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РУМЯНА САВОВА
Популярна и с псевдонима си Руми Райк, е автор
на 19 книги, от които 3 за възрастни и 16 за деца.
Последно издадените ѝ са „За животните любимиприказчици в рими“ ИК Пан, 2020г., и „Голяма книга.
Природните чудеса на България“, ИК „Пан“, 2021г.
Включвана в много сборници, учебни помагала, алманаси и поетични антологии.

СЪСТОЯНИЕ НА ВИОЛА
бродирал ли си
мозъчна гънка
през бод
до зима
снежинка
тъкал ли си
на два облака
брод
без име
бримка
пускал ли си
от устни до коляно
целувал ли си
от юни
до януари
рисувал ли си
гондола
порцеланова струна
изгубена в мъгла
състояние на виола
изтрито с гума
което се влошава
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от суха кашлица
и трева
виждал ли си
с любовната страна
на окото си
звук
плакал ли си
плод единствен и гнил
вкопчен в зимния клон

БАЩА
Изрязах дъжд и чепка грозде
от брошурата на есента –
а състоянието ми се размина с думите
Едно момиченце със панделка подскочи
право на десета страница –
излапа гроздето
и облаците залепи в тайния си дневник
Дори не подозираше, че съм баща му

ОБУВКИ
Ти идваше винаги такъв
огледален и кален
по мръкнало
Обелвах
красивия миг
отвъд присъствието
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дъхът ти
рисуваше планина
Една по една търкулвахме
ябълките внимателно
и все така прекосили
любовните зими
знаехме
от какво тежат краката ни
и краката ни също знаеха

ПО-СИНЬО ОТ ЗЕЛЕНО
По мокрото
на сухи залези
пълзящи устни
засъхнали следи
от слуз
Навитите спирали
обещания
в черупки
прохладен блус

В ИЗМАЧКАНИТЕ РИЗИ И ПРЕДСТАВИ
окачвам те по всичките ревери
засаждам те
във изветрялата глава
угасвам лампата на ръбестото вчера
не съм за гледане
и без това
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излюпвам се ужасно оглупял
в оголените ни моменти
влюбен
на 100 парчета пак съм цял
упадъчен съм елемент и
казано най-общо
съм загубен
в измачканите ризи и представи

IRISH ARMS*
любима Айрийн
с irish arms като наденички
обичам те
полята обилно с майонеза
*дебели, женски крака

HUMMING OCTOBER*
така ми действаш Джул
заклевам се
в която и да било от любовниците си
в която и да било халба с бира
пенлив съм за теб
пиян от лъжи
но бих се запролетил
за един твой език само
пърхащ като лястовица
*humming october – силна английска бира, от новата реколта
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AKTEON*
такъв ме направи
не много след като те нарекох “любима”
не много след като ти подарих пластмасова гривна
оттогава съм подарил още дванайсет такива
и ще продължавам
докато не умре старият продавач на сергията
*рогоносец; също такъв, който слага рога
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НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА
Наталия Недялкова е родена през 1969 г. Завършила е Полска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Журналист, преводач, поет. Член на Съюза на
рускоезичните писатели в България, член на Съюза
на преводачите в България. Превежда от (и на)
руски, полски, черногорски, сръбски, хърватски и други славянски езици. Автор на поетичните книги „В
театъра на сенките”, „Перила към небето”, „Онзи
зад вратата“, на двуезичен сборник с Валентина
Сергеева „Там, за зимой”, изд. в Санкт-Петербург, и
др.

АЗ-ЪТ, ЕР МАЛЪК И БЕЗГЛАСНАТА БУКВА
Тъжно е да бъдеш безгласна буква (макар че и безгласието, понякога е
право на глас), но хиляди пъти по-окаяно е да ти се падне амплоато на ер
малък.
Хем те има, хем, обаче те няма, и нито една дума не започва с теб.
Абсолютен малшанс.
Двадесет и осмата буква от азбуката, както се знае, няма звуково съответствие. А през време оно с нея се обозначавал свръхкратък гласен звук.
И до тук. И толкова.
Дори събратът му по произход – Ъ-то – не е толкова натикан в ъгъла и
гордо застава начело на едноименната думичка и всички нейни производни – ъглен, ъгловат, ъглополовяща, ъгломер. А да не говорим за екзотичните чуждици и собствени имена – Ървин (Шоу и сие), Ърнест (Хемингуей и прочие), също така Ърнст енд Янг, ъндърграунд, че и Ъпсурт (вече
запазена музикална марка).
Всеки може да бъде „аз“, но пЪк Аз-Ът звучи по-солидно и академично. Някак си хегелианско-кантианско, тук-таме със СартЪрски нюанси и акценти.
Тъжно е на нищо да не съответстваш, и нищо да не ти съответства, и да
не ти е писано да водиш бащината дружина, и в речника да не ти е посветен отделен раздел, па било и с една единствена думичка.
И все пак: благословен да е ер малък, на който му е отредено да е в
златната среда на думите, и да дарява с мекота съгласните. Онази мекота,
която е способна да изглади всяка рЪбестост, Ъгловатост и акутност. И да
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внесе една нотка галЬовност. И щипка ефектно актЬорско присъствие.
Вълшебно е да умееш да променяш същността на нещата, и на значенията.
Без да съответстваш на каквото и да било. Без да си забележим.
И хем да те няма,
но все пак – да те има.

БЛАГОСЛОВЕНИ ДА СА ВЯРВАЩИТЕ В ТЪЛКОВНИЯ РЕЧНИК
Благословени да са вярващите в линейността на времето.
Благословени да са адептите на часовника и тълковния речник.
Тяхна е хронологията и последователността на повествованието.
Техен е комфортът на хронично здравия разум. Удобството миналото,
настоящето и бъдещето да следват едно след друго. А финалът на разказа, последният кадър най-много да е двувариантен. От тривиалното
«The End» до утешителното «To be continued». Без изненади, провокации, резки завои и предизвикателства.
Но, ако, само за момент си представим, че целулоидната лента на
действието може да се извърти наобратно, послеписът да се престори
на пролог, а уводът да намигне от дълбините на заключението.
Или дръзката ножица на нечие въображение да накълца кадрите
един по един, а после да ги пренареди – абсолютно произволно, така,
както се разместват стъкълцата на калейдоскоп.
Тогава:
Пясъчният часовник тутакси ще се хоризонтира, защото времето няма да го има, и няма да има нужда да отмерва каквото и да било.
Стрелките на кръглия му побратим ще затанцуват в желаната от тях
посока, защото кръгът – тази съвършена окръжност не може нито да се
прекъсне, нито да се затвори. Нито да се сигментира.
От дълбините на семантиката ще се надигне най-високата приливна
вълна. Ще размести всичките пластове на многовариантните значения,
ще изтърбуши думите от съдържанието им.
А после ще срути бентовете на редовете.
Точно тогава – извън времето и привичните описания, освободено от
фонетичните си и графични черупки, Словото ще заблести като рибя
люспа, или ще се превърне в перла.
И вече няма да бъде хвърлен камък, който руши.
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ХУБАВО Е ДА БЪДЕШ КНИГА
За някои животът, земното му измерение, е нещо като храм. Особено за онези, свикнали с художествените интерпретации на абсолютната
идея, която човешкият разум всячески се опитва да напъха във визуален
образ, цвят и форма. В храма – Битието, едни отправят горещи молби,
други молитви, трети препокриват и двете понятия. И макар направлението на отпращането на двата вида послания е едно също – Там, някъде Горе, разликата между двете е като между небето и земята. Нищо, че
някога някой е казал, че каквото е горе, такова е и долу. И че Едно е всичко, а Всичко е едно.
За други пребиваването в света на материалните форми е като посещение в библиотека. Тежки, отрупани с дебели и не толкова обемисти
книги, рафтове. Подредени по раздели, по азбучен ред и по какво ли
още не, в съответствие с уставните правила на сигнатурната таблица. Научиш ли я добре, сигурно ще разбереш и тайните на мирозданието. И затова, че най-ценните екземпляри се пазят далеч от многото очи и ръце,
в хранилището. А за достъп към златния фонд съществува специален режим, специален ред и заявка, молба и молитва.
Ще ни се да мислим за уникалността на собствената си житейска история. И че между двете ѝ корици – началото и края – четящия го чакат неподражаем сюжет, оригинална фабула, запомнящи се диалози и монолози, крилати фрази, които подобно на ято фантастични птици ще се измъкнат от тесния кафез на повествованието, за да пребъдат във вековете.
Хубаво е да бъдеш книга. Не досадно и глуповато четиво, което се
захвърля след първите 2-3 страници. Нито пък бестселър, чиято бясна
популярност и нашумялост минава бързо и угасва като новогодишен фойерверк.
Хубаво е да бъдеш книга, написана от мъдър автор и прочетена и
препрочитана от интелигентен читател, който успява не само да прочете между редовете, а и да продължи повествованието, дори и като сложи след точката му още две, та да го превърне в многоточие и да направи финала отворен.
А когато всичко се превърне в пепел и прах, хубаво е да бъдеш прашинка върху корицата на някаква старинна книга. Падне ли тази прашинка на земята, значи, че след дълги години забвение някой отново е
отворил КНИГАТА.
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ПАВЛИНА ЙОСЕВА
Родена в Шумен.
Има пет издадени поетични книги – „Трудна за
сънуване” 2006; „Още тишина” 2011, хумористичната „Еротика по селски” 2011. През 2013 излиза двуезичната „Отвъд тишината“ (преводите са направени от Хр. Граматиков).
А книгата „И тъмното почва да свети“– се появява на бял свят през 2020.
Носител е на осем литературни награди: първа награда в конкурса „Ерато” на „Уикенд”; „Искри
над Бяла”, 2012 – победител в конкурса на името на
Биньо Иванов, първа награда в конкурса “Паметта
на водата“, гр. Бяла, наградата „Златен Пегас“ на
„Ретро“, 2020-та „Състояние на полет“ и „Златна
кана“ на Фондация „Панагирик“ за цялостно творчество. А през 2020 година печели първо място в конкурса „В полите на Витоша“.
Член е на Съюза на шуменските писатели и на Санктпетербургския писателски
съюз.
Павлина е актриса на свободна практика.
Художник с участия в общи, международни и благотворителни изложби.
Автор е на няколко документални филма като режисьор и оператор.

ВРАЖДЕБНА
Летището – проклета хищна сянка,
приклекнало в полята на Враждебна.
Враждебна е! И като Смърт ги чака,
да ги запрати в необята на Вселената.
Отиват си! Децата ни са птици.
Виж, на ята отлитат самолетите!
Родителите днес са лунатици,
които слънце няма да отглеждат.
Отиват си децата на България
с два куфара по двайсет килограма.
Билетът – евтин, като стек цигари.
А им е твърде скъпо... да останат!
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СЕЛО Е!
Бавно село. Тихо и напуснато.
Бременни лозниците от грозде
натежало, алено, некуснато!
Даже вятър няма, няма после.
И прозорците му – късогледни,
та когато някой-никой мине,
дръпнат си пердето до последно –
крият тишината, да им стигне!
Покриви – с изкърпени каскети,
покриви – с охлузени улуци.
А войводите му са заети
да преправят спомени за внуци!
Котки дремят, кучета не вардят.
Зидове подпират небесата,
бяло е полето, а хамбарът –
стиснат като шейх брои зърната!
Край плета – глухарчета и баби.
Сгърбени крилете на мухите!
Ярките страхливо се прокрадват,
окълвали сенките протрити...
Иска точно тук да си живее
Времето! Наникъде не мърда.
И кавал минутите му пее,
и неделята му е в четвъртък!
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И ТЪМНОТО ПОЧВА ДА СВЕТИ
Накъдето отдавна си тръгнал, оттам се завръщам.
Там изглеждат проклети дори добродушните черкви!
И небето се сгърби. А ангелски белите къщи
търсят още звезди и бездомно – нагоре – се блещят.
Накъдето си тръгнал е празно и приказно сиво,
само острите тръни обшиват с корона главата ти.
Всички извори търсят реки. И понякога виждат!
И врагът – до последната риза – ми беше приятел.
Не посмях да ти кажа, че никога няма да стигнеш.
Ако имаше начин – и сляп като мен – би се сетил!
Пада цвят – ведър дъжд. А под сетната липсваща вишна
ми е толкова тъмно, че тъмното почва да свети.
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ПЕТЛИТЕ МЕ ВЪЗПЯХА УТРЕ
Внезапна като трус усетих болката –
вградена е в листата на чимшира.
Безцветен вкус. И тишина в минор.
А слънцето изтече зад баирите.
Не исках да съм сянката на вятъра
и колене поставих под амвона.
Петлите ме възпяха утре. Цялата!
Покорството ме правеше свободна.
От тази нощ ще стана на молитва –
по пясък от море ще се напиша.
Последната любов е много тиха
и мога да се чуя как не дишам.
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА
Е поетеса и журналист. Досега има издадени
три стихосбирки с концептуална поезия - „По ръба
на чадъра”, „Смеха на огледалото” и „Чуй тишината”. Готова за издаване е и следващата нейна поетична книта. Работи като редактор в сп. „Икономика”.

СПОМЕНИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
Повечето спомени изсъхват
Ронят се на прах
Невидими прашинки стават
И негодни за повторна употреба
отлитат нейде
Къде ли е гробището за спомени
и къде ли е архивът
на изчезващото ни минало –
пита човек, който иска за втори път
да изживее първата си любов
Но точно преди това той ритуално
ще погребе раздялата и други работи

НЕПРОСТИМО Е ДА СИ ЧЕРНОГЛЕД
Тъмно е Пристъпвам
Още по-тъмно става
Продължавам напред
Когато непрогледен стане мракът
започвам ясно да различавам всичко
Мракът отваря сетивата ми
Непростимо е да си черноглед
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КРАЙНО И БЕЗКРАЙНО
Може би е време
да се обърна назад
докато гледам напред
може би е крайно време
Може би е време да реша
коя е решителната крачка
за да не я прескоча
може би е крайно време
Може би е време
да ускоря крачката
в това време на промени
може би е крайно време
Може би е време
да спра мисълта за времето
може би е крайно време
А може би е крайно време
просто да спра и да видя
как тече и как изтича времето:
Бързо расте и бързо съхне тревата
Цъфти и прецъфтява цветето
Есента си присвоява плодовете на лятото
Зимата замита всички следи
И пак грейва пролет
Това е то крайно и безкрайно време

МОНОТОННОСТТА И ДРУГИ НЕЩА
Ставаш сутринта
Правиш обичайните неща
Надбягваш деня
Посреща те вечерта и
те пленява в своята тъма
И после пак:
Ставаш сутринта
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Правиш обичайните неща…
Ден след ден след ден така
свикваш с монотонността
Но съдбата не обича тази скука
затова поразбутва оттам-оттука
Нейните центробежни сили
отнасят които са се надценили
Повелителката на света
не приема лесните неща
за да не заспи света
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ПАВЛИНА ПАВЛОВА
Родена през 1959 г. Завършила е УНСС. Още като
студентка сътрудничи на Радио София. Авторка е
на множество книги със стихове, книги за деца и романи и др. Член е на Съюза на българските писатели
и на Съюза на българските журналисти.

ПИСМА ВЪРХУ ПЯСЪК
Всяка сутрин ти пиша писмо върху мокрия пясък.
Но приижда вълна, после – друга. И няма следа.
Само чайките, всичко прочели, отлитат със крясък.
А наоколо пустош, мъгла и голяма вода.
Всяка сутрин ти пиша. Така е от много години.
Свойта обич споделям безмълвно сред шепота тих.
Бе измислен... Дори не разбрах как животът отмина.
Ала тебе, любими, тъй късно, тъй късно открих.
Но макар да е есен, от твойта любов съм щастлива.
И ме стопля жарава от спомени. Сякаш си тук.
Дните – сиви вълни – неусетно от нас си отиват.
Само светла магия в душите витае без звук.
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ЛЯТНА ИСТОРИЯ
С пенесто езиче ме облиза
и измокри бялата ми риза
старото море.
В него рибните пасажи плуват,
в него морски кончета лудуват –
кой ли ще ги спре?
Този вкус на сол и водорасли
помнят всички, покрай него расли.
Песен на прибой
се промъква в сънища случайни
и разбужда крити дълго тайни –
знаеш, друже мой...
Прави ме щастлива и желана –
иска ми се с него да остана,
ала чух сигнал.
Влюбено свирукаше по плажа
моят мил, разчетох в него даже
как е закопнял.
Аз отвърнах. И с целувка страстна
той ме награди. О, миг прекрасен!
Роби на страстта –
още дълго ще си шепнем в мрака
с колко трепет другият е чакан...
Морска красота...
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САМОТНИЯТ ФАР
Обсаден от вълни и в двубой с ветрове, фар самотно стърчи сред морето.
Но през бури и щорм, през мъгли, снегове всеки търси окото му светло.
Той си има пазач, назначен да следи дали в точния час ще се пали,
да изпраща сигнал, че опасни води към скалите изтласкват фатално.
Често в нощна тъма, щом изгрее луна предизвиква въздишки, копнежи.
Морски фар, топъл бриз – романтична страна на шептящата морска
безбрежност.
Край самотния фар преминават съдби, преминават и кораби стари.
Той е винаги там – при опасност тръби, както правят най-верни другари.
Обсаден от вълни и в двубой с ветрове, фар самотно стърчи сред морето.
Но през бури и щорм, през мъгли, снегове всеки търси окото му светло.
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СТЕЛА СТАВРЕВА
Завършила Театрално изкуство в Нов български
университет. Живее в Кюстендил.
Стиховете, които публикуваме тук са от подготвяна за печат първа стихосбирка...

ПЛАЖ
Остров на самотен плаж.
Плаж на остров сгушен в анфас.
Полет на птица, полет наум…
Очи – замъглени – от слънчев щурм…
Сплетени ръце, души,
двойна сянка – аз и ти…
Отмивани от пясъка следи;
от далечна птица писък глух
и в безвремие изчезващ звук…

ПЪРВА СРЕЩА
Сърцето бие за теб –
и потръпва
с всяка твоя дума,
с всеки твой жест;
Колко малко, а стига –
завързан с незрима верига –
смутен ти стоиш срещу мен...
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Странна среща и тъй мечтана…
Но най-сетне ето ни двама –
разстоянието между нас се топи –
огън святка в погледа скъп,
а кадифената плът
е безмълвна, гореща…
А това е само първа среща.
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ТАТЯНА ЙОТОВА
Родена в Айтос през 1961г. Завършва СУ„Св. Кл.
Охридски” – Българска филология и Педагогическа
психология, Ръководител е на Школа за слово, мелодия, театър „Генгерче“. Автор е на 14 поетични
книги, шест от които – за деца: „Антистоп”, „Божури в снега”, „Съм”, „Веднъж ще ти се случа”, „Опашати истории за любими муцунки”, „От любов живей”,
лирическата новела „Между ада и рая”, „Извор с очи
на дете”, „Кафето предстои”, „Чудна весела история
с баба Танка и Виктория“, „Роли, роли“ (сценарии за
деца и възрастни) и др. Поетесата превръща стихотворенията си в песни, които изпълнява с китара.
Автор е на албумите с изпята поезия: „Закъсняла
молитва”и „Песента на токчетата”. Участва в
бардовски фестивали, в международни и национални форуми на изкуствата, в поетични конкурси. Публикува в лит. издания и алманаси; творчеството й печели награди и признанието на публиката.

ТРЕВА
горна част на пясъчен часовник
е гледката от моята тераса
рисуваща морето на зората
между скали обезтревени
по душата ми
в обърнатия конус
тихи чайки
тъкат платна невидимо спасени
а липсващата част часовникова същност
е най-предначертаната илюзия
тогава
къде изтича пясъчното време
къде изтичат атомите стъпки по брега
и отпечатали се в спомен
за водораслови целебни изпарения
скалите покрай заливите на душата ми
ръце от празнота
поискали до смърт да те прегърнат
единствен стрък трева
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уханна и насъщна
трева живот
вратичка за самотници
скалите на душата
ми в премала те мечтаят
и давят се
през портокалени меандри
в убийственото синьо
кюрасо пред мен
солено отразило
гордостта ти
все пак
къде изтича пясъчното време
щом тръгне си тревата

СПИРАЛАТА НА ВРЕМЕТО
„Животът не познава заден ход“
Ивайло Балабанов
Ще слезе август тихо от прозореца,
ще топне нос в предесенни вълни,
с очите на случаен богомолец
ще спре да диша, само ще тупти.
Но в сетната въздишка ще разкаже
истории за вчера и за днес
и някак относително протяжен
на Утре ще направи щедър жест.
Той знае, че не му остава много,
дори си мисли: „Свърши моят смях,
каквото пях – изпях, ще кажа сбогом,
в друг август може би ще се родя…”
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Ще гмурне дъх в бездънния оазис,
написвайки безшумно по брега:
вода и сол, и обич щом опазиш,
животът ще е жив във вечността.
Сърцето на мъдреца август бие:
напред – назад – напред в безкраен ход…
…И в пазвите си Времето извива
спиралата на нечий скъп живот…
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ЛЮБОВ ДЖУНГУРОВА

ПРЕМЕСТВАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО

По картината на Д. Казаков - Нерон
“Позиция в пространството”

Мога да вървя по главите ви.
Мога да скрия и птица в око.
Мога да уча водата от извора
да пее ватански,
да тръби, че щастие има.
Мога да подслушвам край пещери
за чудовища.
Мога да направя ключалка без ключ.
Мога да се събера в първата
буква и звук.
Но не искам да стисна сърцето от камък
за да потече любов...
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ГЪРБАВАТА ЖЕНА Е КРАСИВА
и мъдра.
Дъждът я залива
с песен, която никой мъж не ѝ изпя.
Камъкът, който я препъна,
виното, изпито наполовина
прибра
за малките вечери у дома
със симпатични чудовища,
които вече обича...
Кожата ѝ става папирус
със световните тайни и скръб,
очите ѝ преливат
от цялата библейска любов
– толкова тежка,
стегната в здрава гърбица...
Костенурка, помъкнала
Земята като покров.

СТАРИЯТ ГРАД
На гърба на църквата живееше Христос
в къщата с обърнатия покрив,
до берберницата на Ахмед...
Тракаше шивачницата на Киркор,
до тъмно,
Обувките надничаха от рафта
на витрината на Месароп,
Ако един от тях изчезнеше в картината,
Оглушаваше света и спираше да диша...
На Великден, под голямата камбана,
всички
късаха единствения козунак,
чакаха край дългата софра
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на улицата
Христос –
гърбавият просяк, пред църквата,
който само днес раздаваше
цяла кошница с яйца.
Светеха докрая свещите им
край Христос
и само тази нощ
той изправяше гърба си.

***

„Щастието е притча.
Нещастието - история”
Харуки Мураками

Подаръкът без етикет
– цената на съдбата ти,
тънък звук от пръстите на времето.
Често – неочакван и нелеп
като бързо четиристишие
на картичка за рожден ден...
Разглеждаш го с интерес
само един ден.
Цял живот му търсиш място
и обяснение
защо не се освободиш.
Като дългоживяла картина
(– отблизо – ужасна/Репин,
отдалече – Шишкин).
Стената ще е само петното след нея.
Така и съдбата...
Получена като първи подарък
нямаш никаква власт –
дори не знаеш приказка
или история се е получила
след последния рожден ден.
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ИСТОРИЯ ПО СИЦИЛИАНСКИ

			
Не мога да повярвам
– лодкарят Йона пее зад гърба ми.
Морето е блестяща риба,
която диша тъжно, преди да ни погълне.
Лодката добряшки си боботи,
градчето вече е зелено ръбче
на 40 градуса от тропика.
Скалата слон успокоява
– не всичко във природата е странно
щом идва от търбуха на вулкана.
Не мога да повярвам
– песента измива бръчките,
тъгата изглажда ризата,
наглася шапката накриво...
и лодкарят пее утешително
за любовта, останала на пясъка.
Малка канцонета с фини пръсти
боде в очите, борда затанцува,
Слънцето се скрива в пещерите;
ехото бълбука
и се пълни с риба.
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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/.

ЗАВЕЩАНИЕ
Когато всеки ден е подарен
и дебне те инсулт, не смърт геройска,
приятели, сберете се край мен
и чуйте завещанието мое.
Пътеките на Пиринския край
и бистри езера ви завещавам.
Пазете свято българския рай,
за сеч бракониерска не прощавайте!
Китарата на италиански строй
и пет – шест евъргрийна ви оставям –
да свири на купони и след бой
и женските сърца да покорява...
Лаптопа си оставям на поет
/там, где отивам, той не ми е нужен/
да драснете на него нов куплет
и нека Уърд най-вярно да ви служи.
Оставям ви морето – дивен дар –
и гларусов копнеж ви завещавам.
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Ще бъде то най-верния другар
и в миг на слабост ще ви вдъхновява.
И лек, ефирен, омиротворен,
освободен от грижата за хляба,
аз ще си тръгна тихо някой ден,
проронвайки една сълза на прага..

ПРЕХОД

На Тома Троев

За преход някакъв говорятне бил завършил още той.
Мастити историци спорят
кой бил злодей и кой – герой.
Заченът в кухнята на Жельо
бе новият обществен строй:
Луканов по пантофи смело
дойде и призова на бой.
„Народът глупав е и муден.“
Другарят Ленин май е прав:
кой път да хванем ний се чудехме,
размахвахме юмрук корав....
Докато скача по паветата
/то пак ченгетата го водеха/,
разграбиха ТКЗСтата,
приватизираха заводи
и днес са вече господари,
а ти наемник, жалък роб,
те са масони и зидари,
а празен зее твоят джоб...
Завърши преходът, завърши
и трябва да го разберем!
След тежък труд и дух прекършен
пак Маркс и Сартр ще четем.
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Ще има стачки, барикади
и перманентният протест
ще поведе душите млади
за хляб, за бъдеще, за чест.
Не, не тъжа за комунизма,
ни за концлагера червен,
но си запазвам оптимизма
за европейския ни ден!

