко това «виолетово 88 арфа трева » двете нули на осмицата две лица и те небесни виолетови както казах всичко там е небесно
при това е ту приглушено ту ярко виолетово двуосмично двулико но дали открехвам вратата на антикварния магазин и тя винаги скърца при това не винаги има врата когато има понякога е картонена друг път от дърво или порцелан имаше една от памук но винаги скърцат по един и същи начин в «оранжево 11 пърхане от крило на прилеп минзухар»` когато пристъпвам прага и винаги с тази рокля слънчогледова не че е на
слънчогледи даже слънце надали и това е от нещата които не са усукани защото много от нещата са усукани граматика не важи произволно но
не хаотично повратно разни работи се менят не и това когато влизам в
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антикварния магазин съм «55 абсент пиано пролет» и пердета има жерсе предимно кенар и други непреобладаващи освен полюлея но виж
сладолед винаги имам разтичащ се необърсан трапчинки винаги и тичинки ах гърди просто и ръце обаче малки недокосващи предметите податливи на нежност чупят се и не искам неприятности гласът закопчан
някак си излиза подаден две трети от очите как не знам разпръсква се
фоерверк моментно опияняващ по периферията на илюзията приплъзнат вишнев после спад и миглите надолу момента приключил старият
антиквар винаги ме гледа по един и същи начин вторачено в сиво под
бронзови вежди имам му доверие всеки път отначало после същото
мътните го взели но кой нюанс на същото се променя дали не се пренареждат цветовете в ириса му или някои шумове се губят но все ме гледа
по начин който аха да се усмихне и заобли приближаващо ме гледа ах
дали да не докосна нещо то само ще се пръсне счупи разпилее знам и
други такива виж го само как ме гледа всеки път аха нещо да стане веднъж ме погледна аха да ме прегърне но тогава беше по-кратък сън от
обикновено и аз го гледам и как да не съм красива като нищо не си купувам че това не са неща за продаване все за нещо са дали не за съзерцание но не чак с моите ръце защо да разхищавам поради нежност
имам заподозрени пръстите си по-вероятно четирите триъгълника между тях общо осем за двете ръце и това осем с още две ръце е пак 88 на
двете осмици живият остатък и как да не се отнеса привечерно в полутон дишаща в полунещо на полустъпало и нощ за рисуване помниш ли
от скоро ли отдавна ли сме безтелесни без значение и без това небето
наоколо не помни по-плътно обичане а старият антиквар е само на 100
цвят неопределен но под номер неподвижието на звука сянката на аромата и там в ъгъла сврян един кашон с три порцеланови костенурки музикална кутия шест оловни войника стъклено топче и мащерка добре
пакетиран чай
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ОХЛЮВ
Гарет се напуши и реши да отиде в близката широколистна. „Така или
иначе, от мен човек не става”- смахна се той и закрачи решително с разширени зеници. Вървя, вървя и стигна до една полянка. Под челото му,
нагърчено като шушляк, се случваше живот, който непрекъснато приемаше форми, и сякаш най-съвършената от тях, се оказа един охлюв. Гарет се почувства негов близък роднина, такова сходство не се среща всеки ден. „И от теб, и от мен, се получава чудесна супа, единствената разлика е, че анусът ми не е разположен на главата, нито разполагам с толкова много зъби.” – напуши го истеричен смях, и както си беше напушен,
се отпуши. После взе охлюва в ръце и дълго милва изящната спирала на
калциево-карбонатната му черупка. Дърветата започнаха да се побутват
недоумяващо, а две уж свенливи млади дъбки се закикотиха, тъй както
си вирееха в крайчеца на полянката. Гарет се просълзи и му стана свидно и горско. Внимателно положи охлюва в тревата. Вярваше, че ще се
шмугне и скрие, или ококори странните си очи и побегне. Само че, клетият хермафродит така и не помръдна. „Дали не е мъртъв?“ – помисли
си. Обувките го засърбяха, поради липсата на любов у тях. Не знаеше как
да ги почеше, пък и не искаше да става отново за смях на онези двете
зелени, млади дъбки.
”Няма глупави стечения на обстоятелства и атоми. Ако плачеш с найусмихнатите очи на света и ако се смееш с най-тъжните, не ти остава нищо друго, освен да поникнеш. Такива са чистите състояния. Едно сърце.
Един живот. Една любов.” – помисли си той. После мъглата в погледа му
се наслои. Вече не беше интересен и дъбките насочиха вниманието си
към сълзливия залез, прокапващ на розово-оранжеви парцали откъм
югозапад. Гарет се строполи на полянката и заспа.
И ако някога се събуди, първото нещо, което би усетил, ще е вкус на
охлюв в устата си.

73
ЕКАТЕРИНА ДИКОВА
През 2010г. издава стихосбирката „Звездите са
жадни“. Публикувала е в периодичния печат и сборници.
Живее в Бургас.

***
Капките роса в косите
миришат на твоите целувки.
Открадвам слънцето за теб.
То стопява отпечатъка
щастие в нас.

***
В очакване на чудото
белият лист боли.
Сътворява те между
капките акварел.

***
Износвам звездите
в утробата на съня.
Отвъдни сияния
ми разказват приказки.
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Автор и съавтор на над 565 научни труда, на 12
художествени книги и 14 киносценария. Негови разкази са публикувани в литературни издания на английски, френски, немски, испански, руски и румънски
езици.
Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на
писателите-лекари в България „Димитър Димов“,
заместник председател на Българското дружество
по ревматология, заместник секретар на UMEM
(Международен съюз на лекарите-писатели). Главен
редактор на сп. Topmedica, заместник главен редактор на сп. Ревматология и сп. Съвременна медицина.
Член на Съюза на учените в България, Съюза на
българските писатели, Съюза на българските филмови дейци – секция „Сценаристи“, Съюза на журналистите в България, Българската
асоциация на филмовите, театралните и радио сценаристи, Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, на Управителния съвет на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката.

ПЪЛЕН НАПРЕД
С Томата се запознах на кораба „Първи май”, бившият „Княгиня Евдокия”. Корабът бе придаден към една геоложка експедиция – вземаха
проби от дъното на Несебърския залив за магнетит. В състава на експедицията беше включена и моята студентска любов Елка – следваше геофизика във Физико-математическия факултет и си караше стажа на кораба. Имахме среща на брега в края на седмицата. Пристигнах един ден
по-рано и вместо да търся квартира в града, слязох на пристанището, където стърчаха мачтите на няколко платноходки. На борда на една от тях
прочетох „ВИФ–Равда”. Помолих момчетата да ме откарат до кораба и
шалана, които се поклащаха на вълните в средата на залива. Без да ме
питат каква работа имам на кораба, отблъснаха лодката от пристана,
опънаха платното с нарисувано ярко слънце, отплавахме и след петнайсет минути стигнахме до „Първи май” от подветрената страна. Дежурният на вахта спусна стълбата, аз се качих, а платноходката отплава обратно към базата на ВИФ в Равда. Елка се шашна, после се зарадва. Запозна ме с моряците от екипажа. Те ме посрещнаха радушно, а шефът на
експедицията със скърцане на зъби. Настани ме сам в една каюта, нещо
като домашен арест. Каза да се махна от кораба с първата лодка, която
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отива до брега за провизии същия следобед. Затръшна вратата и отплава с геолозите на шалана, където беше монтирана сондата. Излегнах се
на койката и зачаках времето да мине.
Корабът поскърцваше, от ветроуловителя полъхваше хлад. Морето
зад илюминатора, кръгло като око, се къдреше, слънцето блестеше по
повърхността и ме караше да чувствам още по-тежко арестуването. Исках да плувам, да се пека на слънцето, да вдишвам с пълни гърди дъха
на сол и водорасли, а трябваше да стоя до вечерта върху ръбестата койка в тясната каюта. Въпреки ветроуловителя, в каютата беше душно, миришеше на нафта, на подгизнала дървесина и на мухъл. Успокоявах се с
мисълта, че любовта изисква жертви, въоръжих се с търпение и зачаках.
След малко на вратата се почука и влезе висок, стегнат, петдесетина годишен мъж с посребряла коса, обветрено лице, с плътен загар и небесносини очи. Заприлича ми на морските вълци от романите на Стивънсън, които са водели дървените си кораби през далечни и непознати морета да търсят легендарното Елдорадо…
– Ставай, Боцмане! – махна той с ръка. – Отиваме да пием кафе!
Отказах. Не смеех да се кача на палубата, за да не си навлека посейдоновия гняв на шефа на експедицията.
– Не ги слушай ти, учените глави! – дръпна ме той за ръката. – За една шепа магнетит ще хвърлят човек през борда, без да им мигне окото…
Качихме се на палубата и той се представи – Тома, помощник–капитан на кораба. С дългата си, енергична крачка и широки гърди, Томата
беше пълна противоположност на Елкиния шеф, който беше свит, сгърчен, слаб, с вид на хроничен язваджия. Запозна ме с капитана, с Барбата-радиста. В радиопоста Барбата надълго и нашироко разказа за кучето си, порода пинчер, за обувките си от змийска кожа, които си купил от
Сингапур, едните от боа, другите от питон. С Томата бяха от далечното
плаване, но бяха оставени „да си киснат задниците в това изгнило корито” – „Първи май”, Барбата заради двамата си инфаркта, Томата заради
артрита. Водката, която Барбата отвори, направи разказа му още по-колоритен, като в приключенските романи за морски пътешествия и пиратски набези. Двамата разказваха за непознати пристанища, крушения,
за марфа и проститутки. После капитанът разреши къпането в морето и
с моряците плувахме около кораба, с Томата пихме кафе в каютата на
княгиня Евдокия…
Когато геолозите пристигнаха с моторницата от шалана, пушех цига-
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ра с Томата и Барбата в каюткомпанията. Шефът на експедицията позеленя, Елка си глътна езика. След час отплавахме с моторницата за Несебър. Морето все така кротко и спокойно се къдреше от вятъра и багреше в розово от залеза. Томата ни махаше от мостика…
...Затова, когато доктор Динев, асистентът ни по ревматологията, се
обърна към сестрата и каза: „На капитана от далечното плаване, направете петдесет милиграма злато мускулно!”, си спомних за Томата. Помолих доктор Динев да ме освободи за пет минути от упражнението и тръгнах след сестрата Надникнах през рамото й в стаята. Томата лежеше на
леглото до прозореца. Загарът беше избледнял от лицето му, страните
му бяха хлътнали, очите леко изпъкнали в орбитите. В първия момент не
можах да позная гордия капитан от далечното плаване, волния герой на
Стивънсън. На кушетката до прозореца лежеше изпит от болестта пациент, загърнат в избелял болничен халат. Дръпнах се от вратата. В същия
момент Томата се обърна и ме позна.
– Боцмане… – усмихна се той и ми подаде ръка.
Дланта му изхрущя в моята, въпреки, че я стиснах съвсем леко. Лицето му се сгърчи и бързо се отпусна.
Сестрата му направи инжекцията. После двамата слязохме в двора
на болницата да изпушим по цигара на пейката зад боклукчийските кофи. Томата ми разказа накратко патилата си по болниците на Бургас и
Варна до преди два месеца, когато го насочили към клиниката на „Урвич”. Говореше, без да ме гледа в очите и дърпаше жадно от цигарата.
– Как е Барбата? – попитах аз, за да отклоня разговора.
– Трети инфаркт… – хвърли цигарата и я разтри с крак.
Спомних си как Барбата и Томата разгорещено спореха, докато с удоволствие отпиваха от водката в радиопоста, коя болест е по-тежка – инфаркта или артрита, и кой ще надживее другия, та после да му вземе
обувките от змийска кожа, въпреки, че всеки имаше по два чифта по моряшката мода по онова време – от боа и от питон.
– Как е Елка? – изкашля се той и запали нова цигара.
Свих рамене. Очаквах този въпрос, и въпреки това ми стана неприятно като го чух. Явно Томата го усети и започна да разказва за общите ни
познати от кораба. Капитанът се пенсионирал и гледал внуците си, но от
време на време чивиите му избивали и се напивал яко в някоя долнопробна кръчма, после танцувал сиртаки с келнерите. Кораба го бракували и извели на рейд в Товарното пристанище на Варна за претопяване.
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Разказът му бързо секна.
– Ще се оправя ли, Боцмане? – след като помълча попита той без да
ме поглежда.
– Ще се оправиш, Тома. Тук са най–добрите специалисти в страната –
отговорих аз и се ядосах, че говоря банални неща, без да предполагам,
че след петнайсет години ще работя в същата клиника, ще съм от членовете на същия екип.
– Поне още веднъж да видя кръста… тихо каза той. Размърдах се. – Не
този, дето си помисли – Южния кръст – допълни той, обърна се към мен
и се засмя. – Няма начин да не се оправя с тези златни инжекции. Толкова злато видя задникът ми за два месеца, колкото аз не съм виждал и
при най-добрата марфа…
Отново ми заприлича на Томата, който помнех от „Първи май” от преди три години, когато ми говореше с насмешка за стръвта на учените
глави да открият магнетит на осемнайсет метра дълбочина, а могат да
оставят човек да заври в задухата на каютата като в средновековен затвор.
Смехът му бързо секна. Започнах да се притеснявам, закъснявах за
упражнението, наближаваше заверката и сесията, не трябваше да изпущам от материала.
– Жена ми трябваше да дойде в неделя – заговори Томата и гледаше
върха на цигарата си. – Писах й да не идва. Защо да бие толкова път от
Бургас за едно свиждане…
От Барбата знаех, че нещата с жена му не вървят добре.
– Заведи ме някъде, Боцмане! – обърна се рязко той към мен. – За
два часа… На кино, в някоя кръчма. Ще се побъркам при тези вмирисани старци. Само за болести и за умирачката говорят! А до тогава можем
поне още два пъти да обиколим земята! – наведе се и зашепна припряно. – Ще отидем на Панчаревското езеро, на Лебеда. Преди двайсет години бях там с жена ми, бях още мичман. Ще се запознаем с хубави жени, ще пием до сутринта… – мълчах. – Имай малко лудост, Боцмане! –
побутна ме той с лакът. – Както тогава, когато дойде с платноходката на
„Първи май”. Тогава те харесах заради лудостта… Аз наредих на дежурния да пусне стълбата – аз мълчах и съжалих, че му се обадих. – Зарежи
всичко и пълен напред! За какво си живял, ако не направиш поне две
щуротии в живота. Едната вече я направи, остава втората...
Пълен напред, а кой ще ми заверява семестъра, кой ще ми взема из-
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питите после? – мислех си аз с яд към Томата и всичките други морски
вълци и приключения от романите на вдетинения Стивънсън. Мина времето, когато можех с една лодка да отида до средата на морето заради
една жена. По-важни неща ми предстояха – дипломиране, разпределение, кариера… Не можа да го разбере Елка и се разделихме.
Две щуротии в живота! – кипнах още повече аз. – На теб какво ти остана, след като винаги си се раздавал на другите? Барбата ми каза, че
моряците те вземали на подбив заради глупавия ти алтруизъм. Сега
спомня ли си някой за теб, дойде ли някой да те види? Само аз, и то случайно. И жена ти нямаше да дойде в неделя. Много добре го знаеш, затова отново, както много пъти до сега, си й се обадил да не идва. Какво
ти остава сега, след като цял живот си бил добър? Да щракаш стави по
коридорите на клиниката и да мечтаеш за Южния кръст…
Реших да му кажа, че ми предстои заверка на семестъра и не разполагам с време, следващия път като имам упражнение ще му занеса един
кекс и буталка кока-кола и ще си тръгна.
– Помниш ли как се беше свил като врабче в каютата и не смееше да
си покажеш носа зареди онези плешиви геолози? – гледаше ме с крайчеца на очите си и леко се усмихваше.
Провокатор! – изругах на ум.
Пръстите му, разкривени и изтънели, отпуснати върху подутите му колене, леко потрепваха. Кожата на ръцете му беше опъната, гладка и зачервена, лъскава, изтъняла над дланите, с прозрачни венички отдолу.
Ходилата му бяха отекли, носеше широки чехли.
– Какво решаваш, Боцмане? – попита Томата и загърна коленете си с
халата.
– Добре – махнах с ръка и станах.
На следващия ден взех ключовете от колата, без да питам баща ми и
се измъкнах от къщи. Томата ме чакаше на ъгъла на клиниката. Преоблече се цивилен в тоалетната на партера, за да не го видят болните в стаята и потеглихме към Панчаревското езеро. Пътят се виеше по дефилето
и тънеше в сянката на рида отдясно. Беше ми нервно и бях доволен, че
Томата мълчеше и че не виждаше лицето ми от задната седалка – беше
седнал отзад, за да си изпъне коленете.
– Ти, Боцмане, извинявай! – размърда се той зад мен.
Направих се, че не го чувам.
– Заради притеснението…
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Намигнах му в огледалцето и продължих да карам до осевата линия.
Спряхме на паркинга пред Лебеда и той тръгна към ресторанта.
– След мен, Капитане! – побутнах го аз по лакътя.
Слязохме по урвата и тръгнахме по брега. Слънцето блестеше по повърхността на езерото и хвърляше бликове в сянката на гората. Плачещите върби потрепваха от полъха на вятъра и топяха клоните си във водата. Пред ветроходната база лодките бяха обърнати с дъното нагоре и
вързани със синджир към ръждясал железен кол. С камък разбих катинара, обърнах една лодка и я избутах във водата. Дадох рамо на вратата на бараката, където домакинът държеше веслата и изнесох две.
– Какво правиш, Боцмане? – дръпна ме Томата за ръката.
– Стягам кораба за плаване, Капитане! – отговорих аз и закрепих веслата в скобите на кила.
Този номер не го бях правил от три години, когато тренирах гребане
и разхождах Елка с лодка по езерото.
Качихме се и отблъснах лодката. Томата се беше загърнал в шлифера
си на предната седалка. Лицето му се свиваше и отпущаше. Подухваше
тънък вятър и лижеше подутите му стави.
– Заеми мястото си на мостика, Капитане! – посочих му аз носа на
лодката.
– Йес, Боцмане! – лицето му се изопна, веждите му се събраха и той
се изправи, като се подпираше с ръка на коляното. – А сега, пълен напред!
– Йес, Капитане, пълен напред! – отговорих аз и загребах. След малко докладвах: – Движим се с три възела в час, имаме попътен вятър.
Времето е спокойно, бури не се очакват. Курсът, Капитане?
– Нос Добра надежда! – отсече Капитанът. – Като Магелан...
– Йес, Капитане, нос Добра надежда, като Магелан! – козирувах аз.
- Магелан, Боцмане – каза строго капитанът, - ряпа да яде!
– Йес, сър, ряпа да яде – отново козирувах аз и поех към нос Добра
надежда.
Слънцето блестеше по водата и ни ослепяваше. Връхлитаха ни вълни
и ни мокреха до кости. Подминавахме непознати острови и архипелази,
които никога не бяхме виждали, сражавахме се с пирати и морски чудовища, за които никога не бяхме чували, връхлитаха ни бури, урагани…
Корабът ни се носеше по вълните, загребваше вода с кила и отново се
изправяше. Пътувахме към чудната страна Елдорадо, но не за да търсим
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злато. Знаехме, че там няма, че там никога не е имало злато, че Елдорадо е известна с това, че там се сбъдват мечтите, че Елдорадо е надеждата. Струваше ни се чудно, как хората не са го разбрали до сега!
Капитанът стоеше прав на мостика и водеше уверено кораба през бурите и ураганите, през битките и вражеските кораби напред, към нос
Добра надежда. И въпреки, че беше ден и беше светло, над нас високо
в небето сияеше Южният кръст...
P.S. Това се случи, когато бях студент по медицина пети курс. Така се
стекоха обстоятелствата, че след десет години в провинцията, започнах
работа в същата клиника като асистент. След още десет се хабилитирах
като доцент, по-късно като професор. За двайсет и няколко години, откакто работя в Клиниката по ревматология в София, Томата не дойде нито веднъж за преглед или лечение. Остана ми споменът за Южния кръст
над Панчарево и за нос Добра надежда в края на езерото.
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СЪТВОРЕНИЕ
Морето се изляга - бивол
със хълбоци тръпнещи.
Пулсира ритмично търбуха му
и дреме окото му в утрото.
Спокойно ще галиш гърба му,
додето след обяд не скочи
и хукне към тебе запенено..
Отстъпваш и виждаш
как мощно прескача огради бетонни
руши брегове и отхвърля
от гърба си клоаката, мислите черни...
Ревът му е рев на стотици
тръби ерихонски.
Такова спокойствие, мощ и величие
освен Бог кой би сътворил?
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РОДЕН В ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ
– пише в паспорта ми стария…
Няма такава държава в света.
Но сега…
Тогава…Тогава тя беше врага –
хитлеристка Германия ...
И питат другарите с хладни сърца,
когато пристигнах на две ,
а после на 12, на 22, на 32...
все питаха: Защо там се роди?
Кой, с какви задачи те прати?
Обяснявах с години:
Мама дошла по канон да ме кръсти
в селото родно
на градинарите и на поетите.
Тук съм, защото съм българин!
От кръвта съм призван.
Господ ме прати: B България, каза,
иди и пиши стихове...
Още не вярват и питат: Защо там?
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ПОЕТЪТ

На Иван

Той е Сух - шипка,
до жадното море.
В прибой и в отлив
и в буря с тъмни облаци,
и в слънчев пек...
Той е Сух.
Метафори пие
от Черно море.

ХЛЯБ
Хлябът е жив и топъл...
Защо го колиш?
Ухажвай, целуни го,
отчупи си малко,
прекръсти се
и поискай прошка.

НЕДОСТОЙНО ЕСТ
За хвалбите ти високопарни:
за таланта ти голям и всепризнат;
за жените, от тебе побарани
и опраскани...
Недостойно е, брат.
За пари и коли, и квартири,
все дарени ти от слугинаж
от богатите ти командири недостойно е дваж.
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Щом сме братя по твое твърдение,
ти защо вес ден ме клеветиш?
Как таланта на друг ще превземеш?
Недостоен си трижди.

ОБЩИНСКА БОЛНИЦА
Тук цигани, турци и българи,
подритнати и социално небрежни,
без доход, работа, но с дългове за болницата сякаш са женени...
Хронични болки с бедността хронична
на всяка крачка срещаш в час незван.
Виси въпросът: болни ли са всички,
и защо са паднали по гръб? В нокдаун.
В безхлебие и студ, и нищета
върви животът им, тътрузи тялото.
И тази болница е краят на света им.
Чуй, плаче януарски вятър.
На умряло.

КЪЩА
Духът на брат ми още
живееше във къщата кирпичена.
Това го знаеха крадците в село,
които той лекуваше със билки
и на кафе със думи ги омайваше.
Четиридесет дни уважително чакаха.
На следващия - в къщата,
макар да знаеха, че в нея има само дух,
а не желязо.
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Но те на духове не вярват
и трябваше да проверят.
Дай, подари я за спомен от нас,
прошепна глас в съня ми и гласа познах,
нека отгледат там деца и внуци,
вместо порутена да плаче за мен...
И къщата наша сега е циганска...
Духът на брата ми днес блуждае
в Германия при гроба на баща ни.
Говори на немски с ангелите техни,
на български пише печални сонети.

ПОД АКРОПОЛА

На Николай

Прилично дебели гъркини
се движат чевръсто във утрото.
С очите – горещи маслини
говорят. Не хващам от чутото.
Мъжете им, сънени още
превъртат нежно броениците.
Мастикени, снощни
кафето си пият. Кибичат..
Насреща Акрополът, вдигнал
порутени кости,
очаква тържествени мигове
и първите гости.
Феб, богът на слънцето,
засилва стрелите си.
Градът се раздвижва след сън,
гърми от коли и от викове.
Туристи на групи се влачат
Въздухът грее и пуши...
Атина Палада ги чака.
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И куче командата слуша,
нагоре колоната води.
История души, по нея броди.
Туристите ахкат и пъхат
и чакат ветрец да ги лъхне...
Нощ звездна пак сменя деня,
таверните бълват сиртаки...
Танцувам със три,
осъмвам с една.
Балкански юнак съм.

СПАСЕНИЕ

На Пламен

Между Сцила
и Харибда –
без восък в ушите.
Шумят хетери –
приятелски, вражи,
безшумна е стрелата,
която лети.
И ще те прониже.
Коя богиня ще тe спаси?
Одисей не си, нито Ахил си?
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ХИБЕРНАЦИЯ
Големият студ приближава.
Там – в горната стая,
със дюли населена –
мъхави криви слънца,
ще видиш мухите.
Накацали в ъгъла.
Застинали плътно –
в слънчогледова пита
забитите семки...

Рисунка: Нина Вангелова
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КРИСТИНА БОЖАНОВА
Родена в град Павликени. Завършила в Полша - Вроцлавски университет, специалност Информатика.
Работила като програмист и преподавател по информатика. Редактор във в. „Литературен глас” и
списание „Птици в нощта” – Стара Загора. Член на
Съюза на независимите писатели в България, на Дружеството на писателите – Стара Загора и на Дружество за поезия в графство Съфолк, Великобритания.
Има ДЕВЕТ издадени стихосбирки: „Скок в неизвестното” – 1998, „Отломки от облаци” – 2000, „Опитомявам нощта” – 2003, „Мечтата за Варшава”
– 2005, „Триъгълното око на спомена” – 2007, „Пончо”
– 2007, „Чадърче от глухарче” – 2011, «Във ъгълчето
на усмивката» - 2015 и «До следващия изгрев» - 2019

ПЯСЪКЪТ НА ВРЕМЕТО
от шепите
се стича постепенно
към небитието
пясъкът на времето
накрая стискаш две-три раковини
останали от слънчевото лято
да ти напомнят
миговете щастие
не е за вярване
че има някъде море
че има слънчеви поляни
и езера с прозрачни риби
а времето очаква
някъде във тъмното
да се затичаш
към невидимия изгрев
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и в шепите да вземеш
малко пясък
който да се стича
между пръстите
към небитието

ДОКАТО
Докато се оглеждаш за любов,
ще дойде есента. И неусетно
ще пожълтеят листите на старото дърво,
ятата ще отлитнат за последно…
Ще търсиш на съня невидимата нишка,
но все ще ти убягва. А следата
от стъпките ми снежната вихрушка
ще заличи. И само вятърът
ще тропа по прозореца ти с ледени
премръзнали ръце и ще разпръсква
и топлината, и уюта. И приведен
над листите, ще молиш да се върна…
А аз ще се присмивам на съдбата
и ще летя след птиците с крилете,
от раменете ми пораснали. Докато
повикат ме далече ветровете…
На вятъра съм вечна годеница.
Насън летя, наяве пиша стихове.
Във следващия си живот ще стана птица
от тези, дето най-високо се издигат…
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СЛЕДИ
Оставих върху снежната пътека
от мойте стъпки пресен отпечатък.
И пясъчни следи покрай морето
от боси стъпки в лятото направих.
Ще се стопи снегът, и няма
следите да останат в парка.
И пясъкът ще стане равен,
щом плисне приливът във мрака...
И никой няма да узнае,
че стъпвала съм по земята.
А Bремето разстила залези
под светлината на дъгата.

МРЕЖИ ЗА САМОТНИЦИ
Една жена мълчи, загледана в морето.
То безразлично плиска пак вълните,
по пясъка черупки от рапани – ето,
но приливът ги връща в дълбините…
Една жена срещу стихия бяла,
останала във спомена да плиска…
Но приливът е уморен и няма
да върне младостта или мечтите…
Жената се обръща и си тръгва.
Брегът отдъхва в мрака от летовници.
Въпросите са много и са трудни –
морето хвърля мрежи за самотници…
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МОМЕНТНА СНИМКА
Моментна снимка на брега ще направя –
в далечината три кораба чакат на рейд,
вятърът с бели целувки вълните гали,
и до пясъка, чак до прибоя ласки разменят…
Два огромни пилона с флагове два
поздравяват хора и плавателни съдове,
а чайките махат с крила едва-едва
и умело по вятъра плъзгат се …
Велосипедисти, пешеходци, възрастни и деца –
по алеята крайбрежна плетеница зяпачи.
Капанчета, люлки, забавления за игра,
а в морето още плуват по залез смелчаци.
Моментна снимка на бургаския бряг –
ще остане такава в моя спомен прозрачен.
Ако някой ден пак се завърна там,
ще сравнявам със нея.
				
И няма да плача!

СПОМЕН ЗА НАЗДРАВИЦА
Намерих обич. Даже ми личи.
Захвърлена небрежно на паважа…
С големите разплакани очи
историята своя ми разказа.
Прегърнах я. С палтото я завих,
в дома си приютих я. И нахраних.
Налях ѝ вино в чашата. И стих
прочетох ѝ от старата тетрадка.
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И тя започна да расте като балон –
изпълни къщата, душата ми, простора…
Над пълния със хора стадион
аз полетях без никаква опора.
И хората видяха Обичта –
усмихната, разрошена и лъскава.
И всеки по парченце си събра
от ласките, които тя разпръсна.
Какво си мислите, че стана след това?
Тя отлетя. Аз паднах на земята.
И най-красивата любов в света
да задържим във клетка не успяваме…

MАГИЧНО
Вълшебнико, защо ме омагьоса
преди години с твойте грапави ръце?
Аз още пазя топлината от докосването не е изстинала по моето лице.
Магьоснико - от приказките стари,
или от бъдещето си дошъл – не знам…
Вариш вълшебни билки и отвари
и криеш ги на стария таван.
Шамане стар, защо ли не направиш
за мен магия – скитница да стана?
Отдавна съм готова. И събрала съм
багажа си в черупки от рапани.
Не може моята магия да направи и Хари Потър даже да се появи…
Очаквам старият вълшебник и шаманът
да ме благословят.
				
А ти – да ми простиш…
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НИКОЛАЙ ДЯЛКОВ
Роден през1963 г. в Тополовград, където живее.
Работил е като офицер в системата на МВР. Има две
висши образования: машинен инженер и право. Издал
е стихосбирките „Настояще от спомени” – 2002 г.,
„Постой, Любов” – 2013 г., „И понеже рисувах слънца”
– 2014 г., „Адресна регистрация: бежанец” – 2016 г. и
„Нагазване в женски води”.

ЕСЕННИ МИНЗУХАРИ
Есента е сезон за последно сбогуване с лятото.
И простреляно, слънцето вече кърви във окопа.
А полето е празната есенна къща на ятото
и нощта, по-студена, по нейната портица тропа.
За какво ли шептят си в нощта минзухарите есенни?
И дали си мечтаят за дългата зимна отсрочка?
Че висят голи клони над тях, под небето обесени,
и небето със сняг ще постави на дните им точка.
А са цветният миг от предишен сезон минзухарите…
Като светлия стих на Вапцаров – току пред разстрела.
И ще идват в съня ми, снегът щом навънка стовари се.
Ще си тръгват след туй. Тъй – частица от зимата взели.
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СМАЛЯВАНЕ

На майка ми!
И в памет на баща ми!

Смали се някак знойната череша.
И ябълката стана страшно малка.
Косите на комина с пръсти реша.
А дворът не е двор, а залъгалка.
И губи смисъл къщата ни вече.
– Той, смисълът лежи на мъжко рамо –
тъй мама каза. Рече и отсече:
– Едно легло ми трябва вече само.
Трептят звезди. Животът се смалява.
И мама пренарежда празна къща.
А вятърът краде сено и плява.
Където мине, сетне се не връща.
Открадна даже татко. Той замина.
Заграчи посред лято грозна врана.
И в къщата, смалена до картина,
голяма, само мама си остана.

ТЪЖНИТЕ ОЧИ НА ЛЕЛЯ СТАНА
В тъжните очи на леля Стана
сбран, блести лъжовният ни свят.
Малка тя на своя мъж пристанала.
Той пък се оженил на инат.
Три деца изгледала самичка.
Той бил все на карти и на лов.
После като малки кукувички
хвръкнали децата. По любов.
Нейният пропил се. И се гътнал.
Скрила тя във черно рамене.
После ги зачакала. На пътя –
своите деца. Едно поне.
Свила си душата на тепсия.
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Да, но още имала сърце,
имала снага, и тънка шия.
Само дето нямала ръце –
мъжки, та дърва да й нацепят,
скършената вратня да сковат.
После да я сграбчат в яки шепи –
в женските й нощи да сноват.
Бързо я чумосали жените.
Бранели мъжете си със страх.
Клетвите прошарили косите й.
Смазал я нестореният грях.
Днес виси красива леля Стана,
в кухнята, на старото въже.
Свети само в погледа й сбрана
болка, че светът е за мъже.

НЕБЕТО ТИ СВАЛЯ ШАПКА
Захвърли август скъсани сандали.
За лятото пък юли стих написа.
Септември гони птици, изтървали
по жиците последната мотриса.
Ти сластен поглед някъде отправи
по есенно – и влажен, и лиричен.
Морето ни и лятото забрави,
но знаеш – някой лятно те обича.
Красива си! И в есен си красива.
Небето през мъгла ти сваля шапка.
Със лятото навярно си отива
(търкулва се далече като капка)
една любов със морските си нощи,
белязани със сладко от смокини.
Ти още си така красива! Още
не иска август в мене да изстине.

96
ТОНКА СЛАВКОВА
От Тополовград. Родена е на 8 ноември 1950 година. Работила е в местните културни структури
– Съвет за култура, радиовъзел, вестник „Сакар“.
Сътрудничила е на регионални и национални медии
– окръжни и областни вестници, радио Ст.Загора,
програма „Хоризонт“ на националното радио, в-к „
Местен 24 часа“. Понастоящем е журналист на свободна практика.
Издала е детската книжка „Терлички за птички“.
Два пъти е спечелила награда от Националния конкурс за детска поезия в Панагюрище, от които едната е Първа. Спечелила е втора награда от Националния конкурс „Спомени далечни“ на в-к „Български
пенсионер“. Участва със свои стихове в поетичните
сборници „Тракийска лира“ – Ямбол и в тополовградския сборник „Антология на автори от Тополовград. Член е на Литературния клуб към
Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1894” – Тополовград.

ОТКРОВЕНИЕ
Не искам цветя в целофани!
Недей, не ме радват така.
Обичам ги сутрин набрани
в листата с мъничко роса.
Не мога с усмивка фалшива
да хваля, да стискам ръка,
а чуя ли приказка крива
със ключ да заключа уста.
Не искам звезди да ми свалят
с хвалебствени, гръмки слова,
че дните ни тъй се търкалят
и утре не ще е така.
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ЖАЖДА
Жарко пладне морно диша в клоните.
Стенат камък и дърво.
Две зелени мумии – тополите
жадни молят дъжд с ведро.
Спряло в пътя прашен дреме времето
с вехта риза от кенар,
стиснало за гърлото броенето
в миг почивка дири цяр.
Тъжно пъшка със нозе обжарени
подивялата земя,
китката й непожалена
вехне жадна за роса.
А танцува в ризата копринена,
пърха в танца си сама
маранята, не предвидила –
иде мокър гост – Дъжда.
Кон пришпорва със камшик –светкавица,
втурва се в любовен път
и макар сред локви и лапавица
ще целуне земна гръд.
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ПЕТЯ БОЙЧЕВА
Живее в Тополовград. Завършила е СОУ „Д-р Петър
Берон” – Тополовград и ПГ „Св.Иван Рилски“ – Раднево. Омъжена,с едно дете. Нейни стихотворения са
включени в ямболския алманах „Тракийска лира“ и в
тополовградския сборник „Антология на автори от
Тополовград”. Носителка е на трета награда от Поетичния конкурс „Фестивалът в моя живот – 2015”
– Тополовград. Член е на Литературния клуб към Читалище „Св.св. Кирил и Методий 1894” – Тополовград.

ДЪЛГО СБОГУВАНЕ
Стои си лятото все още до вратата.
Като човек, когото все изпращаш,
а той говори, и говори, и говори…
а прага не прекрачва да си ходи.
Но нека постои и поговори
с мечтаните, бездънните простори,
с привечерния плясък на вълните,
със влюбената синева в очите...
Но ето, ето вече си отива!
Земята под краката ми изстива!
След себе си вратата ще притвори.
Ще станат тъмни светлите простори.
Чуй – стъпките му леки като вятър
се стапят вече нейде в тишината…
И шумни само, волни из полята –
сбогуват се със лятото ятата.
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АЗ И ТИ
Аз толкова обичам да мълча.
Ти – два пъти по толкоз да говориш.
Аз тъй и си израснах – в самота.
А ти – сред обич, срещи, и сред хора.
Но… ти си просто – пролетно сърце.
А аз съм крехко, есенно момиче…
Как смяташ този, дето ни събра,
дали ни мрази? Или ни обича?
Май, доста бяха горчивите чаши,
но смях, пък и радост отгледахме наши.
Раняваше ти. Аз също ранявах…
При мене оставаше. При тебе оставах.
И питаш ме още ли? Още и още –
изгубен, безпътен, и силен, и слаб,
и лесен и труден, и прав и неправ –
със теб ще съм,обич, до края на пътя!
Тъй – горестно твоя! Щастлива, унила,
със мен ще се спъваш и пак ще вървиш.
До края на пътя! До края на пътя!
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ПЕТКО ИЛИЕВ
Роден на 06.03.1965 година в Тополовград. Завършил е Физика и Математика в Пу „Паисий Хилендарски”
Работи като инспектор в Детска педагогическа
стая в Тополовград.
Автор е на пиесите „Историята на Мария” и „Не
е вярно”.
Негови стихове са включени в няколко издания
на Алманах „Тракийска лира”, в „Антология на автори от Тополовград”, и в други сборници, както и във
вестник „Сакар”.
Носител е на няколко награди от Национални и
Международни поетични конкурси. Негови стихове са
преведени на руски и украински езици.
Член е на Литературния клуб към Читалище „Св.
св. Кирил и Методий 1894” – Тополовград.

ПОКОЙ
Със ятото заминаха и те,
мечтите, за несбъднатото утре,
остана някъде едно море,
във спомен не, в душата вътре.
И плажът му загнезден там,
със недочакан изгрев, леденее,
останал при морето сам,
истории разменят, все за нея.
Със ятото замина любовта,
но няма пролетта да го дочака,
красива, казват, била есента,
но само ранната, до мрака.
Със ятото от празното небе
и с болката от свършила надежда,
далеч останал от едно море,
тъгата през прозореца поглежда.
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Макар сред хората, жестоко сам,
като бетон излишен от прибоя,
душата искаше да бъде там,
морето трябваше и за покоя.

НА КЕЯ
Стои на пристана и корабите гледа,
платната тръгнали във някаква посока,
рибари бързат с лодките към кея,
след малко рибата ще стане стока.
Вълните ги люлеят в отклонение,
със тях във такт главата си поклаща.
За логиката му е нужно уравнение
и той да мери с мòлива захваща.
Нахален гларус реещ се отгоре,
във същата посока със вълните,
изкряска нагло, биеше тревога,
зад облак скри се, търсят го очите.
Стои и вперен във морето гледа,
а пред очите дневната картина листа и пясък пътя си поемат,
след тях найлон и мръсна книга.
Стои мъжът, торба широка взема,
триножника захвърля като в кратер,
платното, рамката, прилежно закрепена,
днес просто искаше да нарисува вятър.
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ИВАН ЗДРАВКОВ
Роден на 12 май 1941 г. в с. Долни Цибър, Монтана.
Живял е в Лом, завършил ломската гимназия „Найден
Геров“, българска филология в СУ „Климент Охридски“.
Редактор поезия в Българската национална телевизия, зам.-главен редактор на в. „Студентска трибуна“ и списание „Отечество“. Пише метафорична,
философски обагрена поезия с ярка образност и експресия. Книги с поезия: „Закълнете се в солта“ /1977/,
„Вечерна чаша“ /1985/, „Любовен живот“ /1990/, „Не
гасете любовната свещ“ /1997/, „Дихания“ /2004/,
романа „Сенки бродници“ /1992/, „Лабиринтът на
думите“ /2018/. Създател на кратката форма за
творческо писане Дихания. Последна издадена книга
„Небесното момче“ /2019/, избрана поезия.

НЕБЕСНОТО МОМЧЕ

Роден от светлината,
завърнал се в светлината
На мама Еми с любов

***
Защо не спи небесното момче?
Защо мълчи?
Защо в градините небесни се разхожда?
Сълзата на небесното момче е светла.
Тъгата на небесното момче е синя.
Красива е душата на небесното момче.
Спят
всички ангели в небесния покой.
Защо не спиш, безсънен ангел мой?
***
– Кой ме уби, татко?
– Черният човек, небесен мой.
– Кой е черният човек?
– Той е невидим. Той е чудовище.
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Той е призрачна сянка.
– Можехте ли да ме спасите?
– Прости, сине – загубихме битката.
Черният човек беше по-силен от нас.
Черният човек
уби хиляди и продължава да убива.
Той те откри в призрачната гора.
– Там ли загинах?
– Ти не загина, небесен мой.
Ти замина за оная планета,
където живее Малкият принц.
Знам, че си там,
знам, че си жив –
омагьосан, сияен, щастлив.
Ти не си спомен.
Ти си рана.
Помня аления ти шал
и сълзата ти алена...
– Знам, че умирам.
Видях последната епикриза.
Продължи за Малкия принц.
– Мили мой, страшно късно открих,
в някаква папка, върху някакъв лист,
твоя загадъчен стих,
писан в някаква вечер далечна,
той буквално гласеше:
Гласът говореше на моята душа:
– Иди и отвори Вратата, която никой не отвори,
а тя му казваше: – Часът не е настъпил,
единствен Бог посочва истинския час!
Не е отсечена опашката на Гущера,
който единствен знае пролуката на Светлината,
водеща към тайната Врата...
А Гущерът съм аз.
Какво ме чака там? Узнай, душа.
– Кога написа този текст?
– Не помня. Беше преди години.
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– Какво помниш днес?
– Помня зеления парк, където те снимах.
Помня как оформяхме твоята книга.
Помня колажа за Маркес.
Чашата с вино.
Помня пишещата машина.
Аз попитах – къде са капките кръв по снега?
Ти заби острия нож в дланта.
Помня твоята кръв.
Помня Библията. Лулата и очилата.
Свещта.
Помня дългия път на деня към нощта.
Мама се появи и извика – вие сте полудели!
Беше неделя, татко.
Най-удивителната неделя!
Помня пътуването до Лом.
Помня Дунава, който безсънен течеше.
Помня птицата, която летеше.
Помня – душата на синята къща въздъхна.
Ти каза тогава – късно е, страшно късно.
Аз и ти в онова последно пътуване.
Беше едно тъй дълго сбогуване.
Помня картините на Ван Гог. Нашият бог.
Той беше специален.
Ние обичахме неистовия холандец.
Моят Canon
бе ястребово око – той виждаше всичко:
слънчогледите, белите макове, тичинките.
Аз обичах живота – и той ме обичаше.
Помня над Родопа безкрайното синьо.
Помня Белите камъни –
моя тайна, зелено отечество и родина.
Аз не вярвах, че ще загина.
Аз не вярвах, че ще загина.
Помня призрачната гора без начало и край.
Там застинах.
Някой в мозъка ми крещеше:
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Няма път! Ти си жертвата! Ти си агнеца!
В призрачната гора е ужасно студено,
всичко в нея е отровно зелено.
Аз все още съм там – в призрачната гора,
отчаян и сам.
Изведи ме оттам, татко! Изведи ме оттам!
Нощ или ден е сега? Кой час? Защо е тъмно?
Скоро ли ще разсъмне?
Скоро ли ще разсъмне?
Аз забравям кой си ти – как изглеждаш?
– Заспи-забрави, миличък...
Утрото е надежда… Утрото е надежда…
***
Аз съм оня, който те обичаше,
който те водеше за ръка,
който те вдигаше високо в небето,
който ти разказваше приказки,
който те сънуваше и целуваше.
Бог е дете, което ни навестява.
Помниш ли
как веднъж в полунощ те събудих,
за да видиш големия бял сняг,
който вали над света?
Помниш ли
как посадихме три брези някога –
двете отсякоха,
ах, как трепти третата и те чака.
Бог е дете, което ни навестява.
Аз затварям очи,
аз се вслушвам в тревите зелени –
все по-близо до бездната,
все по-близо до бездната.
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***
Часовникът спря в 8,00 часа сутринта.
Мама чу последните удари на сърцето.
Помниш ли думите,
които написа върху белите листове?
Обичам ви! Обичам ви! Обичам ви!
– Помня. Как е мама?
– Мама вярва, че ще се видим отново.
Какво да й кажа?
– Кажи й, че ще я чакам.
***
Разпръснахме прахта ти на Белите камъни –
древното тракийско светилище в Родопа.
Легендата казва – тук е центърът на света.
Белите камъни – твоята тайна.
Идвал си често тук.
Какво си мислел? Какво си чувал?
Тътенът на подземните богове?
Шепотът на Богинята Майка?
Гласът на Бога Слънце, който те викаше?
Ти си при великите прадеди, небесен мой.
Щастлив. Обичан. Свободен.
Какъвто винаги си искал да бъдеш.
***
Оная нощ в съня ми дойдоха трима мъже – пратеници от Тибет, и попитаха за моя син.
Казах им, че са закъснели.
Казах им – той наистина беше тук, живя и обичаше, воюваше за истината, но животът му свърши, покосен от коварна болест. Беше лъчезарен, обичаше живота и не вярваше, че ще загине. Черният човек, който
го погуби, връхлетя внезапно, без да ни остави никаква надежда. Ето защо той няма гроб – просто се завърна в светлината, от която беше роден.
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Тибетските пратеници се поклониха.
– Ти си поет по божия милост – каза единият от мъжете. – Чел съм
почти всичко, което си написал. В твоите текстове липсват случайности,
в тях има нещо бездънно и еховито. Твърдиш, че някой диктува, че поезията е висше повеление на духа. Твоята поезия се разлива като лава и
запълва пукнатините на времето. Четях те нощем и винаги сам. Странни
текстове в гранични състояния между будност и сънища. Ти пишеш дзен.
Казваш, че дзен е отвъд думите, че дзен е озарение, че дзен е кръг, постижим с единствен замах на четката и ръката. Откъде знаеш всичко това? Знам, че си смъртен.
– Няма безсмъртие – каза другият от мъжете, – всичко на тая земя е
памет. Памет е времето, памет е Бог, памет е Библията. Пирамидите. Цивилизациите. Изкуството. Дървото, корените, водата, огънят. Памет е човешкият дух. Честта и достойнството. Душата. Словото е памет. Човешката реч. Скалпелът, който изцелява. Славата и позорът. Кръвта. Памет е
животът, памет е смъртта. Паметта е космически код към съществуването на човечеството. Памет е книгата с белия кон, посветена на небесното ти момче, която разгръщаме. Голямата книга на живота има милион
изписани страници и нечия ръка продължава да пише, ала ние не знаем
чия е тази ръка.
А третият мъж промълви:
– Небесното момче ще се прероди. Независимо къде, независимо кога, независимо защо – и ние ще го открием. Защото историята на света
е памет.
Това казаха тибетските пратеници и се стопиха подобно дим в зората.
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ЛЪЧЕЗАР СЕЛЯШКИ
Роден на 26.09.1949 г. в с. Сатовча, Югозападни
Родопи. Завършва специалност българска филология
в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Работи
като учител и журналист в Благоевград. След това
дълги години е преподавател по БЕЛ в СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Сатовча.
Поет, прозаик, преводач от полски език (главно на
поезия). Досега са издадени 20 негови поетически книги. Автор е и на два сборника с есета, разкази, фрагменти и на студията „В поетическия свят на Атанас
Далчев“. Освен това в България са публикувани над 30
книги с поезия и проза в негов превод от полски език.
Творби на Лъчезар Селяшки са публикувани в периодичния печат у нас и в чужбина, в редица алманаси и
антологии. Превеждани са на полски, английски, италиански, руски, сръбски, литовски.
Член е на СБП, на Българския хайку съюз и на Съюза на преводачите в България.

БОСО
И сякаш бръмбар, слънцето виси
в разпънато платно на паяжина.
Проблясват змийски жарките коси,
откосите полягат – шлейф копринен.
Кръст-ястреб с крясък спусна се внезапно
над зайче, хукнало към близки храсти.
И кръв запали сенчестата папрат,
и бяла жар в небето се възнася.
Вода за тримата косачи нося –
пристъпвам бос през острата ливада,
през преспи изумрудени – откоси, –
през свят жесток, за милост жаден.

109
ПАРИЖ

На Атанас Далчев

Пулсираш в хиляди реклами –
изтънчен, весел, артистичен.
Огнище цветно, сън измамен,
Париж, как властно ме привличаш!
Разлистен зов, хор сладкогласен
на ангели в разгулни дрехи
и плод си ти – до смърт опасен
за моята набожност крехка.
Вървя по Ке Волтер. Напразно
момчето чорлаво, врабчето
аз търся сред безброй съблазни –
отишли са си със поета.
И книгите на букиниста
прелиствам пак с душа смирена,
тъй както Далчев е прелиствал
с лице, от Сена озарено.
Като въздишка ще премина
през тебе, град, пазар суетен.
И люлка на мечти невинни,
и дом за толкова поети.
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СЛЕПЕЦЪТ И СОКОЛА

На Станка Пенчева

Един човек на камък сив седеше –
поникнало от камък цвете.
Че бе слепец, по нищо не личеше.
Ранен сокол държеше до сърцето си.
Човек и птица – сякаш омагьосани –
се взираха в далечината ясна.
На птицата той даде лек от зайча лой и восък,
а тя на слепия – очите си прекрасни.

В КРАЯ НА ЛЯТОТО
Притискам в шепите си объл камък.
Усещам как расте
в съня безпаметен.
Тревожни гларуси над мен прелитат
и чезнат, сякаш пяна
от вълните.
Застива слънцето в око на риба –
тъй бистро в своята
безмълвна гибел.
И камък или слънце падна тежко
от срязана със нож
рибарска мрежа?
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БОТЬО БУКОВ
Роден на 6 юли 1948 г. Живее в Стара Загора. Завършил е испанска филология в Софийския университет и е сред основателите на Съюза на преводачите
в България. Автор е на поетичните книги: “Искрата
надживява пепелта” (1990), „Преди да станеш сън”
(2004), „Аз, вятърът” (2009), „Произведен в България”
(2014); „Кръг на самотата”(2016); на детските книги
със стихове “Пъстроцветни” (1985), „Въпрос на вкус”
(1995), „Светофар – добър другар” (1995), „Доктор Не
боли” (2014), както и на преводни произведения в проза и поезия – от и на испански език, сред които „Колелото на съдбата” от Онелио Хорхе Кардосо, „Въздух
наш” – избрана поезия от Хорхе Гилен, „Меко казано”
от Валери Петров и други. Автор е и на сатирични
произведения. Член е на СПБ и на СБП.