ПОЖАРИЩА
Гори планетата, гори:
Австралия – след Калифорния,
изпепелените гори
в Балкана – и сега безводие...
Дванадесет без пет, уви,
минути до Апокалипсиса.
Ще се усетем ли – или
ще се отправим дружно в нищото?
Мече Коала прегърни
и засади дръвче из пустоша,
на улицата излезни,
поискай нещо от върхушката,
която с алчност и злина
ни мачка от десетилетия.
Но ти ЧОВЕК си – затова
помни: моралът вечен е!
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ЕЛЕНА КОМАТОВА
Завършила специалността „Българска филология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Била е преподавател; първи инспектор „Изкуство и култура” в
4-ти Районен съвет - гр. Пловдив; инспектор „Социални грижи”; живяла е 18 години в гр. Брюксел, където е завършила висши библиотекарски курсове
и е служила като преводач в Първоинстанционния
съд - гр. Брюксел, Кралство Белгия. Публикувала е в
българския периодичен печат. Авторка на стихове,
превежда от руски, френски и др. езици, издадени от
печат две книги – поетична стихосбирка „Морски
брегове” и поетична антология на нейни преводи
на руски класически и съвременни поети „Поетични
селения”.

СТАРИНЕН ИЗГЛЕД ОТ СВЕТИ ВЛАС
Хлопки помни този бряг.
Стадата по залез.
Есенният листопад
още ни разказва:
Как до ручея свенлив,
жажда утолили,
над морето в светлини
овцете пладнили.
А вълните долу дълго
ласкаво шумели.
Ладиите с риба пълни
в пристана довели.
А когато вятър лют
зимните акорди
тъжно – страшно зареди,
сякаш бесни орди
вдигат рев,
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с вълните лудо буря забушува...
Пада мрак.
Къде сега овчарят зимува?
Облаци или стада
вика, именува?
По-далече от брега –
да не се издавят
води своите стада
времето на завет...
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МАРИЯ ЧУЛОВА
Автор на четири публикувани книги: две стихосбирки и две с литературна критика и есета.

СЛЕД АРГО
Не спряха смъртта, а живота, и
стремежите поставиха на пауза,
„Не умирай днес“ е филмът,
„Стойте у дома“ се чу с аплаузи,
с вирус или не – карантина,
хикс-лъчи и лечебен глад,
ето че годината измина
в изолатора на своя град.
Създадоха последни мохикани,
поданици на глобалното село
мълчащи, неиграещи, невесели.
Излизат избраници с покани.
Нов ред на любовта ли пречи?
В суматохата си все я търся, щом
се крие всеки в крепост или дом,
човек е остров някъде далече.
Възпитани от благородни деди,
прескачаме ли плета за черешки?
Блокирани, живота не градим,
но копнеем срещата с човека.
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Стаен копнеж – безидеен развой,
надпревара в суматоха за любов,
и непотърсена любов – застой
с виновното „Зает съм и не мога“.
Сам заекът не скача в ловна мрежа,
гледаш ме, забравил ежедневие,
да съберем самотата е неизбежно,
пътища объркано преплетени.
На острова си сме последни
сред преброените милиарди,
подредени, бляскави, сглобени,
ще се усмихнем класически.
В Грузия е златната Колхида,
нямаме си каталожни номера,
даже да съм лодка без платна,
към кораба ти се нося и ида.
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КОНСТАНТИН КОРАДОВ

ВАЛЕНЦИИ
Оставам сам в гаснещата вечер,
но зная, че не съм самотен в този час
и под звездния покров витаят
сродните души във свой анфас.
И уж сме непознати и далечни,
но в същност
орбитата е една и близки сме,
подвластни на своята тъга...
Тъгуваме и границите ѝ не знаем,
но чрез нея се осъществяваме,
и оставаме заложници
на собственото си прозрение!
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ИЗПИТАНИЕ
Имам странното усещане,
че съществувам в море от биомаса,
в която шлака кипнала ме носи
към върха на моята Голгота.
Умират спомените,
минавам мълком покрай тях
и любовта покрива се със плесен,
единствено озъбен срещу мен,
върви с лицето си противно фалшът.
Така по древната река на Хадес
се носят трупове на мумии
на безпаметното сквернословие.
Оставам в битието горд
и търся във небитието брод...
Господи, пак изпитание ли е от Теб?
Нима достоен съм за Отческото Ти внимание?!

БЕЗВЕТРИЕ
Изгубват ми се бавно и полека,
радостите от живота млад,
жадната целувка с Афродита
остана спомен някъде назад.
А в мен бушуват още несломени,
желания във романтичен стрес,
край мен денят минава безразличен,
мърка нощта във сънен унес.
И сред покоя на съня безветрен,
катамаранът се полюшва,
в очакване на утренния бриз,
предизвестен от вик на гларус.
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ЛЮДМИЛ ПОПОВ
Поет, художник-фотограф. Помествал е в сп.
„Пламък”, алм. „Тракия”, „Мост” и др. Редактор в издателство „Зеница”. Автор е на: „Цигански разкази”,
на стихосбирките „Калъфка”, „Отстранени системи”, „Гневът на буквите”, „Препитание на мозъка”,
„Весели приятели” (книжка за деца). Продуцент и
водещ на телевизионното предаване за български
език и литература „Глагорец” в ПОТВ. Отличен е с
награди – за хумористичен разказ „Каунь”, Хасково;
„Голямата Славейкова награда’ 2011“ в Трявна; Бронзов ирелевант в „Ирелевант‘ 2011“, втора награда
за разказ на конкурса „Н. Й. Вапцаров” – Благоевград`
2016г., специална награда за есе в „Небесни меридиани”-2018 г. и др. Член е на Съюза на българските
писатели.

СПАСИТЕЛНА ЛОДКА
Ето пак ще писне папагалът
хай да ги спасим
хай да ги спасим
Ама те къде са
и дали са във опасност
Моля дайте ни опасност
А дали е лодката окалафатена
и дали вода ще има
тъй че да доплуват до спасение
Дайте само таз опасност
ние ще я видим веднагà
Ние сме на мостика тъй много капитани
и на мачтата моряци сме във коша
до небето и на края на тревогата
Малки тънки сенки
ни изпращат свойта светлина
докато морето не пресъхне

40
БЕЗ ВЯТЪР

На светлата памет на Христо Фотев

Няма да е плуване без вятър
че платната на ладията увисват
без надежда вятър да пристигне
те отдавна са отвикнали от вятъра
и представа нямат за спасение
взират се човеци търсят нещо
и не виждат и не чуват
как долитат сенки
как подмина вятърът с презрение
този скрап и тез тела накладени по лодката

НАСРЕЩЕН ВЯТЪР
Дали ще съм една и съща?
Или пък раздвоена? – попита ме момичето.
Вятърът ù отговори: „Ще видим щом се разиграя
дали си срещу мен или в обратната посока,
за мен обратно, а за теб начало
и ще познаеш щом платна надуя.”
Познава вятърът, но казва „Отнеси ги!”
Едни напред, а други срещу себе си.
Оставя знаци –
морето с дълги гребени,
пясъчни пътечки,
пулсиращи омбрели
и равнодушна лодка.
„За тебе ще се хвана да не ме отвее!
в смях казва оцелялото момиче.
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РАЙНА ДАМЯНИ
Доктор по културология и обществени комуникации, популярен журналист с 30 годишна практика
в радио, телевизионни и печатни медии. Автор и водещ на културни събития, художник и изкуствовед.
Създава „В часа на синята мъгла“, специализиран радио формат за изкуство, 28 години в ефира на Дарик
радио, с участието на над 6000 видни личности на
българската култура. Автор на изследването „Системата на културното наследство в България и новата информационна среда.“ Води лекционни курсове
в магистърски програми „Културни и творчески индустрии“ и „Творчески и pr дейноссти“. Автор на осем
самостоятелни живописни изложби, художник на
редица издания – поезия, есеистика, белетристика.
Като куратор и арт и pr експерт, нейното име стои
зад множество проекти в различни области на изкуството. Носител е на престижни награди за журналистика и изкуство. Професионалните интереси на авторката са
свързани с културното наследство, със съвременното изкуство – анализ и популяризиране, с управление на културни институти и културен туризъм. Автор е на журналистически публикации и рецензии в социални мрежи и специализирани издания. Нейната
основна религия е изкуството. Счита себе си за духовен маринист – в рисунка и стих.

СЪБИРАЧКАТА НА КЕСТЕНИ

На мама, която обичаше есента

Отронва се лист,
претъркаля се кестен, див,
напомня за есен.
Застава в календара на дните ми
като мокра и тревожна песен.
А аз все още очаквам лятото в мен,
ято от чувства,
море без спасители на плажа,
лудостта на мелтема
с вкуса на смокини.
Пред мен платното на статива е бяло, празно.
Претъркалят се мисли, натежали, диви,
напомнят за есен.
Започва сънливо деня
в утрожбата на вечността,
с мен – събирачката на кестени.
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рис. Райна Дамяни

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Посвещавам на двамата ми бащи

В окото на котката,
с душа ранена от изгнания предишни,
търся себе си и бащите свои.
Притихнала срещу юмрука на света,
разпиляна любовта се готви,
на дуел със злобата да тръгне,
настръхнала и жадна за отплата.
Преспало тревогите вчерашни,
босоного утрото стъпва на пръсти.
В детските ми сънища,
от едно малко пристанище,
към светлините на града,
в спасителна лодка
тръгва любовта.
Ето го и него – изплува лятното стрелбище.
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Татко стреля и винаги печели
стъклено бастунче и захарен памук
за своята златокоса принцеса.
Към рибарите вървим и храним птиците.
Татко отдавна го няма.
Мама къде ли е била?
Стрелбището избледняло е на снимката.
И птиците, и хората са други.
Загледана в хоризонта,
аз те чакам на кея,
да ме събудиш,
с последните късове обич да пристигнеш.
Ще ги сгреем на огън, върху мокрия пясък,
бездомните котки ще нахраним.
А после уморени и безмълвни,
ще заспим под небесния покрив,
като две малки деца, разпознали душите си,
след години от зимни омрази.
Идваш ли?

рис. Райна Дамяни
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ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК НА ВРЕМЕТО
Изкачвам се
към високия склон на лятото.
Поемам глътката въздух
след студени разстояния.
Прескачам предпазливи отстояния,
след бури от мълчания,
след нощи от съмнения.
Вървя през пустини от отчуждения,
след дни от дъждове и смърти.
Преплувам блата от ограничения,
Търся билки за спасение.
Изплувам.
Още малко…
и ще ме видиш.
Чакай ме на ъгъла,
по стария път към дома,
в края на солниците,
в началото на есента.
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ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА

***
Понякога живея в самота
в на времето стремителния път
въртя се аз във странен циферблат
където и минутите не стигат
И по стените ни портретите мълчат
отминали са техните тревоги
очите им изглежда ни следят
и заблестяват като гаснещ огън
Къде сте хора там във вечността
нима е друго вашто време
не пиете кафета в утринта
не казвате си „дявол да го вземе“
Дали е светло там при вас
нали така е в края на тунела
от многото въпроси съм без глас
и със разплетена от питане фланела
Нима „роден съм да живея в самота“
като на Кафка странните герои
зарових се във мъдростта
и никой нищо не ми отговори...
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***
Пресъхнал извор – следа без име,
пресъхнал извор – говор без звук,
защо, о, Боже така сътвори ни,
че да не можем един без друг?
Защо животът е низ от драми,
пресъхнал извор – следа от звук
и дим, и цвят от бивши вигвами
пресъхнал извор – изтекъл дух.
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ГОЧО ГОЧЕВ