***
Ще се спусна по тихата уличка –
скрита вена в големия град.
Там и порти, и зидове сгушени
със сърца от бръшляни туптят.
Като стари другари смокините
ме потупват по рамото с длан.
Цъфва люлякът – синьото в синьото,
сякаш спомен e, сякаш мечтан.
През липите, през къщите сънени
плисва слънцето златна река
и подтичват напред калдъръмите –
ситни стъпки на боси крачка.
Рижа котка разплита на покрива
този дълъг от мигове ден.
И ме гледа прозорчето кротко
с две невинни очи – като мен.
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***
Разгромен от античните страсти
и посипан с космически прах,
аз обръщам душата си в бягство –
както войн – от слабост и страх.
И умората своя подгонил,
хвърлям всичко, което тежи.
Тържествуват зад мен легиони
от заблуди и скъпи лъжи.
И любов, и богатство, и слава –
до последната кръв разплатен,
непристъпното днеска предавам
на бойци, по-сърцати от мен.
И си тръгвам, с което е мое.
И прекрачвам междата отвъд.
Всеки път за мъжа е достоен.
Най-добър е обратният път.
Там, в нозете на правого бога
тишината разлива елей
и пламти саможертвено огън.
Хей, тревице край пътя, здравей!
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МАРИЯ ЧУЛОВА

БЕЗЛЮДИЕ
Родени са в нощното видение
седем бебета близнаци,
проплакват в дни с презрение
обезлюдените сираци.
Задишахме страха утробен,
едва ли бяхме безразлични
на чудото и тътен пробен
дочува се сиренен звук,
еднакво седмици маскирани
и месеци заплакват тук.
Сами в делниците лични
вглъбени ближем рани.
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СВЕТЛА ГУНЧЕВА

ПОСЛЕДЕН ВЛАК
И те търся, и не те намирам.
А е юни – от небето се излива липов дъжд
и ме дави с аромата си. Не спира.
Припознавам те във всеки срещнат мъж,
скрил очи под анонимния чадър на мислите.
Знам, че някъде узряваш като праскова,
към протегнатата ми душа увиснал.
Взирам се във всяка тъжна маска
в шеметния карнавал на чувствата.
По сълзата от окото ѝ – от края,
като бримка на чорапа спусната,
може би ще те позная.
Може би…Но времето не е със мен.
Нищо, че съм го завързала в моряшки възел.
Утрешният, пълен с аромати ден,
може да завърши моя пъзел.
Ще е тъжно, даже ще е много жалко,
прасковите да висят като камбани.
Може би, ако затичам малко,
влака за последната любов ще хвана.
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ПРОЗРЕНИЕ
Живее ми се. И защо да е обратно?
Животът е едно познато място.
Във него можеш да се влюбиш многократно
и да се рееш из небето като лястовица…
Във него може да изтъркаш чифт сандали,
но може и хиляда да не стигнат,
за да получиш стигмите по тялото,
на кръстовете за целта издигнати.
А може би на теб не ти е нужна
Голгота и съмнително безсмъртие,
а просто лятна вечер теменужена,
във някакъв обикновен четвъртък,
в която над главата ти, наместо дъжд,
се лее водопад от Персеиди,
до теб върви един обичан мъж,
помогащ ти във мрака да провидиш
и хора на усърдните щурци да чуеш,
звучащ тържествено, като вселенска меса.
Когато слезеш на брега и се събуеш
ще знаеш вече кой си и къде си.
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НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА
Родена през 1969 г. Завършила е Полска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Член на Съюза на
рускоезичните писатели в България, член на Съюза
на преводачите. Превежда от (и на) руски, полски,
черногорски, сръбски, хърватски и други славянски
езици.
Автор на самостоятелните поетични книги „В
театъра на сенките” (2014 г), „Перила към небето”
(2017 г), „Онзи зад вратата“ (2019 г), на съвместния
двуезичен сборник с руската поетеса Валентина
Сергеева „Там, за зимой” /“Там, след зимата“, издаден в Санкт-Петербург.
Носител на награда от Международния конкурс
„Съзвездие на духовността“, състоял се в Киев през
2019 година в категория „Литературен превод“, диплома от Творческия съюз на писателите на Грузия, – за писателско майсторство,
както и отличие на писателите на Казахстан за преводи на съвременна балканска
поезия. Лауреат в международния конкурс „Княгинята на руската поезия“, посветен
на 130-годишнината от рождението на Анна Ахматова.

КОТВА
Държиш да знаеш
точното значение на всяка дума.
Правилната им употреба
е онази надеждна котва,
която държи битието в рамките
на аксиомната логика и
общоприетите измерения.
Но, без да напуснеш познатия бряг,
как ще разбереш, че има
други морета
и дори океани
на една бездънна
семантика?
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***
Шест дни писа героичен епос без чернова.
На седмия - препрочете ръкописа.
После отсече - комедия.
Но все пак - Божествена.

ПРОБУЖДАНЕ
Пред кошарите на съня
не броя овце.
Преброявам вълци.

SACRED LANGUAGE
Мисля си за времената
отпреди Вавилонската кула
и зикуратите.
Времената,
когато не е имало изгубени в превода,
а човеците славили Твореца и съзиданието
на един и същи език –
езика на хармонията и светлината.
А Словото, наистина, е било вълшебно
и тежало, като истински камък –
не онзи, който убива,
но този, който се превръща в основа,
в темел, върху който се гради истински Храм,
а не Вавилонската кула.
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ИРИНА ВОЙНОВА

МЕТАМОРФОЗИ
ГЛАСЪТ ОТВЪТРЕ
На колене! На колене! На колене
пред напора на приближаващата буря!
Ще сложим на теглилка светите ви добродетели
и индулгенциите на греховете ви!
Ще сложим на теглилка
грижата за прелетните птици, за рибните пасажи,
за стадата на изчезващите видове.
Ще сложим на теглилка
изсечените джунгли, димящите савани,
затлачените океани, езера, морета и реки.
Ще сложим на теглилка дълбоките ви сънища
и плитките ви намерения в делата.
На колене, на колене, на колене
пред яростната буря в окото на Небето.
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ЗАВРЪЩАНЕ В СЕБЕ СИ
Бягай, скрий се в болката, ранена светлина,
изтрий следите кървави в тревата!
Бягай, скрий се в сянката на спомените,
върни се в себе си, в лазура на илюзиите!
Надграждай се сама, изстисквай любовта,
излей амброзията й в лицемерна форма.
Изпий отровата,
преди да се превърнат сезоните във вечност.

ГРЪНЧАРЯТ И ЧАШАТА
Да изглади формата, да я изпече в пещта,
да я лакира и да изрисува синя птица.
Да й се порадва миг и да я забрави
сред много други чаши върху рафта.
А там, в праха, горчивото да я разяжда,
сладкото да утаява във воняща тиня.
Гланцовият блясък да помръква всеки ден,
а птицата да избледнява безвъзвратно.
И в миг да се напука от внезапно просветление
и да превърне полета й в прах в праха завинаги.
Какво пилеене на Божията милост –
разточителство на дух, материя и промисъл
за едничък лъч в следобеда на времената.
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ЖИВОТЪТ НА МЪРТВИТЕ
Всеки жест – съвършено измерен,
всички думи – в подбрана по мярка октава.
В скъпоценното си съвършенство
решетките стават по-яки, килиите – по-тесни.
Парфюмът замъглява резултатите
и изтегля нова линия на времето.
В заслепението си страховете дъвчат
старите обувки с вълчата си челюст:
Изплювам камъчето под езика си,
прощавам на босия, че ме презира.

СЛЕПИТЕ И ХРОМИТЕ
Обличам силата на тялото с булото на ума.
Обличам ума с парализата на тялото.
За слепите и хромите правилата са различни хващам ги за ръка и ги водя отвъд страховете.
Рисувам изгрева, разказвам им за цветята,
но цялата тайна за тях е във върха на бастуна.
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РОЗА МАКСИМОВА
Родена във Варна. Завършила е Руска филология
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на поетичните книги: „В средата на мига“, „Дъждовна
жена“, „Асиметрии / От двете страни на времето“
и книга с интервюта – „Споделено в петък“. Живее
в Бургас.

СИНЬОТО МЪЛЧАНИЕ НА ТИШИНАТА
Обичаш ли да слушаш тишината?
Опитай.
Докоснеш ли беззвучната ѝ струна,
ще откриеш, че нейното мълчание
изглажда ръбовете на душевните рани.
В синьото мълчание на тишината
няма фалш и престореност.
Опитай да погледнеш тишината
ще видиш синевата на небето,
ще откриеш точно онази звезда,
която показва верния път
към душите на хората,
които няма да те предадат.
Опитай да усетиш тишината.
Гмурни се в аромат на слънце,
нежност и мечти.
Ще вкусиш мъдростта,
с усмивка ще преминеш
през тръните на този свят.
Поне за миг послушай тишината.
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УЛИЦАТА С ЯСЕНОВИТЕ ДЪРВЕТА
Улицата с ясеновите дървета
някога беше шумлива и весела
и звънеше от смях на деца и на влюбени.
С шарени лимки*,
с колела на хлапета,
разчертана на игрища и дами.
С котки на припек,
пчели и трендафили.
Беше и тиха –
заслушана привечер
в сините разкази на стария фар
и тайните морски.
Тръпнеше
от плахо и нежно „Обичам те!“
и лудо цъфтеше –
от първо кокиче до хризантемите есенни.
Улицата с ясеновите дървета ехтеше –
от виковете на стария рибар
с колелото и пълна кошница с риби,
от циганина продавач на дини
и бъбривите баби със плетките,
насядали покрай оградите,
спомнящи си едни други години…
Улицата с ясеновите дървета беше жива.
А днес е сива.
Децата са вече големи,
но още си спомнят
играта на дама и лимки.
И влюбени няма.
Бабите гледат отгоре
и понякога плачат…
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Хлипат старите люлки по клоните
на сухите орехи.
Забравят да цъфтят
зюмбюлите и хризантемите.
Улицата с ясеновите дървета
днес няма ясени.
И не диша.

*лимки – стъклени топчета
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ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ

ДОМ НА ПИСАТЕЛЯ
Писателски дом ли?! Успешно познава
кой търси уюта, а кой търси слава…
И с погледа още разбираш, че има
Съдба най-любима и много ранима…
А първите думи все пак ще подсетят
тефтер ли говори днес или… Поета…
Ех, всичко е тука най-най-интересно
Любов щом почука със обич и песен!
Съзнание има и мъдри поуки
кураж щом си взимаш от ведри сполуки.
И всичко е много по-лесно, когато
куражът ти идва от Морското Лято…
ЛЮБОВ ли?!
			
Любов
				
ще завържеш
						
най-плодно –
Умът ще ухае и близко, и родно!
…ДОМЪТ е уютен и много сърдечен –
и Слово очаква от Погледи Вечни!
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ИВАНКА ПАВЛОВА
Работила е като редакторка, като преподавателка в Катедрата по унгарска филология в СУ и
като учителка по литература.
Членува в Съюза на преводачите в България и в
Българския хайку съюз.

***

Само човекът
съзнава, че е смъртен.
Жестока милост!

***

Доктор и болен.
Търговецът на здраве
продава надежда.

***

Поезията – подвиг
на съвременни
донкихотовци.

***

Линейка. Спираш.
Даваш път на живота.
За кратко добър.
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ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА
Родена в гр. Средец, Бургаска област. Завършва
Държавния библиотекарски институт и “Българска
филология” в СУ “Климент Охридски”.
Работила е в две читалища в Бургас, в частна
фирма в София, където пише за няколко вестника
като “Орбита”, “Вечерни новини”, “Делови свят” и
др. Има публикации на художествено творчество
в различни литературни вестници и една научна
статия в сп. “Литературна мисъл”. Понастоящем
работи в Регионална библиотека “П. К. Яворов” в гр.
Бургас. Елена Трендафилова твърди, че връзката й с
книгите е съдба.
Автор на книгите: “Неосветеното ми “Аз” (поезия и проза, 2014), “Цигулка с тяло на жена” (поезия,
2017), “Смълчани истини” (поезия, 2018).

***
Белите камъни на бялата къща,
помежду им растяха пъстри, бухлати цветя,
пчелите жужаха и гледаха как дядо се връща
на мед да ги стори - във мрежа поставил глава.
Подредил като замъци медени, дървени кошери
във градината селска с избуяли от радост треви,
той събираше рояците плъзнали, рошави
най-работният облак бръмчащи от слънце пчели.
А във двора наоколо блееха овцете му бели,
малка ферма живееше своя живот пъстроват
и след време щеше да подстригва гъсти къдели
в този селски отруден и жив кръговрат.
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ВЕСЕЛИН АВРАМОВ

ПЕСЕНТА НА НЕБЕТО
Веселете се! Христос Возкресе! –
Ангел изрича пред гроба Господен.
На кръста разпнат Той мъки понесе,
за да изкупи път наш греховен.
Ангелска песен в простора се лее –
вълшебни звуци, небето пее:
Радвай се, Земьо, Бог Син възкръсна
И Светлина над тебе разпръсна.
Това Светило да влезе в душите,
котва да пусне сред бурни вълни.
Боже Всесилни, отправям молитви
за здраве, любов и слънчеви дни.
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АТАНАСИЯ ПЕТРОВА
Организатор и учител в Центъра за подкрепа
на личностното развитие- Бургас, ръководител на
Неделно училище за деца и юноши към храм „ Свети
Иван Рилски“ , автор на книги, сценарии, помагала
за деца и др. Предстои да бъде издадена третата й
стихосбирка със заглавие „Цветна“. Член на Бургаско писателско дружество.

НОВО ДВАЙСЕТ

На Г.

Теб – спрях да чакам...
Но Него – не!
И как приключи всичко...
И аз исках мечето си, исках,
но не знаех, че Бог ми е приготвил нещо по- добро...
Не съжалявайте! Доверете се!
Бог ни е приготвил нещо по- добро...
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БРОНЕНОСКАТА
Вярата Христова е бронята, която
тя облече завинаги едно лято.
Опитваха се да я съблекат,
насилници на ято,
заблъскаха я и екът
от планината й отговори
„ Слава Богу!“
Други се присмиваха,
А тя нозете им умиваше
със благодатни светещи сълзи...
Уви...
Душата й летеше над проблемите...
В неделя, името й на проскомидия
в молитва чу се във вселенията
на праведните. Името й бе Лидия.
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ПЪРВОЛЕТА МАДЖАРСКА
Родена на 4 август 1955 г. в гр. Радомир. Завършила е българска филология във ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий” и трудово обучение и изобразително изкуство в Учителския институт – Дупница.
Работила е като журналист.
От 1997 г. е уредник в Художествена галерия,
Перник.
Автор на стихосбирките: “Ангел с ахилесова
пета” /1997/, “Живей сега 2001/, “Детето плаче
като Бог” /2006/, “Ще се видим в Рая” /2008/, „Къде
Икарите гнездят”/2014/, „Мадоната и птиците”/2015/ и съставител на антологиите: „Галерия
към слънцето”, “Духът, който ни сродява” /2009/ и
„Културна палитра”/2012/.
Има награди от национални и международни
конкурси. Стиховете й са превеждани на английски, полски, украински, сърбохърватски и руски език.
Главен редактор е на алманах-списание „Културна палитра“ /2012-2018/.

ПОЖЪЛТЯХА ЛИСТАТА
Пожълтяха листата, като златни павета натрупани.
Навред къщи варосани са пуснали в плиткото котва.
Чистят своите комини с някоя паднала птица
и се готвят за зимата, на припек приседнали кротко.
А на пейките вън са се струпали старци и котки
и преживят деня, и препиват със столична водка.
А фонтанът се пени и избухват прозрачни фиданки,
и се спускат в коритото мраморно – кръговратно и ловко.
А нагоре-надолу забързани щурат се хората.
И дори да ги питаш – те едва ли ще ти отговорят.
А торбите се пълнят, а нозете от път натежават.
Тъпчат бавно асфалта, ритат камъче, пясък отгоре.
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А в алеи, на сянка, прави опит да дремне тревата,
но крачетата детски вършеят наоколо крехко и тънко.
А в реката е залезът – лови рибки червеноперки и златни.
Керемидите винени се оглеждат суетно и звънко.
Аз обичам да пия това залезно пенесто вино.
И да слушам щурците как пеят в нощта, аз обичам.
Да ме гледа небето с очите си влюбени сини,
след това на звездите пияните песни да сричам.

ШЕПА ПРАХ
Каквото имаш - дар ти е от Господ.
С каквото трябва - той ще те лиши.
Дали ще се прехранваш или постиш,
сам Господ в битието ще реши.
Дали на кръст разпъната ще бъдеш.
Дали ръцете ще измиеш на Пилат.
Дали ще извървиш Голгота трудна.
Дали ще знаеш кой е кум, кой сват.
Дали ще си сама или с тълпата богопомазана или презряна,
белязена, изправена, саката
подложена на сетно изпитание.
С христова орис или в плен на дявол.
Богат и беден, със сълза и смях,
приятелю, животът отминава.
След теб остава шепа плодна прах.

132
МАРИЯ ТОТЕВА

ПРОБУЖДАНЕ
Утро в златисти воали земята разбуди трепнаха птици и хора, треви, и мечти.
Сгушена в слънчев отблясък,сред рой пеперуди
протегнах ръце и прошепнах: Ела! Остани!
Полъх от полет на птица душата погали.
Цвете разцъфна в прохладната сенчеста гръд.
Звън се роди от камбани, отдавна заспали.
В нежност сребриста потъна луната отвъд.
Тук ли си?
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И ЧАЙКИ, И ГЛАРУСИ ПАК ЩЕ ЛЕТЯТ

(епитафия)

В памет на Иван Ванев

От бронзовия залез на Бургас,
последната цигара ти запали
и тихичко във празничната нощ
задгърби светлини и ритуали.
Навярно до рибарските си мрежи
изплетени от тънката мъгла,
ти ще се превърнеш в раковина
и задълго ще останеш на брега,
където твойто име да напишат
чайки, с остри клюнове, ще чакат,
и тъжната си песен ще засвири
с мидена черупка Севернякът.
А после,там –до уморените вълни,
добрата тишина и ти ще спрете,
където почиват синьо-зелените
бури, родени от ветровете.
Там ще отсядаме, в спомен и с песен
в бургаските вечери, до лунния път.
С любов ще пулсира отново сърцето ти.
И чайки, и гларуси пак ще летят!
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СИЛЯНА ЩИЛИЯНОВА
Родена на 1 февруари 2000 г. в Бургас. Завършва
ПГРЕ “Г. С. Раковски” . Изучава “Психология” в БСУ.
Под печат е поетична й книга “Пренареждане”,
удостоена с награда за дебют “Еквалибриум” на издателство “Либра Скорп”.

БЯЛА БОЛНИЦА
В бяла болница – изгнили стени
правят път на почти живи души.
Тесен коридор, без изход,
бяла врата полузатворена,
отзад диван издран събира мъките на живите.
Подхвърля ги на пода и ги тъпче,
а подът леко се пропуква.
И в дупките едва, аз бавно съзерцавам нещо –
измамна дяволска жена.
С примамливо спокойствие излиза.
Обречена е, виждам,
на дързост-самота.
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Приижда тихо, влачейки си съществото
по мътен, тесен коридор,
затворена е вече бялата врата...
И чувам писък, крехък стон
на мъка, отчаяние.
Изгубен някъде във собственият си погром
не търся свобода-утеха,
във бяла болница дори.
Жената се пропуква заедно с пътеката.
Отива си – да може пак да ме боли...
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МАТЕЙ МАРКОВ
Роден през 1949 г. в Бургас
Учи в Монголия, където играе баскетбол с отбора на университета гр. Улан Батор.
Работил е като икономист, социален работник.
Издал е книгата“По пътека за двама“.

***

на Елис

Тихо живеем с теб,
със сърца, от живота преплетени.
Тихо се вливаш в душата ми
като песен от другия свят.
Тихо целувам ръката ти,
твоите устни… и челото.
Раждат се тихо на листа
думи от погледа благ.
Тихо усещам в себе си
прилив на нежна сълза.
За миг
в тишината се вслушай.
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СПОДЕЛЕНИЕ
Съдбовен дъх от лятото остана.
Една жена
в сърцето ми пристана.
Една жена
пристъпваща на пръсти
при мен се спря
и с думи ме прекръсти.
Душа разтвори
светла като пяна
и в моя свят
завинаги остана.
И загнезди надежда
в пресъхнали очи,
а нейният полет
мрака заличи.
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ПЛАМЕН АНАКИЕВ
Роден през 1957 г. в Радомир. Завършва военно
училище. През 1985 г. с група съмишленици създава
първото независимо творческо сдружение в НРБ
„Литературно-художествен Кръг 39”. В началото
на така наречения демократичен преход е един
от основателите на всекидневника на СДС в. „Демокрация”. От 1994 г. е редактор и управител на
Издателска къща „Огледало”. Автор е на поетическите книги „Огледала на сънищата” и „У нас”. Има
публикации в централни и регионални литературни
издания. Негови стихове са превеждани на унгарски
и немски език.

НЕЙ
Какво ли не правя,
а чезне любовта без следа
или оставя
пустота в битието?...
Май моето време изтече
като в решето вода,
но сам вече –
ще нося във водата решето.

ПРЕДАРХИМЕДОВ ЗАКОН
На любовта сред разприте, капризите, загадките
обичащият повече... се дави между капките.

ДЖИНГИБИ СЕЛФИ
Не изчезнах като дим –
и мойта любима
зарад своя любим
ме смете под килима.
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ЗОДИЯ ЛЪВ
С аура на просънила се котка
омайно пред огледалото се сресва.
Корят я в сласт. Наричат я кокотка.
А тя просто харесва да се харесва.

КРИЗА ОТВСЯКЪДЕ
В нашия свят на куртоазии,
разврат,
неудържими промени –
и в девическите гимназии
отдавна
има глад
за химени.

О, БОЖЕ, СПАСЕНИЕ БИ БИЛО...
Поне за женската част на човечеството!
Ако
вместо астероид –
Земята ударил би...
тестостероид.

АВТОРЕКЛАМА ОТ СОЧНА ДАМА
Според строгите психофизични закони
с мен и на лудия му късмета излиза.
Обиква той своята усмирителна риза
при мисълта за усмирителни панталони.
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ОТКАКТО Е С ДРУГИЯ
Любовта й с щедрост ме сгрява –
огризки от трохи.
И сладост огромна ми дава –
мед от конски мухи.

ВОДЕВИЛ
Както в романите се казва –
„за да не сложим на любовта точка“,
най-сетне тя отказа да ми отказва,
но ми поиска безсрочна отсрочка.

AMOR FATI
И сляп ще го изрека:
Различно е на участта естеството –
един изяжда ябълката на греха,
друг гризва дървото.

„УДОВЛЕТВОРЕНИЕ”
В тази връзка наша
наяве и насън
се чувствам като чаша,
препълнена отвън.
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ГОРАН АТАНАСОВ
Роден на 21 януари 1982 г. в Берковица. Живее
и твори в родния си град. Първата му книга „Ще
се върна в седем”, сборник с разкази и пътеписи, бе
отличена на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет” в Хасково сред трите
най-добри дебюта за 2017 г. За нея Владимир Зарев
казва: „Ще се върна в седем” е изпълнена с болката,
с носталгията на автора по един загубен вече, изчезващ, предаден от нас свят, безкрайният и красив
свят на нашите деди и родители. Последните останали, превърнали се сякаш в сенки хора, затънали в
обедняването, в обезлюдяването и най-страшното
в обезличаването на родния му северозапад /Берковица/, а също автентичните хора от умиращите
поселища в Странджа превръщат носталгията,
тъгата на Горан Атанасов в част от националната
ни история, а по-сетне в памет.“ Разказите на Горан Атанасов са публикувани в сп.
„Култура“, сп. „Море”, вестник „Литературен Бургас”, както и в алманаха за литература и изкуство „Огоста”. Горан Атанасов е лауреат на Националния литературен
конкурс „Яна Язова” - гр. Лом.

ЛИПАТА

На баба ми Т.
Липата стигаше покрива на къщата. Моята стая бе на втория етаж и
от прозореца се виждаше гугуче гнездо. През пролетта птиците го свиваха клонка по клонка, сламка по сламка, докато не заприличаше на
гъсто изплетена кошничка, изляла изпод ръцете на стар майстор. Покриваха го с пух и перушина, женската снасяше две бели яйца и лягаше да мъти. Липата бавно се разлистваше, листата й зеленееха, едрееха под лъчите на богатото пролетно слънце. Някъде през май гнездото
вече потъваше в гъсталака, но гугучата песен извираше от сърцето на
дървото. През юни настъпваше вълшебството. Баща ми слагаше един
сак с дрехи в багажника на червената лада и ни изсипваше с брат ми
на село, където оставахме цяло лято. Аз бързах да се кача на втория
етаж, отварях прозореца и дълго се вглеждах в короната на липата.
Гнездото беше там, малките птички цвъркаха, липата беше цъфнала и
изпълваше вечерите с видения. Преди да прецъфти, баба събираше
няколко торби цвят, разстилаше вестници и слагаше липовия цвят да
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се суши върху големия орехов скрин в стаята. Така виденията продължаваха още няколко месеца.
Дните на село от юни до септември се нижеха в сладко безвремие.
Сутрините бяха ароматни и сънени, следобедите се прозяваха в лепкаво безгрижие. Къщата беше весела и изобилна. Баба пържеше картофки по мръкнало в големия чугунен тиган и ни даваше да си вземаме
от тях още топли. Дядо поливаше до късно градината. Не може в жегата да се полива градина! – твърдеше той и се прибираше с кофа розови домати.
През октомври дъждовете и ветровете разпиляваха гнездото, но когато времето се избистреше и бледото есенно слънце бликнеше над
равнината, листата на липата се ронеха тихо. Шепнеха в меките следобеди на есента – умиращи пеперуди по хладната земя. Баба събираше
пеперудите на големи купи и ги палеше. Димът се извиваше нагоре,
гъст и черен, подобно на мрачен заводски комин. Носеше юли към небето.
В един от онези месеци, когато гугутката още мътеше, отрязаха липата. Някой си чиновник, чието име няма да запомни историята, разпореди да отсекат дървото. Било голямо, клоните му оплитали електрическите жици. И защо чиновникът да пише на собствениците предписания да окастрят клоните като може да се отреже цялото дърво. Така човечецът си решава проблема за години напред. Докато семката
стане дърво, много дъждове и лета трябва да изтекат, а от него вече
нищо няма да зависи. Друг да му мисли. След мен и потоп! Прибрах се
един следобед и огромната липа беше насечена пред къщата. Някъде
след триците, шумата и клоните мернах счупените яйца. На уличната
лампа отсреща бяха кацнали две сиви птици, онемели гледаха към
жълтата къща, която остана без сянка.
….
Всяка къща трябва да има поне едно старо дърво, което да хвърля
игрива сянка в двора. Да събира врабчета и мравки, кълвачи и пойни
дроздове, а в клоните му да плетат гнезда гугутки. Всяка къща трябва
да има старо дърво, което да буди видения. Ако няма, трябва да го посадим. Така името ни ще остане по-дълго на земята. Спомняте ли си
какво става с Гераците, когато отсичат високия бор – семейното знаме
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на рода? Настъпва разпад.
С отрязаната липа си отиде и моето детство!
От онова жълто лято изминаха много високосни години. Животът
ме лашкаше в чужди градове. През един юни, малък и самотен, чаках
на спирката в онзи голям чужд град автобус, който да ме откара до поредната квартира в друг, чужд квартал. Отворих си бира, седнах на
пейката встрани. Около мен минаваха обувки – токове, маратонки и
кецове. Носеха се смях и разговори, клаксони и песни, прах и сенки.
Отпих от бирата, полъхна и до мен долетя тънък, едвам доловим аромат на липа. Автобусът спря на спирката, аз станах и направих няколко
крачки напред, но ненадейно спрях. Пътниците хлътнаха в железния
търбух на машината. Вратите се затвориха и автобусът потегли. Аз се
върнах на пейката и си допих бирата. Ще изчакам следващия. Да бързаш за място, където никой не те чака, няма особен смисъл. После си
помислих и друго: Мигар можем да бъдем нещастни, когато липите
цъфтят. И се усмихнах наум. Все още онази липа хвърляше върху ми
сянка. И видения.
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ГАРO МИНАС АХЧИЯН
Роден на 01. 03. 1940 г в Бургас.
Автор на книгата: „Командировка в Ада“, както
и на пътеписа „Шест дни, пет вечери до…“.
Пръв носител съм на „Ключът от кулата“ на Община Бургас. Наградата се дава на български и чуждестранни граждани за заслуги в изпълнението на
своя граждански или служебен дълг, принос в развитието на града, съхраняването на историческата
му памет и дарителство.
Репресиран от комунистическия режим. Разследван от Държавна сигурност и осъден на 12 години
затвор.
Реабилитиран от Окръжен съд Бургас и Народно
събрание с указ през 1989 година.