ГЕОГРАФСКИЯТ АПАНДИСИТ НА БЪЛГАРИЯ
Наричаха градчето географският апандисит на България. Илиян
Бахчеванов, роден и израснал в апандисита, обясняваше на тези,
които не знаеха неговото местонахождение, че от многото показване
на картата името му е изтрито. Апандиситът бе ТОПА на Странджа, на
7-8 километра от границата ни с Турция, както и на толкова от прочутия Вълчанов мост, яхнал брутално река Резовска, потопена в дъб,
бук и всякаква там дървесна и тревна зеленина. Градчето притежаваше еталонни средни минимални и максимални годишни температури и въздух, с привкус на Беломорието – скрит лидер пред Свети
Врач* за рехабилитирани пациенти с белодробни заболявания – но
кой ти гледа това – макар че бе на 71 км от Бургас, а Врачът на повече от 500 и бургазлии пътуваха до Врача с часове, докато болницата
на апандисита, със счупени стъкла и разпадащо се тяло, пустееше.
Доцент Гого Говедото, син на леля му, наричаше градчето Новия Йерусалим. Край Новия Йерусалим, в местността Пропада, се намираше
Домът на мъртвите – комплекс от каменни гробници, образци на тракийската култова архитектура, датирани 4 в. пр. Хр. А в подножието
на Голямото Градище** – на 5 минути от върха – бе гробът на Бастет
– египетската богиня с глава на котка и тяло на жена – легенда, колкото мистериозна, толкова и реалистична. На 3 километра по-надолу,
на „Мишкова нива“, бе светилището, построено в чест на бог Аполон,
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чийто фронтон с релефен щит, две ръце и стрела красеше дувара на
историческия музей в града. Ще добавим и тракийското скално оброчище Индипасха, на 15 километра от апандисита, с лековитата вода
на своето аязмо, бликаща директно от майчиния камък.
И какво от това, като общината не можеше да изкара и два лева от
топ артефактите на Югоизточна Европа.
„Не зяпайте само камъните, казваше Нели Бахчеванова, бутиков
флорист и филолог, а вижте орлетата, излюпени в Новия Йерусалим:
Ангел Заберски, професор по джаз и поп в Нов български университет, написал над 400 песни, 2 от които са печелили „Златният Орфей“.
Магда Пушкарова, народна певица, един от основателите на Държавен ансамбъл „Филип Кутев“. Борис Априлов, драматург и писател,
автор на популярната книга „Приключенията на Лиско“, сценарист на
филма „Петимата от Моби Дик“, с участието на великия Георги Парцалив. Стамат Икономов, член на Главното ръководно боево тяло на
Илинденско-Преображенското въстание. Дамян Заберски, художник,
чийто картини са притежание на галерии и частни колекции в Европа
и Америка. Генерал-майор Алекси Попов, който по време на Първата
световна война, защитавайки връх Каймакчалан, висок 2500 м, след
като останал без муниции, дал команда: „Войници, напред на нож!“.
Но когато се обърнал, видял, че войниците са избити. Тогава последвала командата: „Мъртви, в атака!“ И се хвърлил в боя. Така че орлетата, като част от съвременната история на Новия Йерусалим, са мост
към бъдещето ни.“
И изричаше „бъдещето ни“ с едно особено татарпазарджишко палатално т, докосвайки с език резците си като в перкусии, и това новородено т, сякаш тръгваше от площада на Пазарджик срещу течението
на Марица, към изворите и, към Мари чините езера под връх Мусала, за да се изпъчи там в гордо и възвишено т, което не беше нищо
друго освен т-то на татковината ни, след което да се пусне обратно из
Тракийската низина, към Пловдив, заемайки своето място в името на
дъщеря и Теодора, взривила статуквото на Странджа, ставайки първата жена гайдарджийка, със собствена гайда и учител гайдар от село Широка лъка.
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***
Януари. Мразовита сряда. Мъглата прави студа по-трудно поносим. Код жълто за опасно ниски температури е обявен в 16 области.
Синоптиците предупреждават, че студеното време ще се задържи месец. В Кнежа е измерена най-ниската температура в страната: -22,1.
Студът в географския апандисит е префасонирал електрическите жици в дебели ледени струни на бас китара, свиреща рока на „Металика“, по които висят черно-кафяви топки - замръзналите врабчета.
Дълбокият сняг, паднал в Странджа, вгорчи живота на дивите прасета и прасетата тръгнаха към града на сурии, за да търсят прехрана.
Местните не смогват да ги обстрелват, щото и питомните трябва да
събарят, и виното си да пият, и термометрите да гледат да не замръзнат. Да им завиди човек на дертовете.
В Новия Йерусалим, на гости при баба си Мария Нова Йерусалимска, е Ангел Бахчеванов, четиригодишен, от Пловдив. Жената се грижи за него като за рохко яйце: Ангел яде кус-кус, палачинки със сладко от домашни малини, странджански зелник и пие мурсалски чай,
растящ в двора на Тодор Нов Йерусалимски – дядо му. Детето наля
бузи и бузите му приличат на великденски курабии. И какво от това
като в Новия Йерусалим няма ваксина, а Ангел трябва да бъде ваксиниран. Мъглата прави студа още по-трудно поносим. Синоптиците
предупреждават за дълга и тежка седмица, код жълто за опасно ниски температури е обявен за 16 области.
Да, Ангел ще пътува за Пловдив, за ваксиниране.
Опакован е: шапка, грейка, ръкавици, шал – виждат се само
очичките му. И баба му е опакована – и на нея се виждат само
очичките. И пътниците са опаковани – и на тях се виждат само
очичките. И микробусът е опакован – с лед и сняг – и се виждат само
изчистените му предни стъкла. Усещането е, че ескимоси пътуват в
оглу на колела.
„Имам пиш!“, обажда се след време ескимосчето. „Стискай, баба!
Казва баба Мария Ескимоска.“ „Стискай, стискай, повтаря шофьорът
на оглуто, че фана ли да спирам, ке идем у Бургас на върба в сряда.“
Малкият знае какво е върба, и какво е в сряда и стиска яко, за да
не опикае оглуто. Голям стискач е, устиска 71 километра, толкова колкото трябва.
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Изпика се на жп гарата в Бургас. После зачакаха влака. След доста
време и доста чакане, малкият рече: „Бабо, имам пиш!“ „Стискай баба – рече бабата – че влакът идва“. „Нищо не идва, обажда се служителка край тях, влакът е на Чирпан, с два часа закъснение.“ „Можем
ли да пикаем тогава, пита бабата?“ „Пикайте, яжте, кензайте – каквото щете правете. Влакът е блъснал кон, пусто да опустее и чака друг
локомотив от София“. „Колко локомотива има влака, пита Ангел?“.
„Колкото толкова, отговаря служителката“. „Един“, пояснява баба му.
„И аз, бабо, имам един в играчките и ще го дам на влака, когато влакът блъсне кон на Чирпан да има резерва“. “Брей, че умно дете, кима
служителката – ти откъде си бе, малкия!“
– От татко и мама!
– А татко ти откъде е?
– От дядо и баба.
– А дядо ти от къде е?
– От географския апандисит!
– Какво е това?
– Новия Йерусалим! – казва Мария Нова Йерусалимска.
В този момент влакът дойде. Локомотивът приличаше на снегорин, а композицията на бяла мазна гъсеница, преяла със сняг, който
блести свежо, навят по коридорите на вагоните.
На перона е доцент Гого Говедото.
– Защо има сняг по коридорите? – доцента пита кондукторката.
– Много е просто – отговаря кондукторката. – Вратите не се затварят.
– Как пътуват хората?
– Просто е. Седят си в купетата.
– А топло ли е в купетата?
– Като в Сахара е! Ако искат, могат и дибидюс голи да са.
– А когато ходят в тоалетната?
– Зима е? Обличат се.
– А влакът кога ще тръгне?
– Когато тръгне.
– Пристигнахте с 3 часа закъснение.
– Важното е, че пристигнахме.
– И кога ще тръгнете?
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– Ще тръгнем по разписание плюс закъснението. Просто е!
– Не мисля така!
– Ще тръгнем, когато пътниците се качат. Хайде, пътници! Качвайте се! – викна кондукторката. – Влакът не чака!
– Вуйно! – обръща се доцента към Мария Нова Йерусалимска, –
Казаха, че купетата са топли и че вътре може и по бански.
– Аз нямам бански – обажда се Ангел.
– Ти по пишка. Чао!
– Чао! – казва баба ескимоска.
***
Часът е 17,50. Доцента гледа телевизия вкъщи. Малко преди 20,00,
но не по-късно от „По света и у нас“ по БНТ едно, той се обажда на
Мария Нова Йерусалимска.
– Как е вуйно? Как върви пътуването?
– Не сме тръгнали още. На гарата сме.
– Как така? Нали ви качих на влака!
– Да ама не! Уж всеки момент! А пък два часа вече!
– Аз мислех, че сте към Олд Зейгър.
– Ба, зад зейгърът сме! Къде е тя?
– Малкият какво прави?
– Спи.
– Топло ли е.
– Дюбидюс гол е.
– Да не се разболее.
– Няма. Обличам го, когато ходи да пикае и правим снежни топки
в коридора. Айде, че влакът тръгна. Чао!
– Чао! Щом пристигнеш, звънни.
След като изгледа „По света и у нас“ и „Умирай трудно 2“, Доцента отново позвъни на Мария Нова Йерусалимска.
– Вуйно – рече, – лягам си, а пък вие сигурно пристигате…
– Нищо не пристигаме – прекъсва го тя, – на Чирпан сме.
– На Чирпан ли?
– Да, дето влакът е блъснал кон и каруца. От каруцата е изхвърчало нещо и нещото е скъсало жиците. Ремонтират жиците на влака.
– Ще пристигнете ли тази вечер в Пловдив?
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– Ако пристигнем изобщо, ще пристигнем към два след полунощ.
– Направихте цял ден.
– Цял ден, я.
– Малкият как е.
– Добре е. Яде солети и прави снежни топки в коридора.
– Навъртяхте 8 часа закъснение.
– Навъртяхме, я.
– Слушай, БДЖ-то трябва да ви компенсира. Щом пристигнете, заверете билета на касата, за да ви изплатят обезщетение. Мисля, че за
4 часа, неустойката е 50% от стойността на билета.
– Ба! От 2007 има Европейска процедура, но нашите отлагат закона.
– Така ли.
– Да. На всеки пет години с още пет години.
– Сигурна си?
– Да. Днес по закон трябваше да дадат чай и храна. Нищо не дадоха. Нито чай, нито храна. Добре, че взех на Ангел сандвичи и солети.
Ако не беше пустата ваксина, сега щяхме да си спим в Малко Търново.
*Свети Врач – дн. град Сандански
**Голямото Градище – най-високият връх в българската част на
Странджа, 710 м н.в.
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ГОРАН АТАНАСОВ
Роден през януари 1982 г. в гр. Берковица. Автор
на два сборника с разкази. Завършва славянска филология с чешки език. Работил е като екскурзовод,
учител, журналист и редактор в телевизия, радио,
електронни и печатни издания. Първата му книга
„Ще се върна в седем“ е отличена на авторитетния
конкурс за дебютна литература „Южна пролет“ в
Хасково. Горан Атанасов е лауреат на Националния
литературен конкурс „Яна Язова“ и на конкурса за
ловен разказ на името на Дончо Цончев. Публикувал е в алманах „Огоста“, сп. „Море“, сп. „Култура“,
„Литературен свят“, вестниците „Литературен
Бургас“, „Словото днес“, „Наслука“ и др. Носител е
на почетния знак на Община Берковица (2017 г.) за
принос в популяризирането на града и Северозапада
в творчеството си. По него инициатива през 2019 г. в Берковица е учредена Национална литературна награда „Йордан Радичков“, която се връчва ежегодно за сборник
с разкази. Втората му книга „Махалата на совите“ е с номинация за годишните награди на „Портал Култура“.

МЕЧТИТЕ СЕ СБЪДВАТ
През последните години започнах да колекционирам мечтите на хората. Купих си едно шарено тефтерче от книжарницата и старателно започнах да записвам. Няма да повярвате колко много можем да разберем за човек по мечтите му. Не само колко е голям, но и колко е малък.
Или пък как е живял, какво му е липсвало, какво иска да навакса. Докато водех този бележник, установих, че болшинството от хората бъркат
мечтите с целите. Ето на стр. 22, ред 12 в бележника съм записал: „Мечтая си да е петък вечер, да се будя посред нощ, да гледам телевизия, да
си ровя в телефона и на сутринта да заспя дълбоко, без да се притеснявам, че ще ставам рано за работа.“
Или това: стр. 43, ред 16: „Мечтая за нова кола!“
Разбира се, в бележника има задълбочени и смислени мечти. Такива
за свободно време, което да използваш за усъвършенстване, да речем.
Или за ремонт на старата семейна къща на село, или да се погрижиш за
децата – почивка, време за семейството и близките. Или мечти за Истинската, изпепеляващата и всепоглъщаща любов – онази любов, която
ражда, която боли, за която си готов да споделиш не само четката си за
зъби, но и единия си бъбрек.
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Като казах, че мнозина бъркат мечтите с целите, трябва да отбележа,
че доскоро и аз попадах в това число. И всъщност, точно това бе и истинската причина да започна да си водя този бележник и да събирам мечтите на хората. Така по-лесно можех да осмисля и разгранича голямото
от малкото, празничното от делничното. Истината е проста - има големи
и малки мечти, има реалистични мечти, има и такива, които ще отнесем
със себе си там, където душата отива след последния дъх.
Преди време един приятел се върна от Виетнам и Тайланд. Разказва
дълго, разглеждахме снимки. И аз го попитах за какво пътешествие сега
мечтае. „Аз не мечтая за пътешествия. Това не са мечти, а цели.“
И аз започнах да си поставям цели. И да водя вече споменатия бележник на мечтите. И от множеството мечти, които съм записал, най-ярки, поне за мен, са няколко. Точно за тях ще ви разкажа в следващите
страници. Може би ще кажете, че това не е точно разказ, а няколко разказа в един. Може би ще бъдете прави, но когато става дума за мечти,
нищо не е такова, каквото изглежда. Като при сънищата.