БУРГАСКИ ЧЕШИТИ
Дори и соцстроя не можа да промени нравите на бургазлията. Коренякът бургазлия е замесен от особено тесто. Може би причината е съжителството на много етноси в един морски град. Където и водата не достигаше. Имаше режим. Често се налагаше тези, които живеят на по-високите етажи, с кофи и дамаджани да носят вода от градските чешми
или от съседи, живеещи в къщи с дворове. Тогава имаше още такива, а
там водата почти не спираше. Дори и гладните години след войната не
успяха да променят навиците на този уникален град. Традицията повеляваше учениците след училище, работниците след работа, всички да се
изсипят на ул. „Богориди”, където ставаше „шпарца”. Казано на жаргон,
който беше много популярен по това време, разходка! Започваше от часовника, където се срещаха повечето двойки или приятели и продължаваше до морското казино. Улица „Богориди” не беше от най-широките,
но успяваше да побере всички желаещи да се включат в „шпарца”. Тук
момчетата оглеждаха девойките, търсеха запознанства. Но и момичетата си набелязваха някого и успяваха да се сприятелят с него. Никой не
пропускаше пекарната на Бай Тодор, където се продаваше най-вкусният
топъл слънчоглед и страгали. Само за 10 стотинки джобът на панталона
ти се изпълваше догоре с тази вкуснотия. Движението на хората към „булеварда”, т.е. Морската градина, вървеше от дясната страна, а слизащите към часовника от ляво. Никой не нарушаваше реда. Но този „строй”
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си имаше голямото предимство, че всеки успяваше да разгледа или
„скибаш” някой познат, или да набележи някоя, която ще „сваля”. Свалките или запознанствата ставаха чрез приятел или приятелка. Да атакуваш сам беше елементарно и тривиално. Например: „Извинете, не сме
ли се виждали някъде?” Ако ти отговори с „простак”, значи не те харесва. Но ако се спре и ти отговори човешки, значи можеш да разчиташ на
нещо повече.
Така си течеше животът без много катаклизми. Но и милицията бдеше! Ха си нарушил реда, ха са те прибрали на „раздумка”. Нямаше дискотеки, нямаше барове. Върхът на забавленията беше в събота и неделя, когато в клуб „Ереван” свиреше оркестър, цените бяха приемливи и
можеше да потанцуваш. Но започнеш ли малко повече да се кълчиш и
да мяташ краката насам-натам, идваха и те изхвърляха навън. Може би
ценностите са били псевдоморални, за жалост на младите хора, но трябваше да се спазват. Иначе лепнат ли ти етикета „Зоза” или „Суинг”, не ти
мърда Белене. А оттам трудно се завръща. Караха ги с товарни вагони, а
си идваха по единично и то много рядко.
В съзнанието на бургазлии са останали образите на емблематични
личности като Жоро, Коко и Изи. Много вода изтече, откакто бяха център на внимание на бургазлии. Вечна им памет. Те отдавна не са между
живите. Предубеденият би ги нарекъл „селските идиоти”, каквито се
срещат във всяко село и град. Но за мен те не бяха такива. Имаха психически отклонения, но бяха безобидни. Никому не пречеха, напротив.
Ние търсихме контакт с тях. Забавно бе да разговаряш с тях и да ги наблюдаваш какво правят.
Жоро, най-възрастният от тримата е бил нормално дете. После заболява, когато е бил на 9-10 години. Имаше физиономия на симпатичен
урод. Жорко съм го запомнил с любовта му към малките деца. Не пропускаше да мине покрай него майка с дете без да го спре, погали или
щипне по бузата нежно, издавайки нечленоразделни звуци като: тю, тю,
тю! Ала „страстта” му бяха жените с дълги коси. Видеше ли такава, можеше с часове да върви след нея. Издебнеше ли ги седнали, а това обикновено се случваше в кино, театър, сладкарница, клякаше зад набелязания обект и тихичко допираше буза до косата й и се упойваше от аромата й. Ако успееше да се докосне, това беше върхът на удоволствието.
Не мислете, че е бил извратен. Всичко това изглеждаше наивно и невинно. Като младоженец отивах на концерт в летния театър с жена ми и
мой приятел. Естествено там беше и Жоро, който не пропускаше култур-
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ни мероприятия. Спогледахме се с приятеля ми и безмълвно се разбрахме да мълчим. Съпругата ми беше с дълга и чуплива коса. Знаех, че няма да пропусне случая. Не след дълго Жоро „кацна” зад нас. Притихнал
клекна между двата реда. Леко си наклони главата и застина в тази поза. Първоначално унесена от действията на сцената, жена ми не усещаше натрапника зад гърба си. Кой кого докосна не зная, но жена ми подскочи като ужилена от ято оси и, обръщайки се, зърна Жоро свит като
пребито куче. Вдигна ръка. Не зная дали щеше да го удари, но успяхме
да я спрем. Най-идиотското беше, че ние започнахме да се смеем, без
да можем да спрем, а в това време тя още повече се ядосваше. Хората
наоколо спряха да гледат към сцената. Където беше Жоро винаги беше
интересно.
Коко или „Коко транзистора” носеше това прозвище поради факта, че
неизменно до ухото му имаше залепен транзистор. Първият беше ВЕФ,
голям колкото дипломатическо куфарче, с дървена кутия. С напредъка
на техническата революция и апаратите намаляваха по габарити на рамото му. Коко беше отроче на родители от много интелигентно и богато
семейство. Брат му красавец, с атлетично тяло, спокойно можеше да съперничи на днешните изкуствено напомпани културисти. Бог бе лишил
Коко от разум, но го бе надарил с много здрав череп. Беше се сприятелил с бай Стамат, разпоредител в кино „Септември” /вече превърнато в
бинго зала/. Коко обичаше да гледа много филми. И повече прекарваше времето си там. Държеше се като господар на киното, доста грубичко избутваше, тези, които не спазваха реда пред касата. Но никой не се
сърдеше. Бай Стамат, иначе добър и търпелив човек, понасяше всички
„изпълнения” на Коко. Но какво се случи един ден, не знам – Бай Стамат
беше извън кожата си от яд и като го хвана за краката, повдигна го на
един метър от земята и го пусна с главата надолу. Мозайката страхотно
изкънтя, всички утихнаха и очакваха от този удар черепът му да стане на
парчета. Но нямаше нищо подобно. Коко стана, сякаш нищо не се е случило, и продължи с паразитния си тик, който имаше. Не зная дали правилно ще характеризирам действията, който извършваше без отдих. С
дясната ръка изпъната под прав ъгъл, между палеца и средния пръст
държеше предмет, отначало нещо като дърво, но в последствие премина на желязо и обикновено това беше болт. Доближаваше болта до устата си, издухваше въздух и започваше да удря по устните си със страхотна скорост. * Звукът, който се чуваше наподобяваше вибриращ трион.
Единственото му затруднение беше намирането на болтове. Но и този
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въпрос бе решил успешно. Срещу кино „Септември” имаше безистен. Не
както сега с лъскави бутици. Имаше двадесет дюкяна и работилница, а
на втория етаж се помещаваха шивашки цехове. Имаха си сервизна работилница и там бе „раят” на Коко. Техниците го считаха част от екипа и
с удоволствие му помагаха да си намери най-подходящото парче желязо. С времето болтовете ставаха все по-големи и тежки Въпреки това Коко никога не се нараняваше. В такъв момент изпаднал в транс от собствената си „музика”, ако някой го прекъсне, например: „Здрасти Коко!”
Отговора неизменно бе един – „Дайба мамата!” В речника му много
малко бяха думите за диалог, но псувните много ярки и цветисти.
Изи, най-фрапиращият от тримата, беше абсолютен дебил. Лишен от
навика да контролира яденето, това го доведе до скорошния му край. Не
липсваха и зевзеци, които подхранваха този му порок в буквалния смисъл. По това време нямаше толкова реномирани кафенета. Най - престижният беше „Малина”, а по-късно „Куба”. В сладкарница „Малина” се
събираха кореняци бургазлии, моряци, безработни и тайни ченгета,
които слухтяха за всяка казана дума. „Куба” бе сборен пункт на поети,
писатели и т.н. „пишещи братя”. Изи, чест посетител на тези заведения,
не подминаваше маса, без да измъкне покупка. Ако издебнеше някой
по-невнимателен посетител, грабваше с реактивна скорост сладкиша и
буквално го набутваше в голямата си паст. Един ден няколко зевзеци събират пари помежду си и поръчват около 50 броя тулумбички и 5 литра
боза. Предлагат ми да ги изконсумира на място. Изи, без да му мисли,
започва да „работи”. Някъде след 35-тото парче и след три литра боза
спира, прегъвайки се от болки в корема. Не след дълго се разнася аромат от непочистена тоалетна. Облеклото му се състоеше от три-четвърти
къси панталони, въпреки че бяха доста широки в кръста, ако можеше да
се нарече така търбухът, придържани от доста широки тиранти. След
кратък размисъл поема с бясна скорост към вратата, ала доста късно. По
красивата венецианска мозайка остават ярки кафяви следи, които се
стичат от широките крачоли на Изи. Дълго време заобикаляше сладкарницата, ако видеше някой от изигралите го, доста безцеремонно ги псуваше, макар речта му да бе трудно разбираема. Гласът му звучеше като,
че ли слон поема въздух през хобота си. Като малък също имаше забележителни изпълнения. Срещу дребни стотинки и думите: „Изи няма!“:
без да губи време запретваше крачола и показваше мъжкото си достойнство. Природата е била доста щедра създавайки го. Внушителните
размери наподобяваха „народния салам”, който се продаваше по това

148
време. Сигурен съм, че много мъже му завиждаха за това качество. **
Градът опустя без него, след като родителите му починаха и го дадоха за
отглеждане в някакъв дом в близките села. И до днес чувам боботещия
му глас,който си приказваше сам на себе си, будеше вечер притихналите бургаски улици.
Дамите също имаха представител в тази класификация. Софчето, така се наричаше това същество което приличаше на търкаляща се лоена
топка. Безобидна и наивна до глупост. Единственият коронен номер бе
да посещава ресторантите, кафенетата и минавайки между масите и харесвайки си някой, спираше пред него и най-чистосърдечно му предлагаше брак. Думите й бяха винаги едни и същи: „Харесвам те, искам да се
оженя за теб”. Поне аз съм получил десетина предложения, без да я
смущава факта, че вървя със съпругата си под ръка. Единственото й желание беше да се омъжи. Тази й мечта не се осъществи, но я сполетя лошото, което може да се случи на една жена. Една вечер четири-пет изрода я хващат и най-жестоко я изнасилват. Човек неволно си задава въпроса: кой е по-голям идиот? Тя, лишената от разум или т.нар. нормални хора. Изглежда много е тънка границата между двете състояния.
Не искам да пропусна един друг чешит, който не спада в категорията
на горе описаните герои. Пейо дявола беше един от малкото „гларуси”
в зората на зрелия социализъм. Имаше мускулесто тяло, наподобяващо
на стегнатите фитнес маниаци или по-точно културистите. Тогава бяха
непознати неща като хранителни добавки, стимуланти или специални
уреди. Най-много да имаше колесар от някоя счупена вагонетка вместо
щанга. Интересното за него бе поведението му на обществени места и
диалогът, който успяваше да води, особено с чужденки. Пейо се появяваше на „шпарца” в най-пиковия час, заставаше на ъгъла на улицата, поемаше дълбоко дъх, глътваше корема, повдигаше раменете и главата си,
поемайки до следващата пресечка. Пътя изминаваше, без да промени
позата или изпусне въздуха. На следващото кръстовище спираше, огъваше се и като спукан балон, поемаше нова порция кислород и крачеше
нататък. На бургаски жаргон „имам среща с гаджето” звучеше така: „Забил съм чак на караваната”. Караваната заместваше понятието като приятелка, любовница и т.н. Пейо обичаше да се хвали със завоеванията си.
На многобройните покани, които отправяше към дамите, получаваше
най-често следния отговор: „Хайде чупката бе, лек форд”. Това разбира
се не го отчайваше, ставаше по-напорист, особено към чужденките. Веднъж успява да отдели една рускиня от групата. Тогава летовниците от Съ-
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ветски Съюз се движеха само на групи. Започва той да обяснява къде ще
я води на другия ден: „Завтра будет авчарский скакунь, понимаеш, беее,
меее, скачает с пръчкой, авчарский скок.” Не зная дали Машенка разбра
или отиде на срещата, но Пейо влезе в аналите на бургаските гларуси с
този знаменит монолог.
Невъзможно е да не спомена доайена на чешитите, населявали Бургас бат Петьо. Една от най-колоритните личности, оставили дълбоки следи в съзнанието на поколения бургазлии е бат Петьо Пандира. Емблематичен, не можеш го обърка с друг. Особено ако ти заговори, а той не
спираше и дрезгавият му специфичен глас се чуваше на десетки метри.
Това даваше повод винаги край него да има тълпа слушатели. Не може
да скучаеш, въпреки че историите бяха разказвани хиляди пъти. Имаше
нещо магнетично в това сухо и набраздено от вятъра лице. Всеизвестни
са и досега историите за пръстена, изтърван в морето от царската дъщеря, друг път от летовничка. Седи си бат Петьо на дъното и размишлява и
спори със съвестта си дали да върне пръстена?... Не желая да разказвам
популярните му истории, а да се спра на нещо, на което бях свидетел.
Като ученик по време на лятната ваканция нямахме други занимания,
освен да ходим на плажа. Случваше се често по всяко време на деня.
Всяко отиване на морето се броеше за баня. И така, като правехме равносметка на края на сезона, ни се събираше по 150-200 бани. Тогава не
се ползваше цялата плажна ивица, както е днес. Всичко беше струпано
на т.н. Централен плаж. Имам предвид съблекални, бюфети, лимонададжии, сладоледи и др. Точно в центъра на плажа, навътре в морето беше закотвен грубо издялкан дъсчен сал. Но кой ти гледаше това. Беше
удоволствие да доплуваш до там и да се изтегнеш върху нагретите от
слънцето дъски и да си починеш. Пандира имаше доста професии, но
през лятото неизменно бе спасител на плажа. Една прекрасна сутрин
морето беше гладко като „тава”, изтегнали сме се с моя приятел под
жаркото слънце и наблюдаваме с любопитство една двойка. Те се оказаха чехи, младоженци, дошли в България за меден месец. Прегръщаха
се, целуваха се и скачаха във водата, и изобщо се забавляваха. Какво му
хрумна на чеха, да се прави на удавник. Започна да се потапя и изкача
на повърхността и крещи „топим се, топим се”. Освен спасители на брега имаше и патрулираща двойка с лодка. И в този ден се случи възможно най-лошата амалгама. Пандира и бай Агоп и двамата не си поплюваха, ако нарушиш реда. Косата ми настръхна, като видях приближаващата се с голяма скорост лодка. Пандира скочи ловко на сала и със заучено
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движение хвана чеха за косата и го издърпа безцеремонно. Започна да
го налага с юмруци, без да подбира къде удря. След малко се поизмори,
започна да сипе цветущи и много сочни, като „американски бифтек”,
псувни. Не остана никой незасегнат от рода му. Въпреки всичко тези слова поднесени от устата на бат Петьо, звучаха малко смехотворно. Дрезгавият му глас, накъсаната безглаголна реч, развеселяваха слушателите.
Съмнявам се дали така е било с чеха, онемял и нереагиращ от страх.
След като приключи с увертюрата, започна поучителната част: „Ти знаеш ли бе, какво значи един удавник за България, това значи загуба на валута. Ти да не мислиш, че ние ги копаем тези долари, или по дърветата
ги събираме? Та да ви плащаме....” В този дух продължи още някое изречение, срита го за последно и си тръгна. Може бе невероятно звучи
такава „патриотична” реч от Пандира, след като беше затворен няколко
пъти в Белене за хулиганство. Какъв хулиган беше той? Щом си по-различен и приказваш малко повече срещу режима, можеш да изчезнеш
безследно. Просто той беше от контингента, набелязан от милицията.
Хора, които не се съобразяваха с правилата на социалистическия строй
подлежаха на въдворяване.
Общо взето това бяха изявените чешити и по-различните в града. Сега, когато с единия крак сме в т.н. демокрация, а с другия сме стъпили
все още във феодало-комунизма, започвам да гледам носталгично на
тези, които придаваха своеобразен колорит на мъжкия ни град Бургас.
Движейки се из града, и ти самият намръщен, замислен, срещаш хора отчуждени един от друг, говорещи на себе си. Някои държат речи,
трети пристъпват от крак на крак и се усмихват никому ненужни. Вървиш, пресмятайки стотинките си на глас и се вливаш в потока от себеподобни, които психо-болниците щедро освободиха поради липса на
средства, медикаменти и условия за обгрижването им.
Може би Дядо Вазов сега би възкликнал не „Пиянството на един народ”, а „Погубването на един древен и мъдър народ”!?
Епилога го оставям на Теб, драги читателю.

*обяснението е неясно
** неподходящо
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ДИМИТЪР НЯГОЛОВ
Роден в с. Габарево, Казанлъшко. Лекар-невролог
в Казанлък.
Публикува разкази в литературни списания и
вестници: “Везни”, “Тракия”, “Знаци”, “Кула”, “Словото днес”, „Литернет” и др.
Издадени четири сборника с разкази: “Котка в
бара”, “16 милиарда минзухари”, “Панделката на
морския кон” и „Небето на костенурките”, както
и краеведски публикации – „Загадката на Алексей и
Анастасия Романови може да бъде разгадана в село
Габарево” и книга първа и втора „Габарево – ти, люлка златна, тих пристан” за историята, традициите и културния живот на селото.
Член на Съюза на българските писатели.

КАРТОНЕНИТЕ КЛАВИШИ

В памет на Васил Генов

На площада в Могилино спря кола на фирма за доставки, от която
свалиха огромен колет за пенсионерския клуб. Баба Васка, председателката на клуба, подписа документите, колата си тръгна, а могиленци, кибици на площада, наобиколиха кашона. Пристигаше от чужбина, от
Брюксел, и имаше десетки печати, облепен с разноцветни ленти. Много
млади могиленци работеха по света и често изпращаха колети, но толкова огромна пратка се получаваше за първи път. Това засилваше любопитството, още повече, че бе за клуба на пенсионерите. Новината обиколи селото и все повече хора прииждаха на площада.
– И защо чак от Брюксел? – питаха. – Да не се е прочул нашият клуб
по Европа, да не е някаква награда?
Разнасяха се различни предположения, хората шушукаха, групата постоянно нарастваше и новодошлите се бутаха напред, за да видят колета. Това продължи, докато намерят кмета. Очакваха и от него да чуят някакво предположение, но той, свикнал да взема бързи решения, нареди
делово на трима мъже да вдигнат пратката и я пренесат в клуба. Тръгна
след тях, а зад него, като на религиозна процесия, пристъпваше цялата
група…
Единствената институция в Могилино, която работеше нормално, бе
пенсионерският клуб. Хората негодуваха от неуредиците в земеделската кооперация, от обслужването в кметството и здравната служба, от от-
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ношението на учителите към децата в училището и детската градина, но
хвалеха и участваха активно в дейността клуба. Може да се каже, че пенсионерите бяха единствените могиленци, чийто дни преминаваха в радостни изживявания. Нямаше ден на униние и тревожност. Пенсионерите живееха пълноценно. Създадоха смесен хор, ръководен от баба Васка. Участваха във фестивали и надпявания в областта и из цялата страна. Печелеха награди. Празнуваха националните и религиозни празници. Рождени и имени дни. Разменяха си подаръци. Организираха кулинарни състезания и изложби на плетива, гоблени и дантели. Радваха се
на дните си. Не говореха за болести и смърт. Разнасяха се слухове и за
любовни искри в клуба между няколко двойки вдовици и вдовци и, ако
можеха да надхитрят физиологията на възрастта си, навярно биха подобрили демографския спад в селото.
И дори когато някой пенсионер напускаше този свят, го изпращаха
тържествено, достойно. Превръщаха тъжното събитие в празник. Така
изпратиха и Гено Акордиониста. Той имаше черен велтмайстер, сто и
двайсет баса, с потъмнял обков и протрити ремъци. Беше свирил с него
на хиляди годежи и сватби. Откакто баба Васка създаде хора, Гено бе неотлъчно до нея, скрит зад акордеона, с небрежно наклонена китка и
пръсти, които се гонеха неистово по клавишите. Често нощем обикаляше селото и правеше серенади на познати и приятели. Тишината, надвиснала над селото, се разкъсваше от нежните мелодии. Акордеонът търсеше изгубените деца в нощта. Децата на Могилино, пръснати по чуждите страни. Гено свиреше за тях. Надяваше се да чуят песните му и се
завърнат.
Изпратиха Гено тържествено. Хорът пя на гроба му. След това баба
Васка свиреше на репетициите с неговия акордеон, но близките му си
поискаха инструмента. Бил лично негов, на Гено, и те настояваха да си го
вземат. Пенсионерският клуб остана без акордеон…
След като се пенсионира, баба Васка напусна столицата. Беше учителка по математика, но формулите и уравненията, които трийсет и пет
години бе преподавала, изведнъж отлетяха. Репетициите, надпяванията
и срещите в клуба бяха един нов, пълноценен живот. И тя се върна към
детската си любов – музиката.
Навремето учеше в едно училище с Лили Иванова. Голямата певица.
Примата на българската естрада, както пишеха по вестниците. Тя беше в
по-горен клас, но с Васка се засичаха по забави, фестивали и летни лагери. Всички се възхищаваха от изпълненията на акордеон и вълшебния
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глас на Лили.
Васка обичаше музиката, имаше хубав глас, желаеше да пее, но нямаше акордеон. Стараеше се много в часовете по музика и учителят я
хвалеше. Беше начертала на картон клавишите, научи гамите и октавите
и безпогрешно изпълняваше мелодиите. Пръстите ù играеха пъргаво по
нарисуваните бели и черни правоъгълници и тя тананикаше нотите. Въображаемите клавиши се раздвижваха и мелодията оживяваше. Научи
всички песни на Лили. Тайното изпълнение криеше като съкровено изживяване. С часове стоеше надвесена над картона и ако някой влезеше
в стаята, бързаше да го скрие под дюшека. Спеше над картонените клавиши и в сънищата ù мелодиите звучаха една след друга, а тя се покланяше на сцената, омагьосана от нестихващите овации на публиката.
Баща ù бе загинал в Унгария, в голямата битка край Драва Соболч. Не
го помнеше. Била е двегодишна, когато той не се завърнал от фронта.
Майка ù се омъжила повторно, а Васка останала при баба си и дядо си.
После постъпила в пансион за сираци. Там криела под дюшека картонените клавиши. След години, като студентка по математика, се омъжи за
свой колега от Могилино. Двамата учителстваха в София, а след пенсионирането се прибраха в селото.
Имаха син и дъщеря, пръснати по света. Внукът Васил бе наследил
музикалната дарба на баба си. Майка му, дъщерята на баба Васка, бе
повярвала в способностите му и от малък го насилваше да свири на пиано. През летните ваканции Васил идваше в Могилино. Пренесоха пиано в старата селска къща. Заръката на преподавателката и на майка му
беше да свири всеки ден. По строга програма. Петдесет минути на пианото и десет минути почивка. В красивия двор на баба Васка, опасан с
чемшири, между ябълковите дървета и цветята играеха и вдигаха врява
другите внуци. На сина ù. Момче и момиче на възрастта на Васил.
От горния етаж на къщата се разнасяха звуците на пианото. Васил
свиреше упорито. Бабата долавяше припряните, ядни удари по клавишите, навярно момчето се сърдеше за това, което чуваше от двора –
смеха и възгласите на братовчедите си. Те се гонеха, криеха се в причудливите форми на чемшировите храсти, играеха с котките. Баба Васка се
качваше на горния етаж, отваряше тихо вратата на стаята и заставаше
зад гърба на Васил. Слушаше няколко минути изпълнението. Приятна
топлина заливаше тялото ù. После го погалваше по тила и казваше:
– Хайде, мина часът, отивай да играеш!
Не бяха изтекли петдесетте минути, винаги го прекъсваше по-рано.
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Чувстваше непреодолимото желание на момчето да тича на двора и затова удължаваше и почивката с пет-десет минути. Васил обичаше да играе баскетбол. Бяха монтирали истинско баскетболно табло с обръч и
мрежичка на ствола на ябълката и на мига, в който усетеше топлата бабина длан на тила си, Васил хукваше по стълбите, грабваше топката и
вкарваше първия кош. После следваше упорито преследване, борба и
писъци от тримата братовчеди. Баба Васка стоеше на стълбището, радваше се на играта им и с мъка тръгваше към ябълковото дърво след
двайсетина минути, за да откъсне Васил от таблото. Момчето с неохота
се качваше на втория етаж и дворът отново се изпълваше от звуците на
пианото.
Васил завърши музикално училище, после консерваторията. Работеше упорито, свиреше всеки ден по четири часа. Всеки божи ден! Преподавателите го поощряваха, оценяваха таланта му, насочваха го да се явява на концерти и конкурси. Повярва в таланта си и прие тежкия кръст на
музикант. Започнаха да го хвалят, че е добър изпълнител. Баба Васка се
радваше на успехите на внука. Не стъпваше на земята, летеше към пенсионерския клуб, ощастливена от поредния успех на Васил и бързаше да
го сподели:
– Завърши Кралската музикална академия в Белгия – хвалеше се баба Васка и показваше негови снимки.
След няколко години развълнувана разказа:
– Сега изнася самостоятелни рецитали, участва в международни конкурси. Станал е лисансие на музикалните изкуства.
– Какво ще рече това… лисансие? – питаха жените.
– Ами, титла в академията, като… професор.
Баба Васка носеше афишите, които внукът изпращаше. От цял свят. От
Европа, Америка, Канада, Япония. Закачваха ги по стените в клуба. На
тях имаше снимки на Васил, надвесен над пианото, вглъбен в себе си.
Лицето му, одухотворено от далечни, прииждащи от космоса магически
вълни, излъчваше сила и увереност. На афишите пишеше, че изпълнява
творби на Бах, Бетовен, Брамс, Шуберт и Шуман. Бабата четеше рецензии от наши и чужди музиканти. Жените не разбираха всичко, но с интерес слушаха за неговата борбена индивидуалност, интелект, изрядна
клавирна техника и младежка свежест. В рецензиите пишеше още, че за
разлика от дългогодишната традиция на многобройни изпълнители,
творбите на великите композитори се представят от Васил в щастливо
съчетание между академичната и артистично-свободната интерпрета-
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ция. Баба Васка имаше записи от внука си и често пенсионерският клуб
се изпълваше с божествената музика на гениалните композитори, извираща от ръцете и сърцето на Васил.
Веднъж баба Васка разказа на приятелки, че като ученичка е имала
голямо желание да свири на акордеон.
– Може би бях повлияна от Лили Иванова. От нейните песни и прекрасно изпълнение.
Разказа и за картона с нарисуваните клавиши, който криела под дюшека в дома за сираци. За първи път споменаваше за картонените клавиши. После подробно сподели с жените как е молела дядо си да ù купи акордеон…
По време на зимната ученическа ваканция снежни виелици затрупали с преспи пътищата и сковали живота в селата и града. Дядото пристигнал в дома за сираци с коня и шейната. Облечен с дебел кожух и калпак, покрити със скреж. Подсушил коня, като го разтривал дълго със стиска сено, а после го затоплил с вълнения чул и нахранил. След като изпил чаша горещ чай, дядото загърнал Васка с другия кожух, който носел
за нея. Тя цялата се скрила в кожуха и поели към селото. Там с баба си и
дядо си щяла да прекара зимната ваканция. По обратния път внезапно
бурята утихнала. Пътуването с шейната се превърнало в красива зимна
приказка. Звънчетата по амуницията на коня тържествено отеквали в
притихналото бяло поле.
– Дядо, искам да ми купиш акордеон – внезапно казала Васка.
– Какво, какво каза? – трудно чувал дядото.
– Искам акордеон – повторило момичето.
– И за какво ти е акордеон? Баба ти казва, че пееш хубаво. Я, колко
песни те научи през лятото! Сега няма работа и по цял ден двете може
да пеете. Защо ти е акордеон? Нали те слушам колко хубаво пееш и без
акордеон. Тя и баба ти казва – певица ще стане Васка, истинска певица,
защото пее правилно и има глас.
– Но, дядо, с акордеон е друго! Ще се науча да пея по ноти. На уроци
ще ходя.
– Нямаме пари, Васе. С какво да ти купя акордеон? Парите не стигат,
мойто момиче. Бедни и гладни години ни затиснаха след войната!
Сълзите замръзвали по бузките на Васка. Звънчетата на коня не звучали вече тържествено. Топка стегнала гърлото ù и тя едва промълвила
последната си надежда:
– Тогава, дядо, като няма пари… продай прасето!
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Дядото се свил, сгушил се в кожуха. Почувствал се слаб, безпомощен,
ненужен. Искал да се скрие, да изчезне в зимната пустош. После, след
дълго мълчание, протегнал ръка, придърпал момичето към себе си и
прошепнал:
– Васе, Васе, а какво ще ядем, ако... продадем прасето?
Мечтата на Васка да има акордеон изчезнала в безкрайното поле, като носена от вятъра снежна пелена…
В началото на лятото Васил мина за кратко през Могилино да види
баба си. Пренощува само една нощ. Съседката го видя като вкарваше колата в двора и го заприказва. И от дума на дума му разказа историята за
акордеона и прасето така, както баба му беше я разказала в клуба. Васил нищо не попита вечерта, докато разговаряха с баба си. Беше я слушал много пъти да пее, беше ù акомпанирал на пианото. Знаеше, че бе
наследил музикалността си от нея. Но никога не беше чувал, че е имала
желание да свири на акордеон. Не беше споменавала за мечтата си да
се занимава с музика, безвъзвратно отнесена в снежното поле и заменена с математика. С числа, теореми и формули. Никога не беше споделяла в семейството онова, което съседката разказа. За картонените клавиши, акордеона и прасето. Васил дълго не можа да заспи. Представяше
си онова бяло поле. Горкият дядо от шейната! Немотията му е попречила да осъзнае, че затрива една дарба още в зародиш и я разфасова на
пържоли, кавърма и кървавица. В съня си Васил виждаше баба Васка
млада, модерна, величествена. Двамата изнасяха концерт. Изпълнението им звучеше на фона на протяжното свистене на бурята. На сутринта се сбогуваха и той отпътува с колата…
Кмета нареди да поставят колета в средата на клуба. Вътре не се побраха всички. Много хора останаха отвън и надничаха през прозорците.
Кмета издигна високо ръка и в настъпилата тишина се чуваше рязкото
разкъсване на кашона. Най-после опаковката падна и отвътре извадиха
червен, блестящ, нов-новеничък акордеон велтмайстер-супита, сто и
двайсет баса. Имаше бележка, че е подарък за клуба от Васил. А в малък
плик, адресиран до баба Васка, внукът пишеше: “Бабо, с нетърпение очаквам да изпълним дует на акордеон и пиано!”
Бели снежинки заподскачаха пред погледа на баба Васка. Тя чуваше
отново песента на звънчетата в застиналата тишина и усети силната прегръдка на дядо си. Знаеше, че някъде там, в далечни непознати земи,
нейната мечта живее по-силна отвсякога.
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ЕЛЕНА ИНДЖОВА
Родена в Бургас. Магистър педагог с дългогодишен опит в областта на правата на детето в държавната администрация.
Автор е на книгите “Преоткриване” и “Да те докосне мисълта”.

ТАЙНСТВЕНИ МОСТОВЕ
Жълт лист паднал на земята, под него мравка врачува, гората ехти и
проклина вятъра, извил се ненадейно. Уловили страстта на листата, падащи с неистова бързина, голите клони махат за последно сбогом. Раздялата е трогателна. Днес както и утре мъглата ще е плътна, непроницаема, като сива коприна...
Посивялата коса и черните боси крака извикват миналото неканено,
и като за последна проверка искат да потвърдят видяното, изживяното.
Неосъщественото ще го оставят за бъдещето, за да има бъдеще...
Пред нея се отвори бездна, неподготвена бе за това пространство.
Изникна от нищото, сля се с реалността на материята и проникна в съзнанието на земята. Видя ѝ се особено искрена, неподправена и си каза:
„Ще се опитам да я направя още по-съзидателна, да има великолепието
на всичко съществуващо досега във Вселената!“. Но за това поиска време, а то бе изчислено по законите на измерение, непознато за този свят.
Поиска липсващата материя и започна обновяването.
Те не очакваха нищо, бяха свикнали да живеят в триизмерното пространство, пътуваха безплатно по начертания път, следвани от своя спътник. Понякога чувстваха полъха на идващата към тях енергия и я приемаха като поздрав. В наивността им имаше особен чар, неподправен,
прикриваха с оправдания за несъвършенство опитите си да се променят.
Временните трусове, породени от черните дупки, в които пропадаха
считаха за намеса с цел за подобряване на съществуването им. Опитите
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да променят своето местоположение сред останалите планети ги изпълваше с временно дръзновение, бързо затихващо след дребни про
учвания на скални отломки в космическото пространство.
Беше невидима, нямаше форма и цвят. Подскачаше неуловима от
очите на пътуващите по пътеката. Всеки ден плетеше мрежи от новата
материя и оставяше знаци. Изграждаше мостове, тунели, за да бъде
придвижването към великолепието по-лесно и по-безопасно. Преминаването ѝ от една галактика в друга променяше бавно енергийната тъкан
на тялото ѝ и изостряше възприятията ѝ.
При едно нейно внезапно появяване, изпробвайки пространствените
мостове, се озова в обятията на човешко същество, което вървеше през
гората, обрасла с трева и огромни дървета. Не знаеше какво да прави,
беше невидима, а чувстваше дъхът му, виждаше прекрасните му форми,
зелените очи, които сякаш се взираха в нея. Тя беше обладана от красотата му. Остана в обятията му, не смееше да помръдне. Вечерта той остана да спи под дървото и тя легна до него. Впи невидимото си тяло в
неговото и остана така до сутринта, усещайки ударите на сърцето му. Не
искаше да се разделя с него, затова вплете прозрачна нишка от своята
материя в неговата аура и остана завинаги при него.
Бледа старица, с боси крака вървеше през гората и се сбогуваше с
есенните листа. Очакваше да стане невидима, за да премине отново
през тайнствените мостове на времето...
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КОНСТАНТИН КОРАДОВ

СЛЯПО КАЦАНЕ
Легна си навреме. На следващия ден му предстояха нощни полети.
Както е популярна репликата: „Задача с повишена трудност”. Денят се
събудаше спокоен. По небето се носеха пухкави бели, безобидни облачета на фона на синьото лятно небе. Ден като ден, слънчево и спокойно
лято. В заповяданото време беше готов за полети. Премина стандартните медицински процедури. RR 120/80, пулс 68. Знаеше си го. Беше уравновесен, сдържан и тих човек, надарен с прецизност и перфекционизъм
в летателната си дейност, и във всичко с което се захващаше.
Първи излетяха младите летци. Метеорологичните условия позволяваха да изпълнят своята летателна програма. После дойде редът на старшите пилоти, от които беше и той. Излетя, поведе самолета по маршрута на планираната му задача. Следеше приборите и оглеждаше въздушното пространство около себе си. Всичко изглеждаше спокойно и нормално. В дисонанс с наблюденията и очакванията му, прозвуча гласът на
ръководителя на полетите, за рязко влошаване на метеоролигичната обстановката в района на летището. Сякаш от нищото набъбваха купести
облаци, развели , т.н. „наковални” към бездънното небе.
Разбира се, че първо трябва да се приберат младите пилци, за което
той получава указание да изчака, докато има още щанс за тях. Ще кръжи и ще чака своя ред за кацане. Уви! Чува в слушалките тревожния глас
на ръководителя на полетите, че бурята е връхлетяла летището и не могат да го приемат за кацане. Насочват го към съседно летище. Но и там
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обстановката е същата и отказват да го приемат. Горивото намалява, а
все още не се вижда шанс за кацане. Решава да се върне на своето летище. „Вкъщи и стените помагат.” Вестите от земята не са обнадеждващи. Бурята продължава. Може би има шанс от страната на обратния заход? Така му се иска да бъде и на ръководителя на полетите, преживяващ драматизма на ситуацията. Около него нощно неприветливо дъждовно небе, бръснещо кабината на самолета със скорост 700км/ч. В лицето на самолетната кабина се блъскат яростно дъждовните струи.
Тръгва надолу по глисадата, по прибори, без да вижда пистата. Пороят се сипе над летището и доверявайки се само на вътрешния си усет,
притегля лоста към себе си. Чува команда от земята: „ Завивай към Балкана и тегли ръчките!”
Не, той не е от тези, които лесно се отказват и предават. Поглежда остатъкът от гориво – 300 литра. Има за още един заход, а после ще изпълни указанията за катапултиране.
Продължава по глисадата, естествено по прибори. Бурята безпристрастно плющи върху фанара. До четвъртия километър ще го водят, после следва летателно майсторство, хладнокръвие и съсредоточеност
сляла се с корпуса на самолета.
Блясък от светлина отляво, пистата дава знак, че го е видяла и приела, РУД назад, парашут. Самолетът се приземява вече сам, като патица
в езеро. В слушалките прозвучава плах тревожен глас: Дака, кацна ли?
Познатият спокоен тембър отговаря: „Кацнах“.

161
ТОШО ДОНЧЕВ
(1944, Будапеща), унгарски писател, преводач,
социолог, член на Съюза на унгарските писатели,
а от 2014 г. – на Съюза на българските писатели.
Дипломира се в Университета „Лоранд Йотвьош“
(Будапеща), защитава докторската си дисертация
в Института по социология към БАН (1984). Председател на Кръглата маса на малцинствените и
граждански организации на Унгария (1991 – 1994),
председател на Българското републиканско самоуправление (1995 – 1998), председател на Управлението за национални и етнически малцинства (1998
– 2000). През 1991 г. основава списание „Хемус“, през
1994 г. – Фондация „Pro Schola Bulgarica“. От 2003 г.
е почетен председател на Българския културен форум; директор на Унгарския културен институт в
София (2011-2015). Носител на престижни български и унгарски държавни отличия. На български език са издадени шест негови книги:
„Българи от ново време“ (2000), „Прокълнатото щастие на леля Ица“ (2008), „Вълчи
вой - кучи лай“ (2012), „Умната! Или петте правила на щастието“ (2013), „За делничните добродетели“ (2018) и „Роса по залез“ (2019). Превел е на унгарски пет български
романа.

НЕСТАНДАРТНА ГОТВАРСКА КНИГА. ВЪВЕДЕНИЕ В
БЪЛГАРО-УНГАРСКАТА СЪПОСТАВИТЕЛНА ГАСТРОНОМИЯ.
ДА СЕ ЧЕТЕ ПРЕДИМНО ОТ МЪЖЕ!
Предговор
Ако искаме да следваме естествения ред и последователност на нещата, то би трябвало да започна със салатите, защото в българското меню салатата не е второстепенен участник като в унгарското, където му е отредена направо пренебрежимо епизодична роля, а всъщност е началото,
увертюрата, основата на всяко едно хранене. Дори и аперитив не може
истински да се пие без нея, защото е достоен спътник на всяка ракия или
казано по унгарски – на всеки плодов дестилат, тя е укротител на опиянението, подложката на всяко основно ястие. Чашата газирана вода, която
обикновено се предлага в унгарските ресторанти към възбудителя на апетита, е ab ovo и напълно неподходяща за осъществяването на подобни цели. Дори халбата пенлива бира е като скучна, вяла и повяхнала гувернантка в компанията на дългокраки и закачливи девойчета, която успява само
да удави бурните страсти и надигащите се стомашни сокове.
Но може би първо би трябвало да спомена сиренето, този продукт с
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име на нимфа , саламуреното сирене с бяло като сняг кожухче, защото то
присъства на масата на българина сутрин, обед и вечер, и се консумира с
добър апетит от кърмаческа, та чак до преклонна човешка възраст. Обогатява, изпълва със съдържание попарата, то е превъзходно мезе и хранителен балсам за болните стомаси на престарели старци. Но може би все
пак преди всичко като флагман на българската кухненска флотилия би
трябвало да посоча кебапчето, защото то олицетворява от плът и кръв
българската и православната идентичност, то е най-често консумираното
ястие, при чието приготовление всеки българин се кълне в собствената си
рецепта.
Въпреки това реших първо да поговоря за нещата извън кухнята, които са не по-малко определящи за храненето, като ритъма и настроението
по време на похапването, защото те са истинският ключ към насладата от
храната. Не е достатъчно да се познават продуктите, нужни за приготвянето на ястията, както и обичаите при печенето и варенето, трябва да се научиш и да се храниш по български. Спокойно, бавно, освободено и весело, приветливо разговаряйки. Във възпитанието на унгарските деца, още
през отдавна изгубеното ми детство, основно правило беше, че по време
на хранене не се говори. А всъщност хапката се услажда повече, когато си
бъбриш с останалите, тогава храната се плъзга истински по гърлото. Унгарецът яде бързо, доста по-бързо от българина, лапа, направо препуска като кон. После се налива без мяра, като каруцар, според поговорката. Установих го, докато бях студент. Все бях последен в мензата, но в София приключвах пръв с обяда, въпреки че си се хранех в същото темпо. Гулаш, яхния, пълнено зеле не могат да се ядат бавно или замислено и с почивчици, защото мазният червен сос ще замръзне на лъжицата, вилицата или
на мъжкия мустак. Немазните меса, изпечени на скара, могат да се хапват
и студени, киселото мляко е вкусно като е студено. Така че, да позабавим
темпото! Да не изпразваме чашата ракия от раз, а да отпиваме на глътки,
тъй както по-красивият пол ближе сладкия си ликьор, нека и към българската грапа, гроздовата ракия, към гроздовицата, призвана да запълни
дългия междуградски път, да си похапваме лека-полека печени чушки,
маслинки, млени печени патладжани, или иначе казано кьопоолу, или
пък просто салата от домати, обилно залята с олио, и поръсена с настъргано сирене. Ако по този начин консумираме упойващия концентрат, и
три-четири чашки няма да ни ударят в главата.
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1. Кебапчето
In medias res! С други думи: да се впуснем в същината на нещата, или
иначе казано: да се позанимаем с кебапчето! Навсякъде на Балканския
полуостров и в Близкия Изток обичат приготвените от мляно месо сплескани пръчици, изпечени на скара или на дървени въглища, само че колкото нации, колкото страни, колкото области, толкова различни видове месо се използват за приготвянето на това вкусно ястие; и подправянето му
е различно в различните региони. Бих могъл надълго и нашироко да ви
разправям за произхода на това характерно месно ястие, но аз hic et nunc
(тук и сега) бих искал да изтъкна вкусовите достойнства само на българското кебапче. Още в самото начало трябва да изясним кои са отличителните особености на неговите съставки. Българското кебапче по начало се
приготвя от мляно свинско месо. Възможно е, дори е препоръчително, да
се примеси с телешко месо, докато се постигне нужната консистенция и
спойка, а някои дори държат на оригиналната, православна рецепта, в
която има агнешко, но никой българин няма да отрече, че няма български
деликатес без свинско месо, дори само от свинско месо се приготвят чудни ястия. Ето в това двата религиозни свята се разделят на две: в мляното
месо на мюсюлманите не може да попадне нищо от свински произход,
православните пък държат на него. Християни, евреи и мюсюлмани консумират агнешко, но свинско ядем само ние, религиозните православни,
католиците, протестантите и европейските атеисти. Следователно: вземете минимум две кила свинска плешка, смелете на средно и омесете със
700 г сочно телешко месо. Това е основното количество. С по-малко не си
струва да се захващате. На човек трябва да калкулирате поне по 300 г сурово месо. Сместа се намачква добре с течност и с подходящите подправки. Някои се кълнат в чешмяната вода, други в газираната, трети – в бирата, а има и такива находчиви шеф-готвачи, които забъркват сместа първо
с бира, после с вода, аз обаче, по съвет на куция Кирчо – някогашният управител на ресторант „София“ в Будапеща, и въз основа на утвърдена рецепта и десетилетен опит, се кълна в костния бульон. Сварете лек месен
бульон от кост на свински котлет с много кимион, черен пипер или чубрица. Колагенът, извлечен от костта, прави стегнати оформените като наденички кебапчета, защото всъщност в българското кебапче не се слага нито хляб, нито яйце. Вместо с бульон от кост от котлет можем да се пробваме и с гореща пача. Сварените до омекване свински крачета изяждаме
топли с горчица или хрян, а изстиналият бульон слагаме в мляното месо.
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Оставяме добре омесената смес за 24 часа в хладилника на 5 градуса, после, непосредствено преди изпичането, оформяме цилиндричните колбасчета, като оставяме излишната течност да се оттече.
За приготвянето на добро, вкусно кебапче изпичането е също толкова
важно, колкото и приготовлението. Изпичаме пръчиците от двете страни
до червено-кафеникаво върху силно нагорещена жарава от дървени въглища, на грижливо намазана със сланина скара. Не бива да се бучат с
шиш или вилица, за да не изтече ароматният, вкусен сок. Затова ги въртим
с обиграни пръсти или с лопатка за месо, за да не останат полусурови, това все пак не е бифтек по английски маниер. Отличното кебапче се познава по това, че отвън е червеникаво, леко опушено и хрупкаво, а отвътре –
богато на сокове и разпадащо се в устата, въпреки че е еластично като гумена топка. Ако с небрежно движение на китката, но все пак силно ударим единия му край в каменен плот, то отскача. Петдесет години минаха
откакто в градината на тъст ми в град Тата пекохме кебапчета с кума на съпругата ми. Чичо Аладар, човек на техниката, не спря да хъмка, докато аз,
филологът, му изнасях на него, главния инженер на мините в Тата, кратка
лекция за еластичните характеристики на мляното месо, наречено кебапче. А после, в името на това неверникът да бъде убеден, приложих на
практика приципа „demonsratio ad oculos”: взех от скарата първото добре
изпечено кебапче и го ударих в земята. И ти да видиш, чудо на чудесата:
тутакси хванах отскочилото като живо ястие. И за да не си помисли, че
всичкото това е трик на някой сръчен български магьосник илюзионист,
разчупих на две още цвъртящото, ароматно месно произведение и го излапахме сладко, сладко. Вярно, че преди изпичането наляхме в гърлата
няколко чашки ракия, ей така, по унгарски, един вид без салатка, и макар
специалистът по физичните закони да продължаваше да не вярва на очите си, потвърди пред останалите членове на семейството очевидното чудо, което за жалост не успях да повторя.
И в заключение: добре е кебапчето да се консумира с пресен, пухкав
бял хляб и лютеница, иначе казано паста, приготвена от печени чушки, белени сурови домати и кромид лук, а също и с шуменско пиво, превъзходен продукт на българското пивоварство, до създаването на който се стига благодарение на спасилите се в Шумен през 1849 г. унгарски офицери
и войници, или пък с добро тракийско червено вино; добре върви и с изворна вода, а при липса на по-добро – и с чешмяна.
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Шкембе
Шкембето е вододел по отношение на вкуса: някои го обожават, а други го ненавиждат. Може би пропастта между двата лагера идва оттам, че
в страните с тоталитарен режим не се продавали фабрично почистени говежди търбуси, а в просветения Запад хвърляли на кучетата стомасите на
преживните, които преди това, разбира се, бивали щателно дезинфекцирани, за да изчезнат оттам всички вкусове и аромати. През 1964 – 1965 г.
учих два семестъра в София. Често се навъртах в гостилницата на бул.
„Христо Ботев“, там щедро отмерваха шкембе-чорбата с черпак. Не знаех
адреса, но и нямах нужда от него, защото всепроникващата от километри
миризма на шкембе чорба и чесън с оцет беше достатъчен ориентир, носеше се по цялата дължина и ширина на четирилентовия булевард; трамвайните мотриси трополяха като бутала в гъсто наситения с аромат въздух
и разнасяха славата му на любима закуска на работниците и лумпените.
Анекдотът, който ще ви разкажа, вероятно е измислен от ония, дето се
отвращават от шкембето. Прибрал се българинът една вечер у дома кьор
кютюк пиян. За свой късмет намерил на кухненската маса огромно парче
полусурово шкембе. Нарязал го с бичкията си на дребни парченца, посолил ги, поръсил ги с черен пипер, не забравил и лютия пипер, и сладкосладко си похапнал. На сутринта все пак смъмрил жената за недосварената антимахмурлийска вкусотия от вечерта. С отговора си жената буквално
го забила в земята: Скъпи ми мъжо, вчера вечерта ти излапа чисто новия
хавлиен парцал за почистване.
От собствен опит знам, че свареното в натурална, солена вода шкембе
е истински лек за болезнен стомах, особено ако се „подправи“ и с чаша
сливовица – разтройството също минава незабавно; като цяло шкембето
е изцерител на стомаха, панацея на храносмилането, ако някой не се намеси в лечебното му действие. Българите го консумират главно като чорба, и, както някъде бях споменал, като мезе, достойният спътник на всяка
ракия. По унгарските земи яхниената запръжка, плуваща в свинска мас, а
и използваните понякога като подправка свински крачета или мозък натоварват стомаха, и на шкембето му е трудно да неутрализира техните утежняващи влияния. Исконната, традиционно гъста шкембе чорба изисква
сол, млян черен пипер и много кромид, нарязан на дребно, а също и търпение, защото се готви бавно, тази дадена ни от Бога храна омеква бавно.
В днешно време по българските земи някои сипват вътре и мляко, нещо

166
като изискана приумица или по подражание на турците. Аз не препоръчвам подобно разваляне на истинския оригинален вкус. Защото диетичната, подходяща за диабетици храна може да се консумира с добър апетит
и без мляко, а след това можем най-спокойно да я полеем и с бира или
вино. През седемдесетте години на миналия век, когато със заместникдиректора на Българския културен институт в Будапеща Светлозар Василев Вълчев разпространявахме българската култура в Сегед и из област
Чонград, в бистрото на булевард „Пеща“, наричано галено „найлона“, си
устройвахме големи шкембе-пиршества със секретаря на народния фронт
Петер Хофгезанг. В тази прословута гостилница наред с многобройните
видове яхнии от шкембе предлагаха и паниран този истински възбуждащ
апетита и едновременно с това доста засищащ деликатес.
Яйца на очи по драгановски
Запържваме леко и бързо млян червен пипер в сгорещено олио в тигана. Това е от ключово значение за приготвянето на ястието. Ако олиото е
твърде горещо, пиперът ще загори и ще нагарча, ако пък е хладко, пиперът ще подгизне и ще стане на бучки. Майсторлъкът идва с практиката,
пробвайте се всяка сутрин или вечер и семейството ви няма да спре да ви
хвали. Та значи, в ярко червената мазнина чукваме две или три цели яйца
(доза за един човек) и когато белтъкът се втвърди, пробиваме все още полутечния жълтък. После поръсваме отгоре нарязани на дребно скилидки
чесън и натрошаваме сирене. Яде се с пресен хляб. Хранителна и засищаща закуска, но и отлична вечеря. А изпивайки половин литър червено вино след това, отпъждаме надалеч и най-упорития грипен вирус. Подходящо е и за отказване от кърмене, защото след това ястие нито едно кърмаче не ще да го слагат на гърда. Кавалкадата от червено, бяло и жълто възбужда апетита и предизвиква не само гастрономическа, но и естетическа
наслада. Изпитана рецепта от моя баща, която той донесъл от родното си
село в началото на 30-те години на миналия век.
Превод от унгарски Нели Димова
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ПОЕТИЧНИ МЕРИДИАНИ
РОДОЛЮБ ЧОРИЧ
Роден през 1968 г. в Мойковац. Автор на шест книги - четири стихосбирки и две
прозаични книги “Наръчник на самотата I и II”. Директор на Радио Мойковац от 19982010 г., а от 2010-2018 г. директор на Центъра за култура-Мойковац. От 2018 г. е в
Министерството на културата на Черна гора в Дирекция за защита на културните
ценности.