ЗИД
Беше късен августовски следобед и с Архитекта седяхме под навеса
на семейната му къща пред бутилки студена бира. Тревите жужаха и май
това е единственият звук, който си спомням. Котката се беше излегнала
на сенчестия ръб на къщата и примижаваше блажено. Архитекта тъкмо
беше подхванал зида.
Това е моя стара мечта, започна и тишината сякаш още повече натежа. От учене, работа по чужбините, семейство все нямах време за него.
А така съм си мечтал за това време. Време да съграждам. Един летен месец ми трябваше и чак сега, след 20 години й дойде времето на мечтата. Тогава, на Нантъкет, косях моравите на богаташите, които пиеха,
усмихна се, а погледът му там, в зида, шампанско в басейните с красиви
млади момичета, облечени в черни бански костюми. Бризът носеше
аромати на различни треви, билки и на прясно окосена трева. Долу се
сипеше океанът във всичките тонове на тюркоаза, а мислите ми, все тука се редяха, в зида.
Виках си, даже си навивах на пръста. Другото лято отивам на село и
запретвам ръкави. Паля тракторчето и на реката. Представях си как газя
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из вировете и подбирам барешниците. Големите за основата, по-малките за пълнежа. Кръгли, ръбати, всякакви чешите са нужни. Да градиш с
камък, е като да редиш пъзел. Няма ненужно, просто трябва да му намериш мястото. Мъкна ги и пълня ремаркето. И пак мъкна, и пак пълня.
Обичам камъка – мисля, че всеки камък преди да стане мълчалив
хроникьор на дните, е бил някакво същество… Звяр, човек, жаба, самодива, дете, знам ли и аз. Затова има различни камъни - малки, големи,
огромни, че и такива, цели планини. Виж Врачанския балкан, старецът
му викаше „камик“. Виж, казва, Врачанския камик, гол и страшен, озъбил се митичен звяр!
И после ми дойде наум да строша тая ограда и да направя зид. С камъните от реката долу. И с моите две ръце. Да оставя подир мене един
зид, пък в него да вградя и тая пуста мечта, която покой не ми дава вече 20 години.
Гледах струпаните камъни и подхванатия зид, тревите жужаха, котката примижаваше все тъй блажено в сенчестото кьоше.
За какво ли мечтаят котките?
Ще отида за студена бира, рекох.
Все така загледан в зида, Архитекта кимна. Мисля си, че точно в онзи
следобед той беше най-щастлив в това мълчаливо село, улисано в себе
си, където котките спят и само тревите свирукат.

МАГАРЕ И МАЛКО ПЕТЛЕ
Володя обича да разказва истории. А и ги разказва умело. Има богат
речник, добре си служи с интонацията. Усетът му за повишаващо напрежение и кулминация е отличен. Мисля, че би бил чудесен писател, ако
не беше счетоводител и изобщо, ако цялото му време не беше погълнато от цифри и сметки. Има и хубави навици. Всяка сутрин се бръсне гладко, избира си риза и панталон и ги глади до съвършенство. С ръбове по
ръкавите и крачолите и всичко останало, както си му е редът. В събота
преди обед плува и чете поне два часа художествена литература, винаги седнал на терасата пред широка гледка към червените покриви на
Прага. Освен това, Володя е и много услужлив. Не само, че никога не чух
от него да откаже нещо, но дори и сам предлагаше съдействие.
Така се случи, че работихме заедно известно време. На Володя дъл-
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жа няколко наистина добри истории, дори съм го питал за разрешение
да ги използвам, но сега, в бележника ми, съм си записал мечтата на Володя. Впрочем, любопитна подробност, същият тефтер ползвах и за работни задачи – пароли на сайтове, телефони, имейли, идейни планове
за следващите месеци. Понякога обсъждахме разни неща, които също
записвах, но вътре също така имаше и твърде лични неща. Нещо като
пътни бележки – записки, които по-късно бях решил да ползвам за разкази. Артистите на Карловия мост, различни марки бири със съответните им номера, интересни кръчми, като онази, в която Хашек е пиел пивото си, малко стихове и рисунки.
Когато си тръгнах от Прага, Володя ме попита дали бих могъл да му
оставя тефтера. Макар да ми беше неудобно, обясних, че този тефтер е
важен за мен, защото освен работните задачи, има доста лични неща,
които са потребни само на мен и ако настоява, ще откъсна работните
страници и ще му ги оставя. Той отказа. Стана ми неловко и моментално
обвиних хаотичната си природа. Трябваше да въведа този безпорядък в
някаква организираност. Обвиних се, че не съм ползвал служебен тефтер за ангажиментите си. Може би сега като малък реверанс, ще посветя разказ на моя приятел, който е човек с меко сърце и съм сигурен, че
ще ме разбере.
Но преди да ви разкажа за мечтата на Володя, ще си позволя едно
кратко лирическо отклонение. Бях на погребение на приятел. Беше ранна пролет, в нашите български гробища, в нашия малък провинциален
северозападен град. Уж идваше хубавото, слънцето грееше, раззеленяваше се, а в душата тъжно, наоколо тъжно. Знаете онези думи, че по гробищата и градските тоалетни се съди за културата на една нация. Нашите гробищни паркове допълнително създават усещането за потиснатост.
През един мек септемврийски ден, чехите наричат слънчевата и мека есен „бабино лято“, с Володя отидохме да почистим гроба на известния художник Ян Мърквичка. Чешките гробища са различни - подредени, чисти, с поддържани алеи, с охрана. До надгробните плочи лежат
мраморни гълъби с отпуснати крила, някъде има вази с изкуствени цветя. Измихме гроба, запалихме по свещичка, поговорихме там за „Ръченицата“ на Мърквичка, за делото на художника в България. Естествено е
в такива моменти, човек да се натъжи, естествено е да потърси спасителните пояси, там, в спомените, в надеждите, в мечтите. Излязохме от
гробището и вървяхме умислени и смълчани към колата. „Няма да си ос-
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тавя костите в чужда държа, да знаеш!“ - подхвърли уж между другото
Володя.
После тръгнахме с колата, градският трафик ни пое и от дума на дума
стигнахме до нашата България. Тя е нещо като спасителна лодка – ето,
тъжно ми е, но там е България, на час и малко със самолета, там е нашата земя, която, както казва Стефан Цанев „има хляб и гроб за всички“.
И тогава Володя ми сподели своята мечта, която аз вечерта записах в
тефтера на 56 стр.
Иска ми се като се пенсионирам, започна, докато чакахме да светне
зеленото на светофара, да си купя къща, някъде в Родопите. Ще си взема едно петле да ме буди сутрин и едно малко магаренце. Надвечер ще
разхождам магаренцето на повод из селото и с местните хора ще пием
по някоя ракийка.
Последно се чухме с Володя, когато почина актьорът Филип Трифонов. Чу ли? - попита.
- Чух! – отвърнах. Поприказвахме малко. Беше тъжно, досущ като в
онзи септември на чешкото гробище.
Минаха години, спомените се отцеждат, отлагат се някъде и понякога, без да си ги викал, идват при теб – за радост или беля.
Сега, веднага след като завърша този разказ, ще набера Володя. И докато телефонът дава свободно, представям си го как спира с магаренцето, бърка в джоба на елегантния си, изгладен до съвършенство панталон, поглежда дисплея и казва здрасти от самото сърце на Родопите.
И така, мечтите се сбъдват!
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ТАНЯ ШОМОВА
Родена през 1993г. в Хасково. Завършва НУМСИ
“Христина Морфова” в Ст. Загора, със специалност
поп и джаз пеене. Изучава “Публична администрация
и мениджмънт” във ВСУ “Черноризец Храбър”. Автор
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2184
Годината е 2184.
Вече няма правителство. Няма магистрали. Няма проблеми със заплатите. Хората просто не работят. Машините вършат всичко. От отваряне на прозорец, до пазаруване. От позвъняване по телефона, до пилотиране на самолет.
– Искам при дядо! – крещеше детето и не обръщаше внимание на опитите на компютъра-майка (ба¬вач¬ката, която семейството ползва, когато
имат по-важна работа, от отглеждането на деца. С две думи – почти винаги) да я успокои с клипче на най-известни¬те деветгодишни влогъри, или с
песен, изпълнявана от животно с изкривени пропорции и странен външен
вид.
Компютърът-майка сравни поведението на детето с базата данни, която
имаше за детското поведение и реши, че е безсмислено да се бори с желанието му.
Намери в системата си телефонния номер на летящите таксита и набра
цифрите.
След минути таксито бе пред прозореца на седемнадесетия етаж, на
който живееха с детето. Прехвърлиха се по специалния мост към превозното средство и то тихо потегли.
Машината се движеше на автопилот. Компютърът-майка просто зададе
адреса и системата пое по пътя си.
– Вярно ли е, че някога хората са избирали други хора, които да ги упра-
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вляват?
– Да – отвърна компютърът-майка.
– А вярно ли е, че някога е нямало устройства и майките и бащите са прекарвали време с децата си на площадки за игра и паркове?
– Вярно е.
– Кога се промени всичко?
– Преди много години хората работеха, прекарваха време с близките и
семействата си, имаха мечти, цели, стремежи и желания. После се появихме ние. Великите технологии. С наша помощ всеки индивид си създаде
още едно Аз, живеещо в дигитален свят. Нещо като аватар. Тогава наричаха
местата, на които живееха аватарите им, социални мрежи.
– За Мрежата ли говориш?
– Да, сега това е Мрежата. Всеки създаде себе си и живота, който иска да
води, но хората не осъзнаваха, че по този начин убиват реалността си. Забравиха какви са в действителност. Заживяха само чрез аватарите си. Тогава
социалната мрежа се превърна в Мрежата. Всички работят, живеят и извършват всички дейности, чрез нея. Освен децата. Но това е моята задача и
на другите компютри-майки като мен. Да ви помогнем да влезете в Мрежата и да живеете като родителите си.
– А ако не искаме?
– Нямате избор. Навън ще умрете. Друг свят няма. Всичко е пригодено,
за да работи в хармония с Мрежата.
– Разкажи ми за изкуството.
– Някога имаше хора, като дядо ти, когото толкова обичаш, които отричаха Мрежата. Те пишеха, рисуваха, създаваха изкуство, музика, все красиви неща. Но светът се отегчи от тях. Мрежата ги изхвърли. Тя няма нужда от
създатели, само от потребители. Има малко останали хора като дядо ти. Но
скоро ще изчезнат. С тях ще си отиде и изкуството. Мрежата вече ще бъде
всичко, което някога го е имало и ще го има.
Момичето се загледа през прозрачната обвивка на летящото такси. Надолу – към празните сухи полета, които някога са били обработваеми земи.
Надолу – към малките, сгърчени, ламаринени кутийки, където хората някога са продавали продукцията си. Надолу, където някога е имало живот.
После обърна поглед нагоре. Мразеше да гледа нагоре. Към безкрайните паяжини от кабели, жици и въжета, покриващи цялото небе. Дядо й й каза, че някога звездите са се виждали. Въздухът е бил чист. Сивотата е била
огрявана от слънчеви лъчи. Но вече не. Можеше само да си представя звездите и да вдишва чистия въздух от разказите на дядо си единствено в съни-
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щата.
– Пристигнахме – стържещият, метален, студен глас на компютъра-майка я изкара от мислите й. Тя слезе и погледна към къщата на дядо си.
Едно от последните подобни малки, тухлени постройки. Имаше и градинка, и леха със зеленчуци. Всички в онлайн-класовете й се подиграваха,
че има такъв роднина, но той бе гордостта на живота й.
Видя го, усмихнат и изправен пред вратата. Махаше й.
Тя извика и се хвърли в прегръдките му.
Най-уютното и топло място на света.
Влязоха. Компютърът-майка остана навън.
Дядо й сложи чай на странната печка, която готвеше с дърва и огън и
седна на масата до нея.
Всяка бръчица на лицето му беше усмивка.
Всеки поглед към нея, изпълнен с щастие.
– Дядо, моля те, искам пак да ми прочетеш онази книга.
– Миличка, вече ти казах, че е забранено да се четат книги. Особено тази.
– Моля те, дядо!
Момиченцето гледаше стареца с големите си, влажни очи, докато той се
предаде и стана.
След няколко минути се върна на масата. Държеше в ръце дебел том, изхабен и с протрити корици. Миризмата му беше вълшебна, а звукът от прелистването на страниците я запращаше сякаш в друг свят.
Старецът даде знак на детето да се приближи и то седна съвсем близо
до него.
– Хайде да видим какво си запомнила!
Посочи корицата и я погледна изпитателно.
Момичето знаеше какво се очаква от нея. Наведе се и зачете.
– Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат, вечеряше с челядта си на двора...
Дядото закима одобрително.
– Браво, момичето ми. Нека аз продължа.
Детето се отдръпна и заслуша как гласът на дядо й гали думите и ги запечатва в съзнанието й. Беше й казал, че тази книга описва точно как са живели хората преди Мрежата. Когато са живели наистина. Тя я обичаше. Всяка вечер сънуваше как срязва милиардите жици-паяжини на Мрежата от
небето. Как го съблича от тях и вижда Слънцето.
Може би това беше съдбата й.
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СТАНА АПОСТОЛОВА