МАЛКИЯТ ЧОВЕК САМ СЪС СЕБЕ СИ
Малък човек съм,
живея с големи мечти.
От далечината чувам как ехото
отпреди векове зове
и казва:
Да съм
сам под синия свод,
сирак тъжен под небето,
пред мълниите, гръмотевиците и водата!
И ….
към мен да тръгват с камък, а пък аз да отвръщам с хляб.
Малък човек съм,
роден във времето между полетите:
на Гагарин и Армстронг,
и кой знае колко светове:
Един стар и един нов,
на кръстопът.
А сега на къде, по кой път?
С пълен куфар сънища?
Да обрасна с плевели или да съществувам?
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Да тръгна от самото начало, всичко отново?
Малък съм,
от всички по-малък, но много жилав и корав
истински камък, но не от всеки градеж
всеки сам чертае картата на живота си
някога бях надменен, нарцистичен и ядосан на всички.
Прекрасно е да останеш малък…
Без желание да рушим чужди съдби
с голяма сила.
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ТАТЯНА ВУЙОВИЧ КОСТИЧ
Родена e през 1973 г. в гр. Никшич. Завършила е философия. През 2009 г. издава
първата си стихосбирка „Време на мълчанието”. Автор на поетични сборници, сред
които „Собственик на тялото му” и „Bonum Ultimum”. Директор на НПО „Черногорско
изкуство”.

МОНАШИ ВРЕМЕНА
Подехме играта със
звуци
моята смърт и аз
победих
само защото тя не разбра
коя е страната,
от която
идвам.
Играхме играта
с образи –
моята смърт и аз
победих
само защото тя не позна
чие е лицето,
от което
надничам.
Из(играхме)
играта на зрънцето
пробиващо път
през тежките обстоятелства
и суровото време
Играхме
играта на спомена
за тази среща.
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ЛАБУД ЛОНЧАР
Роден е през 1964 г. в Иванград, днешно Беране.
Поет, прозаик и журналист. Организатор на културни фестивали. Основател и
председател на международно творческо сдружение „Неказано“ в гр. Бар.
Член на писателски организации в Черна гора и други държави. Автор на 4 стихосбирки: „Рођење сузе“, „Остављања“, „На полеђини сна“, „Ако прећутим пјесму“ и
сборника с кратки истории „Свако остави неки траг“. Основател и главен редактор
на списания за култура. Основател на Фестивала за любовна поезия „Пјесник – Светионик“.
Живее в гр. Бар.

ЦЕЛТА НА БИТИЕТО
Сенките на разказаните истории
обикалят край стените на
нощното пълнолуние,
с тишина примамват.
Само старият будилник и
уморената крушка,
увенчани от мълчанието,
потвърждават причинната връзка
и целта на битието.
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ВАЛЕРИО ОРЛИЧ
Валерио Орлич (Риека) е роден през 1967 г. Основател и почетен председател на
Хърватско книжевно дружество, както и рецензент на издателската дейност на
ХКД. Редактор е на литературното списание „Крик“, а също така е и в редколегията
на списанията „Книжевно перо“ и „Задарски книжевен летописник“.
Автор е на 21 стихосбирки. Творбите му са преведени на 13 езика. Носител е на
множество награди, сред тях и балканската награда за поезия „Ацо Караманов“.

НА ПОЕТА – ПЪТНИК
Къде си,
Поете-пътнико!
Отново закъсняваш?
Това е твоят влак.
Разписанието си остана същото
а ти заседна в подлеза.
Машинистът само дето не заплака
когато караше локомотива,
На кондуктора му остана един билет в повече
и празно място.
Поете-пътнико!
На твоето място във влака
спят книга и рози.
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ЕРОЛ ТУФАН
Поет, есеист, преводач. Роден е през 1959 в Гостивар, Сев.Македония. От 1992
година живее в Турция. Автор е на сборника с есета „Книголюбец„ и на стихосбирките
„Балкански син„ и „Камъчето от Вардар„. За печат се подготвят сборниците “Безсъници”, „ Hülya bitince’ и „Меланхолия”. Превел е на турски език поезия на съвременни
македонски поети. Член е на писателските съюзи в Скопие, Белград и Анкара. Участвал е в множество литературни фестивали в Европа и Азия.

БАЛКАНСКИ СИН
Да се родиш с бетонирана болка в душата,
да прихванеш зла прокоба от детска възраст,
цял живот да плуваш срещу течението
и да умираш, гледайки как в очите на синовете ти
тлее същия жълт цвят на тъгата,
който имаше и нашия баща, когато го носехме да го заровим
под върха на Шар-планина, там където бушуват ветровете.
И какво друго ти остава, сине балкански,
освен да напишеш песен...
Ти си роден край извора на реката, не се плаши,
не съществува видима стена, която
да не я разрушаваш търпеливо и ежедневно.
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Изворът на твоите мисли ще остане незамътен
и имунизиран срещу електронните вируси...
И затова тялото си го скрий в корена на небитието,
душата я остави в родната почва,
а духа, този скитник самотен
разпръсни по белия свят, нека палаво си играе като вятъра.
Ти, който в жилите си носиш питания,
сине на парче земя, където се кръстосват цивилизациите,
изписвай до зори белите листи
и съчини песни-тъжалки до вече остарялото либе,
което все още нежно те чака пред дървените порти балкански...
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СТОЯН ТАРАПУЗА
Изтъкнатият македонски поет Стоян Тарапуза е емблематично име не само в
родината си. Стиховете на един от най-обичаните в Македония детски автори са
превеждани на руски, немски, полски, чешки, словашки, италиански, унгарски и още
много други езици. Роденият през 1933 година в Златево, Тарапуза е автор на повече
от 50 книги и е носител на многобройни престижни отличия

СТАРОТО УЧИЛИЩЕ
Тъгата ми днес, друже, разбери –
училището старо затвори своите врати.
Нажали се, смълча се, усмивки вече няма –
от него се изсели детската гълчава.
Лицето му се сбръчка без тези хлапетии,
напълно оглуша и в тишина потъна.
Превърна се в гнездо на хълма изоставено –
във дланите на вятъра от всички е забравено.
Днес болката ми, друже разбери –
училището старо затвори своите врати.
Безмълвно с учениците то се сбогува:
До вчера го изпълваха с живот. Днес – нищо не се чува.
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ВЕСНА АЦЕВСКА
Родена в Скопие. Завършила филология в Университета „Св. Кирил и Методий“ в
Скопие. Член на Дружеството на писателите в Сев. Македония, на македонския Пенклуб, на преводачите, на интернационалното дружество на Финландия „Калеваласеура“ .
Автор на седем стихосбирки и три книги с проза за юноши.
Носител на лит. награди на името на „Братя Миладинови“ на Стружките вечери
на поезията и „Ацо Караманов“ на Дружеството на писателите на Сев. Македония,
както и на държавна награда „Св. Кл. Охридски“ за цялостно творчество.

В ПОЛЕТО С РОЗИ
О, този тон,
този челичен тон!
Висок и равен
прониква в ушните миди.
Тон като свистене от копие на рицар на кон
който разсича бронята на рицар с копие на кон
Строполяват се на полето.
И челичният звук с тях,
и звукът на другите сечива,
ножове, мечове, ятагани…
О, този тон,
този челичен тон!
Макар приглушен до немост
го разпознавам по убождането на тръните,
в болезненото ужилване с пчелното осило
докато брани прашеца на розите,
поникнали в отдавна разораните полета
от конски копита и от мъжки марш.
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ДАНИЕЛА ТРАЙКОВСКА
Родена е през 1979 г. в Битоля. Доктор на науките по педагогика. Преподавател
в Педагогическия факултет – Битоля. Член е на Дружеството на македонските писатели, гл. редактор на сп.„Раст“, редактор на „Современни диалози“ , „Книжевни
елементи“.
Издала е стихосбирките: „Черна точка“, „Стапалки“ , „Три“, „Куќа на контрасти“
, „Електронска крв“ и сборник с разкази „Кафе, чај и црвено небо“.
Носител на международната награда Noside, Италия , награда за непубликувано
стихотворение, за най-добър непубликуван сборник с разкази и за най-добра стихосбирка на северномакедонски автор на Караманови средби, 2019.

ЕЛЕКТРОННА СПРИЛА
нашите гени са попови лъжички в безкрайното море
където спят кодовете на времето
с електронна спирала
ние пленяваме живота,
а той и без друго умира веднъж месечно
окървавен и с коремни болки
и на това място издигаме гроб
без надпис
защото никой не иска да знае къде
е погребан животът му
нито че животът вече го няма,
защото живеем по-лесно
когато не знаем, че животът ни е умрял
ние сме зомби с илюзията за Бог
сред лудостта на единици и нули
събуди времето в нас, Боже
и пусни ни да потечем още веднъж в реката
преди да се върнем у дома
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ГЬОРГИ КАЛАЙДЖИЕВ
Роден е през 1961 г. в Струмица. Следвал литература във Филологическия факултет в Скопие. Автор е на книгите: „Алтернативно живеене“ , „Бременно време“, „Уа
и ура„ „Кандило на разсъмване“. Телевизионен журналист, водещ и текстописец.

НЕДОСЕТЛИВОСТ
Скарани са ни
копчетата и илиците,
а ние, като пияни произведения
на трезвени творци,
хукваме срещу вятъра,
замервайки се с топки
от ланшния сняг.
Нито лоши болежки
са хванали подметките ни,
нито ни е кабатлия земната кора,
ама ние не сме достатъчно тежки
да притиснем следата
под нашите стъпки.
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Има ли слънчева светлина,
Няма ли слънчева светлина
отвъд мястото
до което стига умът ни,
отвъд гробницата от
дъбови и букови пънове
върху които раздаваме
приказки за Задушница.
Пътуват спътници
в безпътието,
до последната гара,
където се сърба попара
от една и съща паница.
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СОНЯ СЕРАФИМОВСКА
Родена е на 21.2.1961 г. в Загреб. Живее в Скопие. Управител на галерия „Ателие
Серафим”. Един от съставителите на монографиите, посветени на прочутия скулптор акад. Томе Серафимовски, неин баща. Участник в международни литературни
форуми.

НОЩНА БЕСЕДА

На татко ми, с цялата любов и уважение.
Нощните ни беседи продължават някъде там…

Нощ и ден
Нощ, ден, ката ден...
Стрелките на часовника
отброяват зима, лято,
плач, смях,
кратките дни и дългите нощи,
думите, които извиват хоро...
Толкова е ясен образът ти нощем,
а денем си сянка, която ме следва.
Силен вятър, който докосва гърба ми.
Невидимата ти ръка извайва за мен
крила небесни, крила ангелски
крила серафимски.
Леки и красиви.
За да може
денят ми като час да мине.
И да настъпи нощта.
Тя ще е тежка, и ще е дълга,
но ще е само наша за нова нощна беседа.
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КАЛИНА ИЗАБЕЛА ЖИОЛА
Калина Изабела Жиола (Kalina Izabela Ziola) е родена е на 04.08.1952 г. в Познан,
където живее. Дебютира в «Литературен живот» през 1970 г. Автор е на поетични
книги.

ДВЕ ПЛАНЕТИ
Говорим на различни езици
не защото
живеем в отдалечени страни
ала защото
идваме от различни планети
ти си от Марс
аз от Венера
ти си воин
ловец
аз романтична
изгубена сред звезди
мечтателка
ти си Тарзан
аз – Джейн
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понякога се засичаме
на половината път
опитваме се да намерим
тясна пътека
на брега на морето
да уловим с дланите си вятър
или да преброим звездите
на нашето общо небе
после отново се отдалечаваме
затваряме се в своите
отделни светове
където не означава да
a да означава не
аз не те чувам
ти не ме разбираш
ти си Tарзан
аз – Джейн
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ЛЕЕТИВ НАМДАГ ЖАНЧИВИН
Архитект, художник, моден дизайнер, поет, преводач, почетен консул на Монголия в Сев. Македония. Роден през 1947 година в в Улзиит-Баян Хонгор, Монголия. Завършил е архитектура в Скопие. Като поет и преводач е дългогодишен сътрудник на
Стружките вечери на поезията, в рамките на които са издадени книги, представящи
творчеството на съвременни монголски поети.

СЪЩЕСТВУВАНЕ
Умът е вечната билка, която расте денем и нощем,
лете и зиме на брега на най-големия океан, наречен МЪДРОСТ
Кой пръв се е родил на този свят, умът или мъдростта?
Кой пръв е бил прободен от варварите на този тъжен свят?
Дали това е бил умът, който пръв използвал Слово, или
това е била мъдростта, която надхитрила ума!
Това е обичаят на най-старите на този златен глобус.
Това се нарича човешка жажда за мощ.
Това се нарича нещастно желание за власт.
Това се нарича щастливо желание за оцеляване.
Трябва ли да ги изравняваме Небесата и Земята.
Трябва ли да ги поставяме лошите и добрите един до друг.
Без съмнение, не бива да оставяме вълка и овцата заедно.
Никой не ще може да пороби и да спре озадачения ум.
Когато вече сте човек, притежавате и двете – ума и мъдростта.
Когато вече сте човек, имате и двете – желанието и завистта.
Когато вече сте човек, недоверието и борбата са безпределни.
Когато вече сте човек, смъртта и повторното раждане са безкрайни.
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Макар че, огънят и водата са противоположни, умът и мъдростта са в
единство.
Макар, че земята и небето са далечни, хората успяват да намерят
близост.
С магията на ума, създаваме хармонията на нашата карма.
С вещината на мъдростта унищожаваме прашинката на бунта.
И болката на смъртта с ментално срутване.
И жестокостта на думите с незначителност.
И всякаква истина с магията на ума.
И хаотичния свят с неговата мъдрост.
Истината и лъжата са във вас винаги.
Но аз съм между крайното и мигновеното.
Нежността и строгостта винаги са във вас.
Но аз стоя между правилното и погрешното.
Дали черното и бялото са във вас!
Дали са пречистени с благороден ум!
Дали неуката тъмнина все още не ви е напуснала!
Дали умът е толкова съвършен без търсените отговори!
Дори и безкрайният океан си има крайбрежие.
Дори и безкрайното небе си има своята граница.
Безкрайното е безкрайно, и пак си има своя завършек.
Вечното е вечно, но съществува времеви Милениум.
Будният разум е извор на всеки мъдър помисъл.
А нито мощният ум не може да насочи мъдростта да владее.
Все пак няма причина да се отдалечава от Ума.
Нито да се умори от Мъдростта.
Преводи: Наталия НЕДЯЛКОВА
и Роза БОЯНОВА
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ИВАН СУХИВАНОВ

АРТО. ДРАМАТУРГЪТ НА РАДИКАЛНАТА УТОПИЯ *

Антонен Арто: “Става дума ни повече, ни по-малко да се промени
отправната точка на артистичното творчество и да се обърнат с
главата надолу обичайните закони на театъра.”
В статията си “Опит върху терора”/1/ Александър Кьосев разсъждава
върху “пределната революция”: “В определен смисъл досега всички революции са неуспешни. Не защото онова, към което са се стремили, не
бива постигнато (макар че това също е вярно), а защото не е било истински революционно, не е било радикална утопия.” Кьосев добавя: “Утопиите винаги са мечта за бъдещ, по-справедлив ред, която предполага,
че настоящият ред ще бъде разрушен. Но социалният строй или ред досега винаги се е тълкувал твърде тясно – промяната е засягала само политическия, икономическия или класовия ред, изпускайки от поглед онзи глобален символен ред, в който те са поместени.” За промяна на статуквото революционерите неминуемо прибягват до терора, до революционният терор. Но как да бъде ударен и съкрушен „символният ред”?
Съществува един ефективен начин – чрез създаването на революционно изкуство, нова поезия, нов театър. Често изкуството бива ползвано от
новата идеология, без значение дали творците го искат или не… Изкуството винаги изпреварва или предчувства („визуализира”) събитията.
Така театърът, който Арто прокламира, като че ли предчувства, предсказва и „подготвя” студентските бунтове през 1968. Могат да се направят
паралели с рок-музиката, където „магичното” въздействие на неговия
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театър, като че ли напомня търсената „демоничност” в метъла. Някои
изследователи на Арто твърдят, че текстовете му са праобраз на деконструкцията и т.н.
Нека почнем с това, че всяка революция съдържа елемент на театралност, сценичност. Това е така, защото революционерите винаги си
поставят за цел да превъзпитават „народа” и така да конструират ново
обществено тяло. Да разгледаме например екзекуцията с гилотина като
крайно проявление на революционния терор. Гилотинирането – като
спектакъл за сплашване./2/ Отделянето на главата от тялото води до
прекъсването на причинно следствената връзка между предишния живот /на тялото/ и главата, като местоположение на мисленето. Има нещо абсурдно в този метод за умъртвяване на инакомислещите, но той
точно като че ли илюстрира „техничността” в подхода на революционерите към обществото, идеята, че човешката реалност е плод на социално инженерство и няма нищо извън обществото (езика, текста). Камю
разсъждава, че това не е хуманно. Но едва ли съществува хуманно насилие, както и да бъде оправдавано то. В известен смисъл концепцията на
Арто за нов театър е своеобразно гилотиниране на класическия европейски театър. Не бива обаче да схващаме възгледите на Арто за театъра като някакъв естетически нормативизъм, който той се опитва да наложи. Арто върви против това – той атакува „литературността” – изкуствената нагласа в правенето и възприемането на творбата. „Животът”
(каквото и да означава това) е върховния и суров законодател в съзиданието на ново изкуство – а не търсенето на оная изкуствена декоративност на буржоазния вкус, за която говори и Х. Брох. /3/ Разбира се, въпросът за вкуса е централен във всяка естетика – но правенето на „изкуство заради изкуството” всъщност е основополагащ принцип на „истинското” изкуство. Изкуството не трябва да е уталитарно и да обслужва масовия потребител, то трябва свободно да из/казва истината, всъщност то
трябва да бъде самото проявление на истината – за „живота”.
В ранната си манифестна статия “Еволюцията на декора”/4/ Антонен
Арто прокламира възгледите си за театъра, които по-късно кристализират в “Театърът и неговия двойник”, чийто иманентна трансгресивност
спрямо „традиционния” театър е несъмнена. Промяната на „символния
ред” обаче е постижима по единствения път, водещ към това – терорът.
Символно насилие (терор) над традиционните парадигми и смяна на
досегашните мисловни модели в културата. Това е, струва ми се, прото-

186
проекта на Арто, относно новия театър, който прокламира.
Фундаментално за Арто се явява едно “връщане към живота” в противовес на авангардистките манифести за обновяване и за завръщане
на театъра към “театралността”. Арто отрича новаторството им. Според
него литературата е подчинила театъра и го отделила от живота. В своето далечно начало театърът е бил тайнство и заклинателен обред. Но постепенно театърът е бил изтръгнат от корените си и днес той служи на
литературата. Арто желае да върне първородната свобода на театъра и
той да се върне към живота. Разбирането на Арто за живота е метафизично – той (животът) е над битовата ежедневност. Театърът трябва да се
върне към този мистичен живот, свързан със загадъчните стихии на “кипящия космос”. Под диктата на литературата театърът се е превърнал в
обикновено отражение на ежедневието, изобразявайки нравите и други преходни неща. Арто се обявява остро срещу психологическия театър
и психологизма въобще. Статията на Арто не отговоря на редица въпроси, в нея има доста противоречия, но при Арто в несъвместимите елементи на пръв поглед е вложен специфичен смисъл. Арто говори за
“външна” и “вътрешна” режисура, за някаква магнетична връзка между
автора и режисьора.
През 1926 г. Антонен Арто, Роже Витрак и Робер Арон основават театър “Алфред Жари”. /5/ И тримата са членове на групата на сюрреалистите, но скоро биват отлъчени след скандал. Сюрреалистите саботират
изявите на новооснования театър, който скоро се разпада, след като поставя само няколко провокативни постановки. Личи на първо място намерението на Арто да превърне театъра в “магическа операция”. Главното, към което ще върви този театър, е да постигне “психологическо
вълнение”. /6/ С други думи търсеният ефект от театралната постановка
ще бъде да се въздейства на емоциите на зрителя, а не толкова върху
неговия разсъдък. Доколко това е възможно е друг въпрос. Очевидна е
отявлената ирационалност на такъв вид изкуство. Известно е, че в някои
от поставяните спектакли от Арто няма твърдо установен текст, тъй като
Арто счита, че повтарянето на текста накърнява колективното изживяване.
След посещение на постановка на фолклорен театрален състав от о-в
Бали Арто е въодушевен, че открива потвърждение на предчувствията
си за “чист театър”. Това е театър, “в който всичко – както замисълът, така и реализацията – има стойност и съществува само в степента на обек-
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тивизиране върху сцената.” Арто открива в театъра на Бали “смисъла на
един нов физически език, основан вече не на думи, а на знаци”/7/.
След няколко експеримента Арто се спира на ново название на театъра, към който са насочени усилията му – “метафизичен”. Най-съществен все пак си остава въпросът за начина на въздействие – и така се стига до въпроса за езика. “Аз твърдя, че сцената е едно физическо и
конкретно място, което изисква да бъде изпълнено на своя конкретен
език”. /8/ Тоест театърът започва оттам, където говоримата реч е безсилна да изрази състоянията на духа – така езикът достига до пределна напрегнатост, която продължава до вик, крясък, вопли. Друг въпрос е дали
зад тези вопли стои реално страдание и болка.
Арто пояснява в изказване, че: ”Не става дума да се унищожи словото в театъра, а да се измени неговото предназначение.” Така речта е сведена до една от веществените съставки на театъра, до шум, до звук, и
пр. пространствени характеристики. Разбира се, не бива да свеждаме
театъра на Арто до пантомима. За да не обедни театъра откъм духовност
Арто въвежда едно ново понятие “поезия в пространството”, пространството като естествената среда на театъра, пространството като негов
език. Арто ясно дефинира новото си понятие: ”Изглежда, че там където
царуват простотата и редът, не може да има нито театър, нито драма и
че истинският театър се ражда, както и впрочем и поезията, но по други
пътища – от една анархия, която се организира.” И по-нататък: “Поезията е анархистична дотолкова, доколкото поставя под съмнение всички
връзки от предмет към предмет, на формите с техните значения. Тя е
анархистична също дотолкова, доколкото нейното появяване е следствие от един безпорядък, който ни доближава до хаоса.” /7/ Понятието
за анархия е централно за Арто, то е наследено от дадаизма, в случая се
ползва, за да се докаже, че художествения образ е ценен именно като
плод на неочаквани смислови връзки, създаващи се в процеса на създаване на творбата.
Тезата на Арто, че театърът е преди всичко режисура, става централна
в концепцията му. Режисьорът като единовластен демиург на създаването на театъра изключва възможността за творчески ходове на участниците в колективното тяло. Това по същество е програмната идея на Театъра
на Жестокостта. Арто възнамерява да поставя пиеси, но с уговорката –
“без да се държи сметка за текста”. След като отхвърля словото като агент
на психологизма, Арто стига до идеята за поставяне на пиеси с говорима
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реч, но без предварително зададен текст. Бягането от текста обаче не е само лишаване от психологизъм, а и избягването на идеологията на автора
– режисьорът е този, които вече ще налага своите виждания за света, а не
авторът, който е представител на социална група, класа, каста. Текстът се
изработва от автора, а речта е режисьорско средство. Арто заявява своята
все по-избистрена естетика така: ”Когато казвам, че няма да играя писана
пиеса, аз искам да кажа, че няма да играя пиеса, основаваща се на писането и словото, че в спектаклите, които ще поставя, превес ще има физическата страна, която не би могла да се фиксира и запише с обикновения
език на думите, и че дори говоримата и писаната част ще бъде такава в
нов смисъл.”/9/
В избистрянето на концепцията му за нов тип театър в писмо до ЖанПол Арто уточнява: ”Аз прибавям към говоримия език друг език и се опитвам да върна старата магическа резултатност, омагьосващата, цялостна резултатност на езика на словото, чиито тайнствени възможности са
забравени.” В това доста неясно все пак изказване Арто откроява някаква мистична мощ на словото, която би трябвало да бъде събуждана на
самата сцена. “Във “Второ писмо до Ж.П.” Арто доразвива идеите си от
Манифеста: “Става дума ни повече, ни по-малко да се промени отправната точка на артистичното творчество и да се обърнат с главата надолу
обичайните закони на театъра. Става дума членоразделната реч да се
замести с един по природа различен език, чийто експресивни възможности да бъдат равностойни на езика на думите, но който ще извира от
една скрита, затънтена точка на мисълта. Граматиката на този нов език
тепърва трябва да се намери. Жестът е неговата материя и главата му:
ако щете, алфата и омегата му. Той изхожда повече от НУЖДАТА от слово, отколкото от създаденото вече слово.” Героите не се движат и не извършват действия в реален триизмерен свят, а се “движат” марионетно
в едно условно пространство – това на сцената. Естествено, че в такова
“пространство” случайни жестове и движения не се извършват, всяко
движение на сцената е натоварено със (символичен) смисъл. Това, което впечатлява Арто в театъра (като “театър” едва ли е точната дума, поне не е в смисъла, в който се разбира в Европа) на о-в Бали е ритуализацията на движенията на тялото, тялото, което се движи в пространството, увличайки го в особена координатна система на сценичността и движението на погледа на зрителя; така и Станиславски разглежда сцената,
като обособено пространство, в което движението не е самоцел. В гени-
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алния си “Театрален роман” М. Булгаков иронизира тези схващания на
Станиславски. Брехт също изказва подобна гледна точка за движенията
на актьора, като стягането на мускулите на шията биват веднага забелязвани от зрителя, тоест предаването на чувственост и послания се превръща в един чисто хореографски семиотичен код. От друга страна не
можем да не отбележим и промяната на гледната точка на физиката към
неутралното пространство на Нютон и превръщането му във пространствено-времеви континиум при Айнщайн. Театърът няма как да избегне
тези нови схващания за космоса и реалността. Това (и не само това) довежда до разпадането и смяната на класицистичния модел за единство
на време, място и действие. Нещо повече – театралната естетика почва
да държи сметка за сетивата на зрителя, а не се занимава само с актьора и неговата дейност върху сцената. Така започва и Айнщайновата “Теория на относителността” – разминаването на оценката за едно съ-битие в различните сетива: първо виждаме светлината на мълнията, а след
това чуваме и гърма, въпреки че се случват едновременно. Диахронията в сетивата де факто е синхроничност в реалността.
Така и декорът, завесата и пр. престават да бъдат онези средства, с
които се дистанцира и пространствено се отделя зрителя от сцената. Б.
Брехт например остро реагира срещу “вживяването” (и унасянето) на
зрителя в театралното действие, той го държи буден и критичен, отчуждавайки го постоянно от класическото катарзисно преживяване на театралното действие, оголвайки идеологическата страна на театъра, по
принцип скривана от зрителя. Показвайки голата арматура на художествения образ, неговите родилни петна, процеса на неговото “изкуствено”
правене и ставане в естествената грозота на реалният живот. Показана е
самата механика на идеологизацията на произведението, без да бъде
скривана зад сладникавите декори на преструвката, пейзажността, “естетическата прегледност”. По-нататък в развитието на концепцията си
за театъра Арто продължава с един метафоричен език, на места неясен,
но пък достатъчно експресивен, за да вдъхновява радикалността спрямо
традиционния театър. “Всички процеси, през които е минала думата, за
да означи този Подпалвач на пожар – от когото Огънят Баща ни пази като с щит и се превръща тук под формата на Юпитер в латинско извращение на гръцкия Zeus Pater – всички тези процеси той ще ги пресъздава с
викове, звукоподражания, знаци, поведения и бавни, изобилни и
страстни нерви модулации, степен по степен, граница след граница”.
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Арто твърди още: ”Защото аз приемам за
принцип, че думите не могат да кажат
всичко и че по природа – и поради детерминирания си характер, установен
веднъж завинаги – те спират и парализират мисълта, вместо да позволят и благоприятстват развитието й”. Разбира се, в
това си твърдение Арто е твърде радикален – защото освен, че думите не са установени “веднъж завинаги”, то и съществува езиково въображение, което идва
тъкмо от съчетанията на думите – тоест
метафората. Една друга постановка на
Арто е обобщена ето така: “Театралното
време, което се опира на дъха, ту се
хвърля в желание за издишване-издъхване, ту се изфинва в женското и продължително вдишване-вдъхновение.” Пряката свързаност на този процес с
телесното се вижда ясно. “Вдишването-вдъхновение”, което Арто посочва като “женско” ни налага аналогията с феминистичния произвол в разрушаването на логоцентризма на мисленето. Едно по-същество революционно действие.
В “Трето писмо до Ж.П.”, писано през 1932 г. Арто пояснява и отговаря на възраженията какво представлява “Театърът на Жестокостта”. Поспециално какво трябва да разбираме под “жестокост” и защо тя играе
толкова важна роля в новият вид театър, който Арто прокламира. “Особеното значение, в което използвам тази дума, и да кажа, че я употребявам не в епизодичен и допълнителен смисъл, от садистично влечение и
умствена перверзия, от любов към особените чувства и нездрави поведения, значи съвсем не в обстоятелствен смисъл; съвсем не става дума
за жестокостта-порок, жестокостта-раздвижване на извратени апетити,
които се изразяват чрез кървави жестове като болезнени израстъци върху една вече заразена плът; а обратното – за едно откъснато и чисто чувство, за истинско духовно движение, което ще бъде копирано от жеста
на самия живот; и в смисъл, че животът – метафизично говорейки на самия живот”… “Да твори Митове – ето истинският предмет на театъра…”,
и : “…в един Мит като пожертва дребната ни човешка индивидуалност –
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подобно Действащи лица, дошли от миналото, със сили, намерени отново в Миналото”.
В Четвъртото си писмо до Ж.П. Арто нарича картините на великите
майстори Ел Греко, Гоя, Йеронимус Бош и Брьогел Старши “ням театър”.
Режисурата, заявява той, е още по-изобретателна при използването на
изразни средства. Арто добавя: ”Ритмичните повторения на срички, особени модулации на гласа, обгръщайки точния смисъл на думите, наблъскват най-голям брой образи в мозъка – и налагат на чувствителността и на духа една органична жажда, която съдейства да се отнеме от писаната поезия безцелността, която обикновено я характеризира.” Ето една рационализирана техника на екстаза, бихме добавили.
Във Втори Манифест на Театърът на Жестокостта Арто пише: “Признато или непризнато, осъзнато или неосъзнато, всъщност публиката – търсейки любовта, престъплението, опиатите, войната или бунта – търси
поетичното състояние, търси едно трансцедентно състояние на живот”.
В този дух бихме добавили, че „пределната революция” е възможна
единствено като жесток театър – където да бъде „проиграно” отрязването на главата на старият символен ред, за да триумфира истината за живота над ретроградността, грозотата и смъртта…/10/
Използвана литература:
* Настоящият текст е откъс от главата за „сценичността” /вкл.
„приносите” на А. Арто/ като изобразителен принцип в поезията, разгледан в дисертацията ми „Лозунги” на Мария Судаева, руска авангардистка, самоубила се, според мистифицираната й биография, през 2013г.
1. „Лелята от Гьотинген”, Ал. Кьосев, изд. Фигура, С.2005г., стр.52
2. Вж.„Размисли за гилотината”, А. Камю, 1957
3. „Песента на Нерон”, Х. Брох, изд. НК, С.1984г.
4. „Театърът и неговият двойник”, А. Арто, сб. статии, изд.Наука и
изкуство, С.1985г., стр.166
5. „Развитие на театралните възгледи на Арто”, статия, проф. В.
Стефанов, С.1985г.
6. „Манифест…”, театър Алфред Жари, сб. „Театърът и неговият
двойник”,стр.152.
7. „Върху театъра на о-в Бали”, сб.„Театърът и неговият сборник”,стр77
8. „Атлетика на емоционалността”, сб.”Театърът и неговият двойник”, стр.154
9. „Театър на жестокостта”, сб. „Театърът и неговият двойник”,
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МАЯ ГОРЧЕВА

научни текстове.

(1968) е университетски преподавател. Изследователските ѝ интереси покриват широко поле от
филологически и общокултурни теми като литературен модернизъм, теория на превода, тексткритика, фолклор и литература. Пише за творчеството на български автори, останали встрани от
каноничните разкази, като Яна Язова, Борис Шивачев или Борис Априлов или за малко обсъжданите творби на класиците: почти половината от
дисертационния ѝ труд от 2002-2003 г. разглежда
Йовковия роман „Приключенията на Гороломов“, а на
цикъла „Иконите спят“ от Гео Милев посвещава самостоятелна монография.
Авторка е на над 100 статии и студии, голяма
част от които са включени в десетте ѝ книги; на
преводи от френски и английски на художествени и

ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА БРАЗДАТА: ПЪРВИТЕ СРЕЩИ НА
БЕГЛЕЦА В НОВАТА ДЪРЖАВА
Една от най-зловещите сцени за мракобесния тоталитарен режим от
близкото ни минало е преследването на бегълци през границата. И все
пак, има бягства, които успяват. Оказва се, че титаничната машина може
да бъде победена, че можеш да се откопчиш от желязната хватка на системата. И че в крайна сметка и най-свирепият ред е безсилен. За днешните ни представи за гранитната непоклатимост на режима пресичането на границата изглежда като мистично тайнство, а то е чудовищно заради мащаба на крехкото човешко усилие и надвисналата мощна заплаха. Както пише след години Спас Райкин:
Най-после, ние тримата, невзрачни малки човечета, натрихме носа
на колосалната комунистическа ламя, която смучеше кръвта ни, бяхме
свели до безпомощни джуджета нашите палачи, играещи ежедневно
юдинско хоро над нашите мъки с шмайзери на рамо, готови да ги запалят всеки момент върху безпомощните каторжници под тяхна власт.
Четени днес, разказите на бегълците от тоталитарния режим се възприемат като бляскави въплъщения, „екземплификации“ на митологията на епичния подвиг. Границата е абсолютен магически пространствен
маркер на разделението в идеологията, символ на идеологически разкроения свят от близкото минало, а заставането от „другата страна“ се
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възприема еднозначно като категоричен морален жест – с две диаметрално противоположни оценки от двете страни на идеологическата граница. А когато пресичането трябва да се разкаже, преодоляването на
разделителната бразда изглежда като обикновено придвижване, поредица от прости действия, но за този, който преживява този неимоверен
преход всяко едно е натоварено със свръхзначение. Такова събитие е
първата среща от другата страна на браздата, макар че тя едва ли има
някакво значение за следващата съдба на бегълците. При това тя е предизвестена, тъй като каквато и да е – благоприятна или обратно, враждебна, тя се корени в политическите и идеологическите предпоставки за
поведението на институциите от съседните страни – и все пак, така ли е
винаги? Има ли допълнително човешко съдържание? Това ще е целта на
това проследяване на епизоди от свидетелски (фактологични) и литературни (фикционални) разкази, което предприемаме (те са изброени в
библиографията след есето). Как изглежда това неимоверно събитие
според разказите на и за бегълците от тоталитарния режим? Как естествените човешки реакции се вместват в тази величава, зададена от историята, рамка на идеологическото? И дали в мига на екзистенциалното
разтърсване човешкият опит излиза вън от антропологическите универсалии или културно-етническите предразсъдъци към другия. Най-сетне,
изплъзва ли се разказът от предсказуемите схеми на идеологията или
антропологията, от социалната или индивидуалната психология.
Беглецът Иван Гаджев дава много подробности за посрещането оттатък трите граници и за разликите в третирането на бежанците в своята
книга „История на българската емиграция в Северна Америка“, т. 2: от
Турция „не връщат“, докато има такъв риск за емигрантите в Югославия
и дори в Гърция. В някои случаи бегълците биват изолирани за месецдва в тайни квартири, където водят подробни разговори със сътрудници
на специалните разузнавателни служби. Следващата стъпка е реемиграцията в друга страна: където имат близки, поръчители или където се
търсят и приемат емигранти.
В първите години след въдворяването на новия режим процентът на
успешните бягства е сравнително нисък, но обикновено това не са единствените бягства на смелчаците. След неуспешния опит те правят нов,
който може да е успешен. Най-голям е броят на бегълците от близките
гранични области. Иван Банковски тръгва към западната граница, защото знае, че там границите не се пазят много строго и може да се спогоди

194
с властите. Служил е в Брезник и София, познава района от военните
учения. Пелтеков тръгва от военното поделение от Варна, но групата им
е образувана в Пловдив, където намира скривалище при роднини. Кущиев е от с. Васково, Свиленградско и решава да бяга в Турция, тъй като новата власт го е взела на мушка. Споменава и за други подобни случаи, когато негови съселяни, активисти на земеделския съюз, се спасяват зад границата след спречквания с новата местна власт, но по-късно
сред емигрантите той среща специално изпратени от комунистическата
власт лъжебегълци, за да сеят раздори сред емигрантите. Тончо Карабулков е от с. Българово, Бургаско. Гаджев е родом от Гоце Делчев (Горен Неврокоп) и работи като ветеринар в ТКЗС-то на селата Сатовча, Кочан и Слащен, в район, долепен до границата. При едно събиране (за
Гергьовден) младият ветеринарен доктор влязъл в ролята на фотограф
на компанията и използвал случая да хване в кадър и граничните заграждения, после да ги „анализира“ и да си направи план за бягството.
Чападжиев, родом от Мадан, замисля бягство с приятеля си Хамид от
село Горна Арда, което е непосредствено до границата. Разказва как в
деня на бягството се изтегнали с бутилка мастика на двора, откъдето се
разстилала като на длан цялата гранична линия. Отбелязвали си къде
ходят граничарите и на какви периоди, за да съобразят своето преминаване на границата през нощта.
А после прекрачването на границата е мигновено. Късият обхват на
времето и пространство е точката на максимално бързата реакция, но и
на максимално нагнетяване на символа. В това съсредоточено времепространство се пресрещат космическите стихии на времена и идеологии и бягството добива чудодеен смисъл като свидетелство за освобождаване и разделяне на времената: скъсване със старото битие и встъпване в нов свят. Този смисъл подчертават фикционалните разкази, които
обособяват тъкмо този момент извън потока на събитията в някакво
имагинерно застиване и увисване извън времето и действието. После
отново разказите поемат в руслото на дребните детайли. Следва среща
с властите от другата страна – посрещане в казарма или поделение на
граничарите. Първият акт на приемане на новото пространство е ритуалът на нагостяването – крайно нужна за бегълците след часовете и дните
на напрежение, храната обаче се сдобива наново с прадревното ритуално значение. Прави впечатление, че бегълците подробно описват този
момент. За тях храната е не само знак за гостоприемството, но и иденти-

195
фикационен знак, първият знак за различното, като „вкусване“ на новото място. В простите съставки на „менюто“ личи специфичната кулинария на другите култури, сред които са се озовали.
Стефан Пелтеков и спътниците му пристигат в Гърция, без да узнаят
кога са пресекли границата. В казармата в Паранестион те най-сетне могат да си поемат дъх и да си заситят глада след 40-дневния поход: „хляб,
сирене, халва и маслини имаше в изобилие на масата“. Ето как разказва
за първото нагостяване друг от бегълците в тази група – Спас Райкин:
„[…] посочиха ни една пейка да седнем и ни донесоха в изобилие хляб
и някакво жълто сирене. То хляб ли беше! За пръв път вкусвах такъв благодатен хляб. Сиренето се топеше в устата ми“.
Проста и неизкусна, тази храна свързва магически беглеца навеки с
новата съдба. Разказите не пропускат да отбележат тези детайли, а
дребните разлики в менюто показват особеностите на националната
кухня в страната, където са пристигнали. Шефкет и Хамид са нахранени
в Гърция с бял хляб, сирене и маслини; семейството на Кущиев е посрещнато в турската казарма със стафиди, халва и маслини. Преди това,
при второто пресичане на границата и посрещането му прави чай кметът на близкото турско село. Когато за пети път прекосява границата и
пристига с цялото си семейство, посрещането е триумфално. На това
бягство се гледа не като на политически акт, а като на свидетелство за
трогателна привързаност към баща, съпруга и деца.
В романа „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ карабинерите донасят на семейство Луксови чиния с хляб, шунка, сирене, домати и
две ябълки. После в лагера поднасят все спагети: „спагети като за цяла
казарма и кайма, колкото за едно семейство“.
Бягството през границата с Югославия изглежда най-лесно, но пък е
най-трудно да се измъкнеш от тамошните лагери, в които няма правила,
по-скоро правилата непрекъснато се променят. Затова оттам идват и
най-драматичните истории. По думите на Гаджев: „Има случаи, при които бивши царски офицери, за да си спестят неминуемо чакащите ги гаври и мъчения, разбиват прозорците на купета и се самоубиват, хвърляйки се под влака“.
В разказа „Весела граница“ от Йордан Вълчев изниква същата ситуация като в романа „Безразличният“: среща на бегълците с граничарите,
но в този случай следва безопасното им разминаване. Граничарите са
уверени, че бездруго ще им видят сметката негостоприемните селяни и
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техните въоръжени отреди, както и става: двама от тримата младежи са
заловени от доброволните отреди на местните жители, предадени на
граничния контрол и безславно върнати в родината си. Както свидетелства и документалният разказ на Иван Банковски, най-мъчителен е бил
страхът, че ще бъде върнат в България, което югославските власти правят по неясни основания, всъщност поради външнополитическата конюнктура, в зависимост от това дали Тито води преговори с американците за заеми и парични помощи. В лагерите и затворите българският
беглец се оказва заобиколен от провокатори, които се представят за антикомунисти и искат да го подхлъзнат да злослови срещу Тито. Трябва да
се справя и с мизерните условия и недохранването.
Но според епизод от романа „Посока Сакраменто“ от Палми Ранчев
и в тази страна може да се разчита на помощ, вярно, срещу заплащане.
Тя идва ненадейно от младеж, с когото бегълците пътуват заедно:
Заговорили и скоро се разбрало, че той лесно ще ги преведе до мястото. Тоест тяхната цел. Тримата си разменили несигурни погледи.
Всичко се нареждало неестествено добре. Щяло да бъде съвсем нормално, ако Мирко ги натопи. След кратко съвещание му дали петстотин
марки. Така вече имал причина да се върне в Триест. Оказал се готин
пич. Случва се понякога. Направил каквото трябва, показал им откъде да
минат и махнал за сбогом. Нататък вие си знаете, казал той и си тръгнал.
Бил си заслужил парите.
Радослав Косовски напуска България с влак и билет за Полша, където
е живял и работил две години, но след развод се прибира в родината си.
След време поискал да се върне във Варшава под предлог, че трябва да
досъбере и пренесе багажа си. Неговото бягство е добре планирано и
протича съвсем гладко. Спира в Белград и купува билет за самолета за
Мюнхен с по-късна дата, след което пътува до Варшава. На връщане отново се озовава в Белград в деня на полета до Мюнхен. При регистрирането чиновникът го пита за визата и получава обяснението, че брат му
ще го чака на летището в германския град и всички проблеми веднага
ще бъдат уредени. Пускат го без виза и не толкова заради скалъпеното
обяснение (а брат му чисто и просто си е у дома в България), колкото защото анулирането на билета би означавало загуба на валута за югославските авиолинии. Така Радослав пристига в Мюнхен и скоро след това
през 1971 г. получава политическо убежище.
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Разказите възпроизвеждат също известното клише „България граничи със собствените си територии“, тъй като в първите срещи и в трите съседни държави бегълците се натъкват на хора, говорещи на български.
След преминаването на границата Банковски е задържан в Цариброд.
Началникът на затвора е българин от Пирот. Отлично говори български,
но има отвратително отношение към българските бегълци; заместникът
му също. Гледат на българите като на „окупатори“. На сутринта след преминаването на българо-гръцката граница Гаджев попада в някогашното
българско село Черешово, отдалечено на два-три километра от границата. Стар селянин го пита на български дали е беглец и го кани в къщата
си. Синът му отива до съседния град, за да съобщи за появата на беглеца, и по-късно оттам пристигат с джип военни и жена, която трябва да
превежда. След първите въпроси го закарват в градчето Долен Неврокоп: „Гръцкото градче ми напомня за моето, но с едно преместване във
времето назад от 30-40 години“. Оттам е прехвърлен в Драма и разпитите продължават три месеца.
Чападжиев разказва:
И двамата войника говореха български, но много стар родопски диалект. Бяха местни хора, научили езика най-вероятно от техните бащи
или деди. Отведоха ни в заставата и ни нахраниха с бял хляб, сирене и
маслини […]
Епизодът на срещата с възрастна жена е колоритно представен при
Пелтеков:
Жената на свой ред попита Слави нещо на гръцки, но той не я разбра.
Ден ксеро – каза той, че не разбира.
Питай госпожата дали знае някой човек наблизо, който говори
български – каза Петко на Слави.
Бабичката чу въпроса и отговори на български.
Аз говоря български. Вие какви сте? Бегълци от България ли сте?
Да. Ние сме бегълци от България – отговори Слави. – Къде се намираме сега?
Бабичката, която Слави титулува „госпожа“, обещава да ги заведе при
войниците. Бегълците обаче се страхували при какъв пост ще ги води –
гръцки, турски или български, защото не можели да разберат каква е националността на тази жена: тя говорела и на гръцки, и на български, а
била в турско облекло
Това неразбиране на света оттатък границата, наред със страстното
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желание към този свят прозвучава и в думите „Херидизмо Еллас“, с които беглецът на Цветан Марангозов от романа „Безразличният“ (1959)
мислено го поздравява. Изразът е доста различен от гръцката фраза „Херетизмус стин Елада“, която означава „Поздрави на Гърция“. След излизането на романа през 1959 г., когато започва пълзящото преследване
на автора, той решава да използва една от техниките за подобряване на
реномето пред блюстителите на идеологическата чистота на литературата, като прибегне до изпитаната тактика да пише „за народа“. Мястото, за което заминава в командировка, е най-крайният район на Юго-Източните Родопи след Девин. Така за написването на своя репортаж, който трябва да е сертификат за благонадеждност, младият писател досъщ
повтаря въображаемия маршрут на опита си за бягство от 1951 г. В публикувания след това очерк „Серпантини“ („Септември“, кн. 1, 1960) се
появява същият неточен израз „Херидизмо Еллас“.
В Турция реакцията изглежда най-непосредствена и топла. Според
разказа на Тончо Карабулков той и приятелят му след преминаването на
турската граница най-напред попадат на овчарите. Докато чакат войниците, те се грижат за тях, загръщат ги с ямурлуците си, палят огън да ги
стоплят. После ги завеждат до поста и ги оставят при граничната застава.
При пътуването от границата към лагера за бежанци във Виза останали
без пари и не можели да си купят храна, но докато били в полицейското управление им носел храна българин гостилничар. Турските войници
пеят и подканят българските бегълци също да изпълнят нещо. Това, което българите правят, може навярно да се нарече най-невероятната и неподозирана употреба на българското патриотично възпитание: „Пеем
им нещо от Ботевите, сетне декламираме. За турци поробители и народни изедници. В гърдите ни заговорва нещо вековно, заучено в училището, събужда се един зловреден национализъм“. Въобще при описанието
на емигрантската участ влиза в употреба цялата следвъзрожденска митология. Бегълците се вживяват в ролята на хъшове изгнаници. „Славните нови хъшове“ нарича Карабулков сънародниците си, намерили убежище в Цариград.
Отново гимназиалните знания от старата родина помагат да се разберат с властите оттатък българо-турската граница благодарение на изучавания в класовете френски. При разпита турският офицер задава въпроси на френски и първата дума на бегълците е френската réfugiés, т.е.
търсещи убежище, бежанци.
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После ги прехвърлят към следващите постове навътре и българският
младеж трябва да се дегизира като турски войник поради едно произшествие: „Вчера моят панталон падна в реката и тази сутрин ме облякоха в един от техните войнишки – сив, износен, който едва стига до под
коленете ми“. Завързват очите им, бегълците подозират, че го правят, защото се канят да ги застрелят. Разбира се, причината е да се пази секретността на постовете. Щом пристигат, където трябва, снемат превръзката им.
На втория пост водят дълги разпити „на някаква странна смесица от
френски, турски и български“. „Най-голямата загадка“ за турския офицер
е чантата с ръкописите, които младият беглец носи, а това са първите му
литературни опити. При преплуването на граничната река те се намокрили, но все пак младият литератор не се разделил с тях.
Емиграцията активизира национално емблематични образи на изгнанието, но трябва да ги съвмести с новата космополитна среда, тъй като в лагерите са „омесени“ различни националности. В тази ситуация
обаче се проявява именно устойчивостта на традиционните етнически
стереотипи. Такава картина особено пълно предава един литературен
текст – романът „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ от Илия
Троянов. Между лагерниците цари неприязън на чисто етническа основа: набедени за най-непоносими и неразбрани съжители, дори потенциална заплаха, са циганите и арабите. Звучи познато – възпроизведени
са ксенофобските нагласи на обществото, от което обитателите на емигрантския лагер са се измъкнали и чиито предразсъдъци пренасят и в
новата родина. Освен това редът в лагера се крепи на строги правила на
подчинение, които не се различават от лъжата и в онова тоталитарно общество, от което са избягали емигрантите. Преводачът Богдан им „издава“ „златното правило“: „Спазвайте правилата, гледайте да не биете на
очи, тук се навъртат едни типове, които търсят само неприятности, останете спокойни, навеждайте главата, тогава всичко ще върви, няма
страшно“.
Документалният разказ на Банковски пък показва как се възцарява
новото междуетническо разбирателство между емигрантите в лагера,
разликите се изтриват, изобретява се неговия език (новото есперанто).
От литературно-историческа гледна точка това са навярно едни от найранните образи в нашата литература за размесването на националните
различия, макар че днес те звучат вече стереотипно сред обилното „об-
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говаряне“ на мултикултурализма през последните две десетилетия.
Емигрантските лагери са живописно сборище на различни народности и езици:
В лагера „Чинечита“ имаше хора от какви ли не народности. Срещаха
се червендалести поляци, шмекери далматински италянци, кокетни
бързоговорещи румънки, кривокраки казаци, дебели чехкини, разни
все с благородни титли унгарци, рускини с огромни като зелки гърди,
мустакати албанци, вечно ругаещи руснаците украинци, говорещи все за
политика българи, неразбираемо чуруликащи литванци, летонци и естонци, държащи все на правилата немци, дребни учтивопокланящи се и
гледащи като мишки от дупка китайци, вечно каращи се помежду си сърби и хървати и др. Последните бяха най-много, почти половината. […].
Общата емигрантска ситуация води до създаването и на ново мултинационално съзнание. Националният белег остава обаче в дребни детайли в най-всекидневното, например всяка националност пренася националната си кухня и всеки приготвя своите национални готварски специалитети.
В лагера се създава и един нов език, „ИРО -вско наречие, понеже бе
измесен с много думи от всевъзможни разни други европейски езици“:
Така например, когато обитателите на „Вавилонската кула“ говореха
италянски, те не спираха никога разговора си, ако не знаеха някоя дума,
а просто заместваха същата със съответната ѝ от разни други езици, при
което се получаваше един съвсем своеобразен нов есперанто. На един
външен слушател това би звучало странно и смешно, но на тях то не правеше никакво впечатление, а най-важното бе, че те можеха отлично да
се разбират с него. Техните разговори обикновено имаха следния вид:
„Синьори, волете андаре… хойте ком ме а ла сластичарна… патисери
де“. „Ай каписко, вуой мондя а ла пастичерия. Ма… хуот динг фаремо ла.
Е мелио андаре… да пийнем куалкоза нела таверна. Ил амико Сречко…
дракул ло прендера, са ил мельоре вино нела… варош“ (“Господа, искате ли да отидете… днес с мене в сладк… сладкарница де“. „А, разбрано,
искате да кажете в сладкарница. Но какво ще правим там. По-добре е да
идем… да пийнем нещо в кръчмата. Приятелят Сречко… дявол да го вземе, знае най-доброто вино в града“).
Колкото до българските емигранти, те все пак запазвали особено
място сред това смешение, не се поддавали на междуетническото изравняване и оставали верни на националното си самомнение, поне на
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думи: хвалели всичко българско и италианската история въобще не ги
впечатлявала. Казвали: „Ех! Вярно е, че ние нямаме сега такива работи,
но сигурно и по-хубави сме имали навремето, които са били унищожени през дългите гръцко и турско робство“.
В емиграция се заражда един особен патриотизъм на сетивата и привързаност към вкусовете на родното, патриотизъм, който за беглеца Бисеров от романа „Безразличният“ е миризмата на чубрица. А в късната
есеистика на самия Цветан Марангозов, в есето „Синдромът Метусалем“, ще се появят ароматите на дива мента, смола и горска пръст, изгорели дърва, окосено сено, оборска тор, ухания на божур и рози… Има и
„патриотизъм“ на небцето, и култ към родната кулинария, изпъстрена
обаче с небългарски имена, заради който „разочарованият“ националист Телериг от романа „Изключителната биография на Буди Будев“ може да хване самолета от Австралия за Сингапур, за да се снабди с туршия
с нашенски аромат.
Емиграцията сякаш приучава към придържане към стереотипите,
смятани за израз на родното. Георги Марков също признава, че си готви
български манджи, дори пита за книга с рецепти, сади домати. Също научава съпругата си Анабела на нецензурни думички. Но освен това признава, че чете много повече българска литература, отколкото преди. Същевременно тъкмо поколението на интелектуалците от 1960-те години
поставя на преразглеждане стереотипа за патриотичното. Да припомним, че в романа за Буди Будев Цветан Стоянов дава неприкрито подигравателната оценка за него като „циркаджийство“: триумфалното завръщане на героя в родината става възможно под закрилата на цирк
„Родни балкани“, като премине обратно през границите скрит във вагона с цирковите животни. Но редица емигранти се посвещават на благородни патриотични каузи за съхраняване на националната културна памет – да припомним усилията на Христо Огнянов или Стефан Попов.
Асен Николов, учител в Американския колеж в България, издава в емиграция, в Кливланд, Охайо, книгите Bulgarian Folklore and Fine Literature
(1971) с преводи на английски, френски и немски, и Bulgarian Folktales
(1979). Цитати от българската литература, смятани за патриотични клишета, възвръщат целия си автентичен смисъл в устата на бегълците, които се скитат „немили-недраги“.
Ако трябва да изведем от фактологичните разкази характерна черта,
това изглежда е, че българите емигранти работят, за което разказват Ка-
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рабулков, Чападжиев или Кущиев, макар че не е позволено, защото бежанските институции и лагерите се издържат от държавата и ИРО. Според Кущиев за работа не се хващат само онези от емигрантите, които са
мързеливи. Карабулков взима четката и става бояджия. Той и спътниците му са работили първо на строежа на една джамия (явно напълно безразлични към конотациите на сградата, внушени от гимназиалното им
образование), вадили са пясък, правили са градината на една вила, обработвали са зеленчукова градина. Кущиев се занимава със строителна
работа, бързо си спечелва реномето на добър и разумен майстор и го
търсят. Тъкмо работата го спасява през дългите месеци, докато чака да
дойде време да изведе зад граница и семейството си. Когато му остава
свободно време, обикаля музеите в Истанбул. От ремонт и поддръжка
на жилища печели и по-късно състоянието си, когато се установява в Съединените Щати.
Колкото до Банковски, той прекарва дните, като чете във Ватиканската библиотека. Работи и в списание за емигрантите.
За разлика от дневниковите записки на бегълците в литературните
разкази такива свидетелства липсват. Макар че ги подозираме в доизмисленост, виждаме, че по-скоро те охотно възпроизвеждат стереотипи.
От друга страна, независимо от личния опит редица бегълци в по-късни
свидетелски разкази се позовават на неведоми сили или на чудодейна
молитва, които са ги закриляли. През емигрантските съдби преминава
една тайнствена сила, която изглежда случайност. Случайност, която води към щастливи развръзки. Например за Тончо Карабулков, емигрант в
Париж от 1950 г.: причините за бягството му са политически, тъй като е
преследван заради членството си в независимия земеделския съюз, но
той нарича бягството „хазарт“, който зависи от едно щастливо обръщане
на зара и изплита около него аурата на чудодейно събитие, в което се оглежда случайността на човешкия живот: „Нали и животът е комар,
азартна игра? Много залагат, но малко печелят“. Проблясъците на случайността в хвърлянето на зара в партия игра на табла е образът, който
обрамчва разказът за емигриралото семейство и съдбата на героите в
романа на Илия Троянов „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“.
Странно е това властно подчинение пред магията на хазарта и играта с
картите, което споделят в една или друга степен толкова различни като
съдба и характер емигранти като Карабулков, Георги Марков, Цветан
Марангозов…
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От други разкази на емигранти ще извлечем още имена, с които те се
опитват да назоват невидимата сила, направлявала стъпките им до
щастливата развръзка: „щастливата звезда“ (Драгомир Загорски), „силата“, „БОГА“ и „ГОСПОДА“ (Кущиев). Буди Будев, пресякъл границата, за
миг е повярвал, че е „избраник на висшите сили“. Добромир Загорски я
нарича „щастлив случай“. В романа му „Зле устроен свят“ се явяват още
образите на „щастливата звезда“, също на Духа, Скритата мощ или на
Невидимата енергия. Бегълците, тези изпитвачи на случайността, са
предизвикателство към всички добри поучения на здравия разум. Но
ето че над тях сякаш се простира закрилата на неведоми сили и в найдраматичния момент те се обръщат към тях: Спас Райкин пада в молитва при последните стъпки преди границата; Кущиев, човекът на решителните безтрепетни жестове, дълго мисли за оная сила, която направлява стъпките му, пази го и му помага безопасно да изведе цялото си семейство в новия живот.
А според днешните ни прочити с пресичането на границата беглецът
излиза от анонимната си съдба и от играчка на историята се превръща в
повелител над историята. Бягството е символ на епичното събитие, което преодолява историческата обреченост, превъзмогва реда, пазен от
идеологически постулати, но и от силен репресивен апарат. Бягството е
свидетелството за простото човешко действие, което блокира системата
и опровергава всесилието ѝ. Бих го нарекла обаче не дързост и смелост,
а неведомо чудо на търпението. С непонятно постоянство Кущиев четири пъти прекосява границата обратно, за да се срещне със семейството
си и да уговори извеждането им. И на петия път успява. Гранитната непоклатимост на нито един режим не е всевластна.
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АНЖЕЛА ДИМЧЕВА
(1963) родена в София. Завършила е специалностите „Българска филология” и „Английски език” в
СУ, доктор по наукознание в УниБИТ. Автор е на 8
книги: 6 стихосбирки и 2 сборника – литературна
критика и фрагменти. Постоянен автор на страниците за култура на в. „Труд” (от 2014 до днес). Председател на Общество на литературния кабинет
„Димчо Дебелянов” към Националния студентски
дом – София. Член на УС на фондация „Българско слово”. Лауреат на награди за поезия в България, Русия
и Италия. Творбите ѝ са преведени и публикувани на
руски, немски, английски, полски, италиански, испански, шведски, украински, сръбски, гръцки, арабски,
румънски и турски езици. Член е на Съюза на българските писатели, Асоциацията на софийските писатели, Съюза на българските журналисти и П.Е.Н.