ТАКА СЕ ПРАВИ
На десет години Симона се чувстваше зряла, красива и силна. Всяка
съученичка желаеше да стане нейна приятелка, но ги подбираше. Само
отговарящите на строги изисквания можеха да влязат в нейния кръг. Тя
беше записала в лексикона трите задължителни критерия – красива, заможна, готова на всичко за нея. Даная наскоро се присъедини към тях.
Отговаряше на изискванията, но беше отличничка, а не зубреше тайно.
Просто беше умна, а умните са хитри. От хитростта до коварството има
една крачка, коварната приятелка може да стане по-известна от тебе в
Интернет. Симона нямаше достатъчно последователи в Тик Ток, а напоследък всички бяха полудели за лайкове.
Живееха в малко градче, но бяха близо до областния град. Майката
на Симона всеки ден пътуваше с колата, работеше като брокерка в голяма агенция за имоти. Баща ѝ имаше търговска фирма, но по цял ден лежеше на дивана с бира в ръка. Беше продал наследствения апартамент
в големия град и купил малка къща с двор тук. Майка ѝ все повтаряше:
“Така се прави, когато си частен предприемач се нуждаеш от свежи пари. Къща с двор е истинското жилище. Тесен стар апартамент в блок претъпкан с миризливи старци, мизeрстващи с триста лева пенсия, но страхливи да си продадат апартаментите и да си оправят живота, не е изборът на модерните хора!” Баща ѝ беше изхарчил свежите пари в кръчми
и барове, но майка ѝ печелеше добре и поддържаше високия стандарт
на семейството. Симона имаше пълната свобода да прави каквото иска.
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Беше замислила нова игра, за да увеличи лайковете си в мрежата.
Трябваше да се прочуе на всяка цена.
Само Даная се нави да участва. Идеята беше да легнат на пешеходната пътека зад завоя на главната улица, откъдето минаваха товарните коли и да скочат в последния момент, когато чуят скърцането на спирачките. Симона знаеше как да закачи телефона на челото си, за да върви клипа в реално време. Освен това беше сигурна, че другите приятелки ще
се крият зад голямото дърво да наблюдават и също ще снимат.
Шофьорът на големия ТИР ги видя в последния момент, защото пътеката беше на сто метра след завоя. Натисна спирачките, но тежката машина имаше голям спирачен път. Симона беше легнала близо до тротоара, скочи светкавично, но Даная закъсня. От ужаса, че огромните гуми
я застигат падна пак. Наблюдаващите, скрити зад храстите се разпищяха и наизлязоха. Изглеждаше, че краката на съученичката им са останали под камиона.Оказа се, че не е засегната. Шофьорът слезе и грабна
падналата за дългата конска опашка. Тя изпищя, но той не я съжали. Удари ѝ плесник и я хвърли на тротоара. След това се качи отново във високата кабина псувайки. Другарките ѝ се бяха изпокрили коя където свари.
Вечерта цялото градче говореше за инцидента. Даже загрижени майки от родителския съвет към началното училище изпратиха клипа до една национална телевизия.
Симона беше повече от доволна. Беше събрала шестотин клика в Тик
Ток. Временно беше останала без приятелки, родителите им взеха мерки да стоят далеч от нея.
Баща ѝ беше в града “по бизнес”. Когато майка ѝ се прибра вечерта
от работа, се опита между два дълги разговора с клиенти, да я попита
какво е станало.
– В момента съм много популярна в Интернет, това стана! – сопна се
без да отделя очи от телефона си десетгодишната.
– Даная започнала да заеква, майка ѝ ми се обади, но аз не успях да
ѝ отделя време, финализирам сделка...
– Мамо, така се прави, за да станеш известен! Даная знаеше, че е
опасно. Гледахме заедно клипа на най-известния инфлуенсър, който си
направи селфи как пада от една висока кула и умира!
Майка ѝ понечи да възрази, но в това време звънна телефонът ѝ, тя
се изправи и излезе на двора да убеждава поредния клиент какъв прекрасен имот може да си купи.
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Като влезе обратно в хола, погледна разсеяно телевизионния екран.
Там обсъждаха опасните мании на подрастващите и постоянното им
участие в мрежата. Пуснаха клипа с легналите на пешеходната пътека
десетгодишни деца и връхлитащия ТИР.
Симона беше вдигнала поглед от екрана на таблета и се взираше в
майка си. Чудеше се какво наказание ще измисли този път, затова беше
взела таблета, а телефона скрила в нейната стая.
– За наказание, ще изметеш двора, почнаха да капят листата вече. Утре вечер като се върна, ако не го сваря чист, ще ти взема таблета! Виж,
хапни нещо, аз ще лягам, че съм претрепана от огледи – погледите им
се срещнаха. – А в неделя, ще измиеш колата, нямам време за автомивки.
Когато майка ѝ излезе, Симона вдигна ръка и тихо извика: “Ийес! Така се прави!”
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ТОМАС ГАРО
Завършил средно образование – ПСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас
Завършил Висше образование – Лесотехнически
университет – София, специалност „Ландшафтна
архитектура“.
В момента работи по специалността си – ландшафтен архитект и преподава по професионална
подготовка на специалност „Парково строителство и озеленяване“ в ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас.
Издал е „Наръчник за оцеляване на младия учител“.

ТЕАТРАЛНО
Винаги съм смятал изкуството за нещо велико. Изкуството вълнува.
Усещането е неповторимо, докато чакаш да видиш виждането на автора
по даден въпрос и в същото време тайно да се надяваш да намериш допирни точки с твоето. Та в този ред на мисли реших да бъда смел експериментатор и да нахлуя като троянски кон в ежедневието на моя клас.
Предложих им да отидем на театър. Честно казано, след всичко преживяно, не мога да преценя дали посетих постановката като зрител или самия аз участвах в някакъв спектакъл.
Поогледах културния афиш в града и се спрях на комедия, която
предположих, че ще допадне на моите хора. Може би я знаете или сте я
гледали: „Редки тъпанари“ на Теди Москов. Влизам гордо в час и казвам:
„Днес, преди бележките, искам да ви предложа на отидем на театрална
постановка“. Освен бурен смях получих и няколко възгласи: „К`о, тоз` полудя ли, `е маняци?“, „Въх, не го знам т`ва к`во е?“, „Ей, такова мръсно
предложение не ми бяха пра`или“. Е, какво му беше мръсното и до ден
днешен не мога да си обясня. През това време дочух и въпросителното
изречение: „На коя постановка, господине?“. И понеже нивото на търпимост в класа бе „високо“, както винаги, младата театралка бе нападната
моментално: „Ай, таз` пак се прави на интелигентна!“, „Зузата пак избухна!“. Спрях ги преди да замерят момичето с най-близкия чин и им обясних, че това е комедия и се казва „Редки тъпанари“. Името на режисьора със сигурност нямаше да го знаят и за да избегна хилядите поясне-
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ния, им го спестих. „Егати името, майка!“, „Ми да, ве да се видим какво
представляваме явно! Ми, ние, верно, сме си редки!“. И точно в този момент за първи път виждам как обявената за зубрачка или съкратено зузата, се озъбва и изкрещява: „и тъпанари!“. „Ма, аре тихо, `е лелка!“,
„Ей, слаб характер, искаш ли да ти измеря кръвното безконтактно?“. И
на това му казвам заплаха! Признавам, ще започна да я използвам в
ежедневието си. Както и да е, в крайна сметка им обещах, че за всеки,
който се престраши да влезе в културното здание, ще има бонус - пет извинени отстъствия и ако на някой не му хареса постановката, ще му върна парите за билета. Впоследствие статистиката показа, че се навиха цели 33% от класа или, ако е необходимо да изпадам в конкретика, точно
осем човека. Останалите обясниха отсъствието си така: „Те първо да се
върнат от т`ва нещо, ние другия път“. Интересна гледна точка, явно си
мислеха, че част от публиката умира по време на представлението. Все
още тъна в незнание за евентуалния принцип, по който се избират тези,
които ще бъдат пренесени в жертва. Изтеглих спестяванията си, за да
мога да покрия евентуалния риск от недоволство заради билетите, и си
направих застраховка „живот“ в случай, че получа инсулт или инфаркт
преди, по време или седмица след постановката.
В деня, преди събитието, ги предупредих да се облекат прилично.
Уговорихме се за място и час. В крайна сметка щом ги видях, се зарадвах, че поне са облечени. Две момчета бяха с официалните си анцузи и
тениски към тях, комбинирани с маратонки с мрежички. Един бе с къси
гащи и чехли с пръст, а последният младеж със спортен панталон, риза
и сако. Момичетата не им отстъпваха – две с минижуп и наметнати с пухенки. Третата с роклята от бала на гаджето си, а четвъртата, сякаш бе откраднала блузлето на майка си и пончото на баба си. Явно забелязаха,
че изражението ми се промени светкавично и получих запитване: „Ми,
чи к`о, `е господине, топ сме!“. Наистина бяхме топ. Поне десет възрастни дами получиха лека пареза, щом минахме покрай тях. Всъщност бяхме невероятен конгломерат от характери и визии. Още помня девойките с пухенките как въртяха барабанчетата си, докато костюмираният
младеж се усмихваше и махаше на всички, които се озоват край него.
Пончото се блъсна първо във вратата, след което и в колоната до входа.
За фон на всичко това се чуваха невероятните джапанки с пръстче на
безапелационно най-култовият образ, който сякаш не просто стъпваше
по земята, а със сила бореше земното притегляне и „отлепваше“ под-
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метките си така звучно, че две жени на тротоара помислиха, че някой
хвърля пиратки и залегнаха.
След публичния срам, който се бе разстлал върху стоте метра, делящи ни до входа на залата, ни предстоеше и друга „битка“: изобщо да ни
допуснат в залата. Щом ни локализира, погледът на женичката, осъществяваща качествен контрол, се промени коренно. Гледаше ни, сякаш сме
дивеч, докато в същото време пиратките продължаваха да гърмят. „Добър вечер“ - подавам билетите, а отсреща чувам: „Като Ви гледам, не
знам кое и е „добро“ на вечерта?“. Каза го с толкова силна емоция, че се
зачудих дали нещо на мен не ми е както трябва или просто цялостното
ни излъчване наподобяваше катун. Веднага получих защита от моите:
„Лелче, а`й дай да влизаме, че сме платили по две кутии цигари!“, „А`е,
хора, тая нещо проблем ли прай?“. Спрях ги преди да са ни забранили
достъпа до всички културни институции до края на живота ни. След
кратко събеседване и видимо проявено съжаление към мен, жената
склони да влезем и ни помоли, поне джапанките да се приберат. Точно
в този момент една от пухенките изважда плик от Кауфлана, както го наричаше тя, и го подава, за да бъдат прибрани най-известните подметки
на вечерта. Собственикът отказва, понеже плика много шумоли. Е как да
не му стиснеш ръка за изисканото отношение! И понеже местата ни бяха на балкона, точно в този момент виждам как той хвърля джапанките
си по стълбите и провъзгласява: „Да не ми ги барат, ще си ги взема после! Оня ден ги къпах!“. Вече толкова бях влязъл в историята, че си представих как ги плакне във ваната, която представлява пластмасов леген.
Гъделичка ги с най-евтиното веро, пени го и им говори за живота. В
крайна сметка успяхме. Осем обути и един бос, но пък бяхме вътре. Сега да си призная, че настанилите се вече в залата хора го гледаха, сякаш
Тарзан е сред тях. Показах нашите места, но на моето беше седнала
скромна пенсионерка. Помолих я да ми отстъпи мястото, но тя отказа.
Това, разбира се, предизвика недоволство от страна на моите тигри и те
започнаха да я гледат лошо. Докато разпоредителката реши да дойде,
възрастната дама бе насилствено настанена от моите на своето място.
„Ай, ай, господинка, идвайте! Сядай тука“. Седнах и въздъхнах.
„Уважаеми зрители, благодарим Ви, че избрахте нашата постановка.
Ще Ви помолим да изключите звука на мобилните си телефони, защото
те пречат на актьорите...“. И моите започват: „Тоз луд ли е? Никъв шанс,
чакам гаджето да звънне!“. „Тоз направо уби ра`отата! Никой няма си го
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изключи ...“. Ми, кат` им пречи да не играят, `е!“.
Честно казано на мен вече не ми пукаше, нали бях застрахован. Ако
нещо ми се случеше, сигурно щяха да ме погребат точно на 24-ти май с
почести и духова музика за фон. След като успях да ги укротя, представлението започна. В този момент чувам: „Силвано, ма, дай ми яденето
и бирата!“. Не, не, не! Не може да ми се случва на мен! Ако съм съгрешил някъде, моля за прошка... И докато се обърна, чувам звук от отваряне на кенче и долавям миризма на странджанка при това с лютеница.
Вече дори кръвното ми имаше кръвно! От другата ми страна виждам
включен телефон, който прави най-якото стори в живота си. Поплаках
малко. Жена от предния ред се обърна към мен и ми даде кърпичка. Дори прошепна тихо: „Наистина ви съжалявам! Приятно гледане!“.
Вече не знаех, аз ли гледам, мен ли гледат!
В крайна сметка след първите двайсет минути се кротнаха. Изконсумираха всичко, което си бяха закупили. И така след две оригвания, три
пърдежа и пет сторита вече гледахме спокойно. Май само ние бяхме
спокойните, защото благодарение на нас цялата зала тънеше в напрежение какво може да очаква от нашата скромна компания. На излизане
взехме прословутите джапанки и отново с гърмежите от пиратки напуснахме културното здание.
На следващия ден младежите, просветени в театралното изкуство,
ми споделиха, че им е харесало. Били приятно изненади. Аз пък бях изненадан от факта, че изобщо успяхме да осъществим посещението си и
имах чувството, че ще заснемат филм за нас от Нешълън Джеографик за
предаването „Теория на глупостта“. Ако трябва да обобщя, никой не си
поиска парите и не използвах застраховката си, освен това два месеца
ме бе срам да минавам покрай театъра. Моите пък от кеф дори харесали друга постановка и ме поканиха. Разбира се, приех, но вече винаги
ходя със слънчеви очила. Театрално ми е!
Хубав ден Ви желая!
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РОЗАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
Завършила е магистратура по Педагогика към
СУ“Кл. Охридски“.
Издала е две стихосбирки: ,,Интроспективно“1 и
2, а също и сборник с къси разкази: ,, Аморфни спомени- така ме има“. Рисува, а също така участва в
театрални постановки в Лом, където и живее...