„ЗАГЪРБЕНАТА ЗЕМЯ”
Описанието като метод на изображение в белетристиката отдавна
напусна линейното си развитие. Съчетанието на различните гледни точки през погледа на условния повествовател – ту очевидец, ту говорител
via героите си, предполага умения за пластичност на наратива, съответно читателят се движи в лабиринт от ситуации, обрати, скокове във времето, трансформации на героите.
Четейки новелите на Владислав Кацарски, обединени под заглавието
„Загърбената земя”, аз се измъчвах, учудвах, потъвах, издигах се и плаках. Това вече е показател, че авторът е родèн писател. Няма подобен
стил, нито аналогичен езиков субстрат в българската литература. Много
от словесните тухлички на тази уникална Вавилонска постройка са авторски неологизми, диалектни единици, поетични каламбури, метафорично-митологични заемки. Вероятно читателят няма да разгадае точното значение на някои от тях, но той ще ги разбере подсъзнателно, защото почеркът на Владислав Кацарски е като стремителната сила на високопланински водопад. Четеш и не можеш да спреш, понесен от автентично българското: като природа, бит, фолклорни сцени, диалектни словоформи, митически персонажи.
Бих нарекла прозата на Владислав Кацарски неомитологически реа-
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лизъм. Кои са опорните линии в едно такова ирационално по смисъла на литературоведската теория явление (направление)? Авторът сътворява фикционален
свят, но не фантастичен, а
опредметено кълбо от
страсти. Свят на митоподобни същества в човешки образ – с първични стремежи,
стълкновения, етно-битов
колорит, но и с космогонични видения, които са едновременно християнски, но
и езически.
Първо. Координатите са
неопределени – топосът Загърбената земя може да е
навсякъде – не само в българския ареал. Най-важното
е, че „земята се люлее през
сълзите”, а героите обитават „най-голямата стая на
света”.
Второ. Времето е неопределено – липсват времеви рамки под формата на дати, исторически
контекст или визирана разпознаваема епоха: „Времето ли е спряло –
или Земята се е завъртяла в някаква несретна орбита?”.
Трето. Героите уж имат имена, но не винаги имат лица – те са безплътна плът (душите, говорът и действията им ги обрисуват). Понякога
имената им са условни и визират външни, професионални или личностни белези: Мургавата, Веселата, Високия, Добрия, Пришълеца, Стареца, Художника, Ковача, Циганина, Далечния, Глинарката, Конника,
Убàвка, Железния, Приятеля, Кьоравия.
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Четвърто. Сюжетите на отделните новели са плетеница от обрати и
всевъзможни ситуации, сякаш Агата Кристи диктува на автора да сменя
фокуса в развитието на всеки сюжет: криминалният елемент не следва
стандарта „престъпление – наказание”. Злото често няма обяснение или
причината за определено действие на героя е заложена в езически и
фолклорни ритуали, в сляпа вяра и наслоени религиозни вярвания; температурата на действието често достига пикови стойности, изваждайки
скрити възможности или неподозирана антихуманност.
Пето. Темата на всяка новела прелива внезапно от добро към зло, от
зло към възвисяване, от възвисяването към божественото, от божественото към дилемата пречистване – отчуждение. Тече едно непрекъснато
съревнование между природните и човешките закони: „В природата няма подлост, има безкрайна справедливост и роля за всеки. Само на нас
е отредено да избираме дали да сме жертви или победители”.
Шесто. Поетично-метафоричната изобразителност не е някакъв фон
на действието – тя е персонаж, който държи в ръцете си динамиката на
фабулата: „За такъв дъжд казват, че бие на пропук. Небето се обръща с
дъното нагоре, а душата на облаците се слива със Земята. И боли, и е
пречистване, и е проклятие... Вселената раздира ризата си, непосилна
да издържи накипялата лудост, и се мъчи да скрие голотата си с големите мокри отломъци; а голотата е чистота, която всеки иска да види”.
Седмо. Диалогът често е безмълвен: той звучи чрез очите, жестовете,
природните звуци, чрез пътуването на персонажите един към друг. А когато е реален, остава с отворен небесвод. Героите уж говорят, а цялата
вселена ги слуша, пътищата се чертаят сами, тайните живеят вечно – като тревата: „Хората плетат нишката с усърдието на двуноги отмъстители,
убедени, че онова, което виждат очите им, е правилно. А очите им виждат само което искат да видят”.
Осмо. Знаковите събития от философска гледна точка – раждане, любов, творчество, смърт – не носят печатът за невъзвратимост. Всяко едно от тях е вулкан, където въпросът „защо” няма отговор. Виждаме вариантите в новелите „Пламъци”, „Великден”, „Момче от цветя”, „Загърбената земя”, „Проклятието”. Авторът често влиза в ролята на говорител
чрез риторични въпроси относно двойствената природа на щастието,
радостта, злото, надеждата, излитането, изневярата, убийството, пътува-
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нето и завръщането. Намирам талантливо реализирани препратки към
„Одисей” на Джеймс Джойс.
Девето. Езиковият субстрат, съставен от фолклорна лексика, архаични словоформи, поетизми и неологизми, придава на текста неочаквано
очарование, онази магнетичност и характерологичност в стила на Владислав Кацарски, който извежда неговото творчество в полето на приносните за нашата литература явления. В сборника „Загърбената земя”
срещаме думи като „омълчение”, „заотвзема”, „топлинник”, „разкръстия”, „житевина”; метафори като „жегата е гробена”, „слънцето е станало огромно биче око и разтяга часовете на безродни дрипави безкрайности”; народни поговорки като „Казано е, крака с крила се откупват”.
Десето. Еротиката в сюжета връхлита с реални параметри – без завеса, но с красивото сфумато на истинския художник, който различава порнографията от сексуалното тържество на влюбения човек. Любимата и
любимият са съединени и отдалечени, те витаят в единството на различията, без идеализация, в стихийността и първичността на греха, в който няма фалш. Еротиката е „огнена река, търсеща своето море от разтопено злато”.
И въпреки че Владислав Кацарски обявява на корицата, „Това място е
загърбено. Отминато е. Милостта окаменява тук, защото и душата е каменна”, всяка дума в книгата „Загърбената земя” е пламтяща същност –
човешка и природна, митооформяща в оставената следа, която читателят изстрадва и запомня завинаги. А афористичното послание извира от
всяка страница: „...У хората живеят всички живи твари – и животни и
растения; това, че не знаят езиците им, е, защото са ги забравили, заключили са сетивата си и са оглупили за околното”. Финалът на книгата,
включващ новелата „Загърбената земя” и „Проклятието”, извайва социо-моралния възел оцеляване – любов – престъпление – прераждане
чрез опрощение. Тези две новели са най-силните драматургични платна
в книгата, разплитайки един вечен процес в хода на човешката цивилизация – нищо не е толкова лесно, колкото превръщането на любовта в
омраза.
Бих отбелязала, че всички новели са готови сценарии за онзи талантлив режисьор, който би оценил тяхната визуална сила – не само с изобразителната мощ на фабулата и пейзажа, но и с психологическия разрез
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на индивида, с онази неспасяема абсурдност, която обаче не е фантастичен филм, а вибрация, обладаване на страхове, невежествено зло,
смъртно проклятие и нежна ярост – стъпала в егото на всеки индивид.
Те изграждат моралната йерархия на света и създават ново познание,
защото „човек има само себе си като пътека, като път, като храм” – казва Владислав Кацарски.
Владислав Кацарски,
„Загърбената земя” (новели),
изд. „Весела Люцканова”, 2019
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Роден на 23 юни 1962 г. в Горна Оряховица.
Завършва ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“, специалност българска филология и история.
Има издадени книги в електронен вариант и
на хартиен носител – „Доктор Петър Гудев – политик и държавник“ (2002), „Подир българската
мечта“(2006), статии и есета, „Яна Язова : След
възкресението“ (2011), монографично изследване,
„Избрани страници от българската история“(2012),
сборник, „По стръмния път на писателското майсторство“ (2013), монография за Йордан Вълчев.
Участва в колектива,написал „Съвременна българска енциклопедия“(1993 – 1995), и е един от авторите на поредицата „Бележити българи“ (2012),
т.8 и 10, изд.“Световна библиотека“.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ИВАЙЛО ИВАНОВ
С Ивайло се запознах преди 27 години. Боже, как върви времето
само!...
Срещата осъществи общият ни приятел Владо Шумелов.
Засякохме се на плаца пред някогашното търновско кино „Чаплин“.
Ръкувахме се. Слънчева, но и свенлива усмивка. Приветлив поглед. Топли очи. Бърз и леко нервен изказ. Точни, верни, милостиви,
но и много проницателни оценки за актуалната ни литература.
Подарява ми книжката си със сатири „Искри от воденичните ми
камъни“ с посвещение – „На блестящия критик, с пожелание за плодотворни бъдещи срещи!“
Става ми неудобно.
– Ама какъв критик съм аз, бе?
– Моля Ви се, недейте да скромничите. Чета Ви с огромно удоволствие, особено ми харесват кинорецензиите…
И ми говори на Вие!...
По-късно си разменихме телефоните и е – mail – ите.
Той имаше много странен никнейм в ABV- „в сърцето на беса“, при
това написано слято!
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Какви ли демони са го измъчвали през годините, колко ли разочарования е преживял?
Не съм го разпитвал за личните му патила, било ми е неудобно.
Само веднъж при един много дълъг разговор в изискано кафене в
родния ми град ненадейно споменах името на А.Д. – популярна поетеса и видна столична журналистка.
Казах му колко много я уважавам и как ценя нейната помощ.
Скочи като ужилен, изгледа ме предизвикателно и, обикаляйки
припряно около масата ни, изстена:
– Моля те, не споменавай името й…
– Защо бе, Ивайло?
– Тя ми е нещо като гадже…
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– Моля?!
Онемях, сякаш бях ударен с мръсен мокър парцал…
Какво гадже, бе приятел, та тя е омъжена и има две деца!
Това, разбира се, не му го казах.
Но тогава усетих, че Ивайло живее в свой собствен свят, по лично
негови си правила. Че животът за него не е само поезия, но и копнеж,
мечта, страдание, илюзия…
Говорехме си с часове по скайп.
Както бе сладкодумен като събеседник, така и умееше търпеливо
да слуша.
От време на време спираше беседата – казваше ми, че се е изморил, че има да свърши някаква работа.
Понякога и майка му влизаше в работния му кабинет – да му остави храна – „като на кученце“.
Исках да се чуваме по – често по телефона и му се сърдех, че не ми
се обажда.
– Нямам ваучер, приятел – оправдаваше се той. – Чаках мама да
ми купи…
Ха сега де!
Как така ще чакаш?! Не работиш ли?
Ето, това беше болезнената тема, която винаги избягвах в разговорите ни.
Знаех, че се гордееше изключително много с едногодишната си софийска авантюра в „Литературен форум“ през 1997 – 1998 г., а след
това и като вътрешен рецензент в издателство „ПАН ВТ“.
Но след това с какво се е прехранвал не смеех да го питам.
На мои познати им е казвал, че се препитава с разпространение на
книги.
Може и така да е било, но какви доходи ще ти донесе подобно занимание?
Както сладко си хортувахме в нет – а, така изведнъж престана да
се включва.
Дали ми се обиди, защото подминах „Филологически поеми“ през
2006 г.и „Очите на дете“ от предната 2005 година?
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Или защото не го приютих в къщи през пролетта на 2010 г., когато
бе поел поредното си поклонническо пътуване из България, спейки в
апартаментите на свои близки и приятели?
Но как да го поканя вкъщи, когато правех ремонт?
Как можех да сложа един от най-талантливите български поети да
спи на походно легло, в стая, ухаеща на блажна боя?
Много държеше да напиша отзив за сатиричния му сборник „Пастирът на мухи“ (2008).
Правех си оглушки, смятайки че със злободневната сатира се хаби,
че се плъзга по опасната плоскост на конюнктурното и баналното.
Сега разбирам, че за него сатирата и интимно-елегичната поезия
са били органическа потребност и едно неразривно цяло.
И стана нещо необикновено и невероятно.Прати ми по пощата
книгата си с автограф, а на е-mail – а се появи негова рецензия, в която бе вмъкнал и мои мисли, изказани по време на беседите ни, подписана с моето име и добавката, че вече е пратена по направление.
След два дни отзивът излезе.
Благодари.
Иронизираше ли ме или ме предизвикваше?
След това изчезна.
Какво пък – щом така е решил – добре – ще се съобразя с решението му.
През есента на 2012 г.внезапно ме потърси по телефона.
Побързах да го похваля за поредната му сатирична сбирка „Песен
за Бащите на Прехода“ от 2010 г.
Той благодари сконфузено и ме попита дали ще се видим на тържествата по повод половинвековния юбилей на университета , който
и двамата сме завършили.
Казах му, че имам голямо желание да се срещнем, но едва ли ще
стане, тъй като нямаше кой да ме замества в службата.
В разгара на тържествата, една вечер от автобуса го видях, как
нервно пресича пешеходната пътека в центъра на Търново, ръфайки
припряно суха баничка.
Стана ми едновременно и болно, и умилително…
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През 2013 г. като че ли всичко вече бе OK.
Покрай новата му книга „Брачни песни“ ми изпрати ценно видео с
представяне на книгата му в читалището в Троян.
Следях реакциите му – как нервно обикаля в залата, става, сяда,
отговаря припряно на въпросите, вълнувайки се от читателското мнение.
Гледах записа с интерес, след което се запитах :“ Колко провинциални премиери са уважени от светила като Светлозар Игов и Марин
Георгиев?“
А след туй с неприятна изненада прочетох в „Литературен вестник“ как между другото именно Марин Георгиев го захапва – аз му
помогнах да си издаде книгата, пък той две благодарствени думи не
каза по мой адрес!“.
Имаше и една великолепна, но нереализирала се, остап бендеровска идея, която ми сподели по същото време.
-Братче, измислих как да изкараме малко пари.Ще пускам сатири
и елегии в пенсионерските издания, които много се харчат.Аз имам
връзки в „Ретро“, ти в „Над 55“.Пращам от твое име, а като излязат,
делим хонорарите на две.Съгласен ли си?
Можех ли да му откажа и как да го подсетя, че подобна идея е колкото прекрасна, толкова и невъзможна за осъществяване?...
Той говореше с известна ирония за търновския алманах „Света гора“, но въпреки това именно там излезе като приложение сбирката
му „Светогорски пътеписи“, 2013.
Четох я в автобуса, на път за работното ми място.
Възхищавах се на зрелостта на таланта му, проявил се толкова рано и на неговото умение да създава атмосфера, деликатно да внушава, омайва и въздейства.
Такъв е и в последната си книга – „Нов сън за щастие“ от 2015 г.
Ивайло Иванов трябва да се чете комплексно, в неговата цялост.
Той рядко даваше интервюта, но е хубаво да изчетете разговора с
него в списание “Промо“ от 21 януари 2016 г., за да се разбере какъв
интересен и ерудиран събеседник.
Трудно пишеше рецензии, но е толкова фин, обективен и проникно-
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вен като критик – справка – „Скритата сърцевина на пейзажа“, 2013 г.
Създаваше прекрасни памфлети – „Мисля, че става въпрос за шедьовър!“, 2011 г.,есета - „Закон за небето“, 2011 г.и народо - психологически студии.
Господи, как ме разтърси с проницателния поглед върху родния
му град и неговите жители в „Изследвания на провинциализма“ от
2015 г.!
А с какви прекрасни „Библейски хроники“ ни изненада през 2009
година!
Прочетете „Изход из Египет“, 2009.
Уникално есе, с вещо познание по проблемите на религиозната
казуистика.
Не доживя посмъртното си възкресение с появата на сборника
„Което не чувате“ от 2019 г., издаден от Марин Георгиев и Кирил Кадийски, в който за пореден път блесна като майстор на пейзажната и
интимната лирика.
Ивайло беше фина натура, не из мира сего.
Ясно виждаше дефектите на обществото ни, винаги заемаше
принципни демократични позиции.
В него не открих симптомите на провинциалните комплекси, но
вътрешно явно се терзаеше, че не е оценен по достойнство, че не искат да го съизмерят с първенците на изящната ни словесност, че животът преминава покрай него…
Той желаеше да се реализира чрез литературата.
Оказва се, че в България това е жестока илюзия, че ако не си на някаква длъжност в списание, музей, вестник или общинско звено,
просто си обречен на гибел.
Известието за ненавременната му смърт на 30 май 2016 г. ме
стресна.
Защо точно той, по – малък е от мен с десет години, а имаше още
какво да даде на родната ни литература!
След като премислих, стигнах до извода, че вероятно така е трябвало да се случи.
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Това, драги мои , е България.
Тук винаги поетите се оценяват посмъртно – по повод или след някой нечакан юбилей.
Загубата се оценява след време.
Започва да се шуми наново.
Да се преоткрива от праха на забравата поредният български талант...
Дали подобна участ няма да сполети и Ивайло Иванов?