ПИСМО ДО ТАМ, КЪДЕТО ТИ СИ
Тази история, Руске, ми я разказа преди много години майка ми и все се
смеех на нея. Имаше тя далечна братовчедка, титулована Гина Парашутистката. Защото,пътувайки веднъж с влака за събора на едно село в Дефилето,
разбрала, че всъщност там спирка няма! Ужас- докато слезе в съседния градец и се върне пешком до онова високопланинско село- той, съборът, може и да свърши!
И щом понамаляла скоростта по стръмнината, Гина-решителна, та безумна - скочила в движение от влака! Народът запищял, спирачките заскърцали и движението по спешност спряло над бездната на Дефилето!
Търкаля се, та чак хвърчи надолу Гина нашата като в ужасна анимация:
през глава; през рамо, странично, в кълбо назад крака премята - кога как
дойде - спирането й е невъзможно!
Цялото служебно множество и пътници-смелчаци се засривали след нея
- коѝ с умисъл да й събират кокалите, коѝ сеир да не изпуснат уникален!
Ето: вкопчили се един в друг за шинелите уловени- за опора и от ужаскато двойна статуя се свличат машинистът и началник-влакът и на два гласа
реват:
- Що така, ма-а, девойкьо-о-о?! У затвора че ни вкараш, ма-а?! Ние жени
и деца имаме-е!
- И майки, ма-а-а!- рев на стар ерген мултиплици- ра Дефилето!
Но - на път са да ги изпреварят свличащите се след тях - полосата на кондукторите, до един наскачали от влака! А след нея - по-безредно - и остана-
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лите смели пътници - авантюристи.
И всеки в своя си облак пепел и килим-сипей от бял, остър камънак!
Чак сега някак Гина се опомнила, схванала каква паника е взривила, а
даже и на крака се завъртяла, та се позакрепила в подножието на допълзяващата я жива и каменно- облачна лавина. Чистосърдечна и невинна, но
видна; като Жана д’ Арк, им викнала:
- Чичеве, бе, я съм за събора, а вие- къде така!? Скочих тука, щото спирка немаше, па селото - е го, е: отсреща, през реката! Да ви водя ли и вас на
събор у нашите, щом до тук сте дошли!?
Изумление ! Вцепенение!
Но то бързо се изродило в псувни, проклятия и каменомет!
Надушва нашата Гина риска и светкавично в бяг се впуска! А цялата била в ситно- нацепени рошави дрипи от скалния сипей аранжирани. Сякаш
кактуси из телесата й са прорасли. А чорапите й - същия екстравагантен, ултра- моден днес фасон: здраво място се не напипва из навалицата от бримки и дупки!
И колкото по-бягала към лудата си цел - празненството в селото; по- се
отърсвала от парцалчетата. Сипели се те след нея, като фантастичен листопад след бягаща есенна топола! И в тоя си авангарден стайлинг, право на
хорото се уловила и се разиграла, а сборяните се пускали и като от чумава
се пазели!
Сама съм в купето. И на глас почти ти заразказвах за колоритната ни роднина с прякор по случая Гина Парашутистката.
Защото- исках да те „видя”! как се смееш срещу мене- щедро, отмятаща
назад глава, с оная буйнала, тъмна, голяма коса! Великата ми радост някога- смехът ни! Бяхме като еталон за луд смях и още ми припомнят ония, които са ни гледали да се смеем, унесени в измислиците си…В един отнасящ
ни към селото ти вечерен влак; по пътя към уюта, безгрижие- то и етюдитетвоят „дом без съседи и вътре ние- двете веди, фантазии споделящи”.
Но - вече 25г. как в действителност те няма.
…И сега е висок, златен летен залез…
И съм сама (но с теб !) в купето !
И с мокро лице срещу слънцето се смея !
Но сега е смях по спомен… И за да оживееш ! Пожизнена спътнице.
Благословена съм с една младост, минала с теб („искрени, истински, мислещи само на глас”), а това е неописуем вид безсмъртие.
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АТАНАСИЯ ПЕТРОВА

ДВОЙНАТА СИЛА

На Богородица и Иисус с любов и благодарност

– Иисусе.
– Да, мамо?
– Ела, миличък. Колко си мокър, ще настинеш! Облечи се!
– Но мамо, толкова е хубаво под дъжда! Не бой се! Виж, дъга!
– Художникът как я е нарисувал... Баща ти...
– Какво каза, мамо?
– Нищо, нищо, дете мое, като пораснеш, ще поговорим!
– Добре, мамо! Отивам у Йоан. Ще му занеса мед, бил болен.
– Вземи и тези плодове. Поздрави леля ти Елисавета и чичо ти Захарий. Но не се бави!
– Довиждане. Няма да се бавя. Искам само да го видя, домъчня ми за
него.
Иисус затича по поляната и се скри зад хълмчето на малката планина. Мария знаеше, че синът й е смел и се помоли с поглед към небето.
Довери се. Такова хубаво дете беше Иисус. Предан приятел. Чист и смирен. Добросърдечен. Обичаше много братовчед си. Спомни си като деца как се забавляваха. Така искаше пак да играят! Да дялкат пръчки и да
създават кончета. Да ги яздят и да се смеят, когато уж падаха от тях. Но
сега Йоан беше тежко болен и нямаше как. Иисус си спомни как майка
Му се молеше за хората, спря се за момент, последва примера й и се помоли със свои думи: Господи, помогни на Йоан да оздравее!
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В този момент Мария също се молеше “Господи, помогни на Йоан да
оздравее!“. Молитвите им се сляха. Заваля. Светкавица огря къщичката
на семейството на Йоан. Иисус се усмихна. Похлопа на вратата и след
малко се чу гласа на Елисавета:
– Кой е?
Беше вече късен следобед и температурата на Йоан бе спаднала тъкмо преди минути.
– Йоан как е, лельо Елисавета?
– Ах, Иисусе, ти ли си? Влизай! Треската го остави! Лошото мина.
– Добра среща, братовчеде!
– Иисусе!
– Спокойно! Не ставай. Нося ти от любимия мед. Да се подкрепиш.
Че много работа ни чака. Е, и игри! Измислил съм нови игри. В Назарет има много деца. Скоро ще пренасяме дърва, хем ще помогнем на
чичо Йосиф, хем ще играем. Ще дойдеш ли?
– Ще дойда, Иисусе. Дойде ми сила. Двойна сила.
– Ще те чакам. А сега да тръгвам, че мама ще се притеснява.
Довиждане, лельо Елисавета!
- Чакай, Иисусе, вземи това за теб и майка ти! Ще се видим за празника Пасха в Йерусалим! Пази се! Благодаря ти, че дойде да ни видиш!
– Благодаря ти. Бог ме пази! Поздрави чичо Захарий.
Остави плодовете и взе бохчата с подаръка, който бе топъл безквасен
хляб. Иисус забърза крачки и видя в далечината глутница кучета, които
като го видяха, сякаш си спомниха за него колко пъти ги е хранил, заобиколиха го и някои си отъркаха козинката в крака му, в знак на любов. Иисус отвори торбичката, раздели хляба на всички и казваше подскачайки:
Даром получихте, даром давайте. Даром получихте, даром давайте... и
така се озова пред вратата, където го чакаше Мария, усмихната и Му каза: Даром те получих. Даром ще те дам. Разроши русата му косица и го
прегърна.
Тя каза нещо много точно.
А Иисус й даде късче от питата.
– Йоан е добре вече, мамо!
Двойна сила получи!
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МИТКО ДЖУНГУРОВ

СТРАХ
На всичко отгоре щеше да завали. Телевизорът си бърбореше, Стоя
бързаше, изобщо не отразяваше прогнозата, сновеше между кухнята и
банята и само мяркаше синкавия екран и майка си, вечно доспиваща на
фотьойла. Старицата не знаеше, че дъщеря й отскоро е като препикано
мушкато, не, не, тя е направо изхвърлена на брега медуза, която скоро
ще се сбръчка и всички ще я заобикалят гнусливо.
Майка й мина осемдесет, но все още сама се храни и облича, само в
банята й помага. Избягва да чете, очите й съвсем отказаха, телевизора
повече го слуша, отколкото гледа. Изобщо не излиза от къщи, пък и къде ли да ходи? Жива е, но някоя сутрин дъщеря й може да изплаче на
умряло и да хукне да урежда погребението й.
Не преглежда изобщо чантата си Стоя, само добавя телефона си, а
преди да се обуе, пак се уверява, че е изключила ютията, ох, щеше забрави да си вземе и довиждане, старицата кима и притваря очи, упоена
още от съня, а ключът щраква два пъти.
Ужас. И тази сутрин замръзът е убийствен. Бърза Стоя по улицата, иска й се по-дълго да запази топлото в обувките. Гледа и да не се препъне
в скапания тротоар. Безлюдно е. Кой е луд по това време да върви пеш?
Зимата няма никакъв мирис и някак отвращава. Улиците са мрачни, направо лунни. Отдавна е забравила комфорта на автобусите. Те минават
край нея в бус лентата, усеща ги на сантиметри до тропащите страхливо
крака, тялото й боязливо потреперва, докато туловището отминава, три
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спирки върви до училището, но билетът е левче напред и още толкова
назад, за месеца стават петдесет лева, почти една десета от фиша й.
От седмица е на режим обратно броене. И е чудно, че се още не се е
сринала напълно. В училище вече никой не я забелязва. Като минава
край портиерната, не среща очи, а само темето на портиера, който сигурно се хили зад гърба й. Катакомбата е работното й място. В тъмното
трудно напипва копчето, прави го със страх, после отваря прозореца за
свеж въздух и трепери от студа.
Преди да се намърда в мечата бърлога, Стоя ползваше уюта на първия етаж. Учител по френски език на подгответата. Всяка учебна година
с нови физиономии. В началото хлапетата са хрисими, но после... Дяволчета в униформи. Много години се справяше, хванала се е на хорото, ще
не ще, ще го играе, но преди година и половина силите й изведнъж се
изчерпиха, компромисите натежаха, заспиването й стана трудно и не издържа, срина се.
Прибере се без сили, главата й кънти, ще седне на стола, ще опъне
крака, но няма да си позволи да полегне. Майка й я чака за слушател.
Няма да я остави да се наяде като хората. Чак като се умори да напада,
ще задреме. Така й се иска тогава на Стоя да изкрещи, идвай сън, ама
той не идва по заповед. За да не се разреве, ще се надвеси над ученическите листи и ще се отпусне чак към полунощ, когато майка й притихне под завивките. Ден след ден, докато не потърси лекар. Никак не беше розово положението. Кръвно, аритмия, че и начален диабет.
Преди за ден-два се оправяше. Малко витамини, големи дози зелен
чай и край. Вдигаше се на крака. Но сега не. Почна с усилие да ходи на
работа. Гълташе в час хапчета и броеше минутите до звънеца. Единствената, която забеляза, бе шефката. Лицето на Стоя все издайническо бледо. Придърпа я в кабинета, поговориха си и още на другия ден предложи изход. В библиотеката. По средата на учебната годината слезе долу.
Само след седмица усети, че не й липсват нито дъската, нито маркера.
Студеното долу бе за предпочитане пред нервите горе.
Пенсионирането на шефката изненада всички. Хем не й личаха годините. Гадаеха кой ли ще се изтърси. С конкурс. Новата се появи в същия
ден, в който старата си тръгна. Не съвсем млада. Но с пресилен грим и
студена любезност. Дойде, сякаш вчера и е била. И не закъсня да се изтърси в катакомбата. Властна и неразгадаема. С престорена загриженост. Как идват тук учениците?! В тази тъмница?! А защо сте изоставили
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преподаването? Любопитна. Нима на Стоя не й личи? Виновна ли е, че
болестите са се натрупали?!
До деня, в който Ледената кралица я заплаши с уволнение, а животът
загуби всякакъв интерес към нея. Дали ще се мярка по улицата, дали ще
се върти в леглото, дали ще приема за връщани книги, престана да я забелязва. Някаква муха по ръба на масата. Служебният тон, с който й го
съобщиха от канцеларията, напълно парализира Стоя. Да се яви при директора. И в кабинета - шокът. Ще бъде уволнена дисциплинарно. По
еди-коя си буква от кодекса. Не си била подала навреме молба за отпуск. За ваканцията. Трите дни изчакване изтекли. Но нали сега не се
учи, единствено изрече? В тези дни няма кой да слезе долу за книги. Досега служебно го правеха. Може да е било така, но при мен не. Категорична. Трябваше Стоя да й каже, че й остава година и половина до пенсия, но от шока устата й се заключи.
В бърлогата се наплака на воля, а през сълзите се сети за второто слизане на Ледената. Придружаваше я момиче, което кой знае защо държеше кърпа на устата си. Онази й говореше като на близък човек. Ще преместим всичко, мила, не се притеснявай! Тук е ужасно. Усещаш ли мухъла? Изобщо не вникна в разговора. Докато двете бяха срещу нея, Стоя
се боеше да мръдне от стола и не бутне кашона, който прикриваше реотановата печка. И неизбежното патронче водка. Инак ставаше на шушулка. Веднъж на прибиране за вкъщи, когато си купуваше неизменните солети, пред нея един брадясал мъж си поиска към цигарите и
патронче водка, прищя й се и на нея, да се постопли и вкъщи и много се
изненада, че се получи. Заспа като къпана. С виното се получи по-късно.
Когато веднъж Събинка й донесе домашно. Страшно й се услади. Покрай патрончето почна да купува и бутилка вино. Мерло. Едно шише й
стигаше за седмица.
Да кажа ли на майстора да ти види радиатора. Събинка пипа студени
ребра. Няма за кога, Събино! Отивай си на етажа, че да не загазиш и ти!
Чакай, чакай! Стоя се сеща друго. Я ми кажи кое е това момиче, дето напоследък виждам из училище. Събинка я гледа насмешливо. Че ти не си
ли разбрала? Дъщеря й. Мотае се тук всеки ден. Задочничка. Никъде не
работи и ходи като муха без глава. Сигурно врънка майка си за пари. Да
знаеш, каква наглост?! Вчера тая пикла ни се изрепчи. На нас, чистачките. Що не метете, ами все на приказка стоите? Боже, изумихме се!
Стоя пак чете в компютъра проклетия кодекс. Нарушенията на трудо-
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вата дисциплина. Четири варианта за служителите. Закъснение. Неявяване на работа. Неуплътняване на работното време. Увреждане на имуществото. Нейното провинение е второто. Неявила се на работа. През
ваканцията. Когато училището е празно. Какво прави през тези дни вкъщи? В понеделника викна линейка за майка си. Във вторник идва майстор за бойлера. Срядата бе денят за къпане на старицата. Ледената бе
изчакала да минат трите дни и в четвъртък й позвъниха от канцеларията. Дисциплинарно уволнение.
Кой глупак е измислил този кодекс?
Ето наказанията. Три стъпки. Забележка. Предупреждение за уволнение. Уволнение. И волята на Ледената. По преценка на работодателя.
Вместо директорът да я смъмри, тя да сведе виновно глава и да попълни проклетото нещо, бланката за отпуск. Не, направо уволнение. С гадната си съвест преценила! Да пукне дано!
Вратата рязко се отваря и вътре нахално се намъква дъщерята. Само
по тениска в това студено време. Пъпчето й предизвикателно украсено
с джуджавка.
- Мама каза да ми покажеш това-онова! Без учтивост.
- Теб не са ли те учили да говориш с непознати на Вие? – Стоя реагира на секундата.
- Мама каза, че песента ти е изпята! - Диването не се респектираше.
– Мога и в занималнята да работя, само ще ги наблюдавам, но не ми се
разправя с хлапета...
Стоя скача рязко от стола, нахалството й ще е дотук, ще й хвърли един
бой на лиглата, ще й покаже как порастващите трябва да са учтиви, ще я
цапардоса по мутрата, ако ще и до полиция работата да опре.
- Ще ти дам да разбереш, гарго! – излиза от устата й. - Почакай да намеря нещо, с което да те напердаша. Да не си цапам ръцете! И мярва на
перваза мухобойката.
Не успя да я стигне. Диването изхвърча като ракета.
Събинка пак подава глава през вратата. Лицето й е стреснато. Вика те,
съобщава й поверително, сякаш и стените имат уши. Гледа я съжалително. Стоя тръгва след нея.
Спокойна влиза. Пропуска кимането и добър ден. Но оная я посреща
другояче. Намерих решение, казва й. Нали и аз съм човек. Това прозвучава като днес няма да те ям. Сигурно си разбрала, продължава, на Маркова й се наложи да замине спешно за Англия, дъщеря й родила и като
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баба трябва да помага за детето. Нали съм човек, повтаря думата, й разреших. Но въпросът за занималнята остана висящ. Кой да я замести? Не
можем да вземем човек от улицата, нали? Трябва някой с език и опит в
преподаването! Стоя слуша, не може да схване накъде бие и следи движенията й на диригент. Лека-полека проумява. Вместо уволнение, преназначение. Какво да й отговори? Лекар й препоръча по-лека работа.
Затова влезе в библиотеката. Не заради несправяне. Извърта тяло към
вратата, отговор да бъде гърбът й.
- Къде тръгнахте? Няма ли да ми отговорите?
- Утре ще Ви кажа! – излезе от устата на Стоя и вратата остана зад гърба й.
Как да се върне в клас? Абсурд! Снощи й хрумна да пише до омбудсмана, но после се разколеба. Законово Ледената си бе оплела кошницата. По буквата на закона. Като я изрита, ще сложи дъщеря си. А свръхболната, оцъклената медуза, ще я хвърли в час, както са хвърляли мъчениците на лъвовете.
Крачи по познатите скапани тротоари. Трябва да си купи патронче и
вино. Да й се отпуснат нервите. О, не. Пред нея се шмугва вътре някакъв
тип с качулка. Дано си купи само цигари и се измете. Влиза предпазливо, младежът трябва да е някъде между рафтовете. Мярва солетите и
слага в кошницата голямо и малко пакетче. Алкохолът е още по- навътре,
прокрадва се, никак не й се ще да я видят, че си купува алкохол. Сега пък
някакво момиче влиза. Не, заради тях в другото магазинче ще купи алкохола.
Тръгва Стоя към касата, но изведнъж я стресва писък. Пронизителен,
рязък, женски. Надзърта и не може да повярва на очите си. Младежът с
качулката е докопал влязлото току-що момиче, опрял е на шията му нож,
а с другата ръка се опитва да му запуши устата. Яростно го бута към касата. Стоя замръзва на мястото си. Първото, което се появява в главата
й, е бягство. Веднага. Преди да е станало късно! Като нищо може да стане втора жертва. От мястото си чува крещенето му парите, парите, а през
процепите на стелажите мярва и ококорените очи на младата продавачка. Страхът забутва със сила Стоя към вратата. Само няколко секунди и
ще се изпари. Докато онзи крещи, няма изобщо да чуе излизането й. Не.
Отказва се. Ще вдигне шум. Пък може продавачката да е натиснала вече паник бутона. Не. Ще чака. Само така ще остане жива.
Търси по-добро скривалище. Ето, в това ъгълче. И тъкмо да се клекне,
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друго я шокира. Не е за вярване. Момичето в ръцете на младежа е дъщерята на Ледената. Как няма да запомни гадното й личице? Нали днес
искаше да я опердаши. Нищо надменно и безцеремонно няма. Само
страх и ужас. Ааа, значи и наглите могат да плачат. Как си гаднярче, къде е високомерието ти?
Но и друго прищраква в Стоиното съзнание. Ако наистина се случи?!
После майка й?! Не можахте ли да позвъните на 112? Или не искахте?
Щото е моята дъщеря! Не. Какво да й обяснява. И й да каже, че е искала, оная няма да й повярва. Отстрани е много лесно. Вдигаш телефона и
ало, ало, елате на помощ, че може да ме убият.
Да се спотайва ли, или да звъни? Стойо, я си кротувай, шепне инстинктът й! Онзи като вземе парите, ще се измете и никой няма да пострада. Ще остане уплахата и толкоз. Но ако убиването го остави за накрая? Да замахне с ножа и двете в кръв. А като разбере и за нея, тя ще е
последната. И край! Кой да предположи, че днес ще е последният ден
на живота. Такъв гаден ден Стоя на никого не пожелава. На всичко отгоре с дъжд.
Трябва да направи нещо. Трябва. Нали оня не знае за присъствието й.
Дали заслужава дъщерята на Ледената жертвата й, не е важно? Ножът
му ще прободе и нея, и другите. Преди часове оная я унижаваше, но
толкова й е акълът. Майка й е виновна. Под нея всички са подчинени и
зависими. Готови да преклонят глава. Не, не. Дъщерята е човек. Не трябва да я оставя жертва. Лоша, надменна – човек е.
Стоя усеща, че от клечането краката й са изтръпнали. Онзи е още гърбом, все така държи високо ножа, а с другата ръка тъпче пари в якето си.
Изобщо не подозира, че вътре има и трети човек. Погледът й улавя бутилките с вино. Вижда познатия етикет на Мерло. Не може ли една такава бутилка стане оръжие в ръцете й? Да я вземе, да се прокрадне и... Ще
го цапардоса в гърба или по главата. Гневът от последните часове ще й
дойде на помощ.
Куражът й изведнъж пораства. Не трябва да остави двете жени без
помощ. Здраво сграбчва бутилката и тръгва безшумно напред. Вижда
как онзи се кани да се изпари, но като последен глупак пъха в пазвата си
кутия след кутия цигари. Да не се охарчва после. До него двете жени
препарирани. Още крачка-две и Стоя е на една ръка разстояние зад него. Издига бавно бутилката, доста висок се оказва, трудно ще стигне главата му. Надига се и на пръсти. Замахва! Праас! Бутилката изтрещява в
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качулката, вино и кръв се омесват и омацват пода. Онзи се просва. Без
звук.
Изкрещя ли Стоя заедно с удара или без вик го удари, съзнанието й
не регистрира? В прегръдките на двете жени освестяването й хич не идва лесно, двете плачат и за страха, и за избавлението, а на нея сякаш й
е все едно. Не може да отмести поглед от счупените стъкла по пода, на
които трудно подрежда буквите Мерло. Що ли не взе друга бутилка? До
нея момичето на Ледената повтаря благодаря Ви, благодаря Ви, бъбри в
несвяст, неразпознало я, прегърнало я като спасителка и изобщо не проумяло коя е, шашнато от ужаса, невменяемо. Стоя също не може да повярва, че го е направила. И не й пука дали младежът е жив. Важното е,
че е безопасен. В главата й се появява майка й с досадното защо закъсня, после някакви униформени, я питат как го е ударила с такава сила.
В нищо не е сигурна. Друга мисъл избутва всичко. Дали на рафта има
друго Мерло, или ще трябва другаде да търси? Нали затова дойде тук?
Виното е нейното лекарство. С него светът изглежда по-свестен. Вкъщи
нали трябва се напие и да напише писмото? Или беше в обратен ред.
Все тая!
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА

СЪДБОВНО УСЕЩАНЕ
Свещите тихо пукаха и уханният им дъх приятно замайваше главата.
Звънът на кристални чаши, в които щастливо бълбукаха балончетата на
шампанското, радваше гостите и придаваше изключителност на този
мил специален повод. Огнените езици в камината осветяваха топлата
затъмнена гостна, в която и въздухът трептеше от радост в тази празнична вечер. Ала най-вече блясъкът в очите на прелестната млада домакиня издаваше най-вълнуващото чувство на света – „щастие, щастие, щастие“...
Светлана беше преизпълнена с това чувство и го пръскаше щедро наоколо си, между своите най-добри приятелки Мия, Ния, Мария, Мина и
Лина. Младите дами имаха и друг личен мотив да отвръщат от душа на
радостта на Светлана – техните интимни приятели присъстваха на тази
празнична вечер, та момичетата с копнеж поглеждаха към кавалерите с
очакване в очите. Светлана държеше тънкостенната си чаша за столчето
с лявата ръка, а пръстите на дясната най-често разперваше пред себе си
и в унес наблюдаваше отблясъците светлина по повърхността на големия камък на пръстена си. Беше вторият ден на Коледата, в която нейният очарователен Симеон беше официално поискал ръката й с този
именно шармантен пръстен.
- Разкажи ни го, пак, разкажи ни! – Мия подскачаше на място и молеше да изслуша отново историята, която толкова пъти беше чувала вече.
Ния, Мария, Мина и Лина също се разскачаха на място и впериха очи в
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Светлана.
Светлана загадъчно се усмихна и погледна влюбено Симеон.
- Добре! Нямам нищо против, толкова ми е приятно да си го спомням
– развълнувано каза тях.
Мия, Ния, Мария, Мина и Лина се донаместиха на удобните си места
и захласнато се заслушаха в Светлана. Само Ния, Мария и Лина се разсеяха за момент, за да дадат знак на приятелите си да слушат внимателно.
- За първи път, когато усетих, че това ще бъде мъжът на живота ми,
беше дълго преди да го видя на живо – започна Светлана.
Мия, Ния, Мария, Мина и Лина притихнаха, сякаш чуваха тази необичайна история за първи път.
- Все още бях нова в банката, а той беше в дългосрочна командировка в централата в Цюрих. Когато ме представиха на колегите на първата
ми оперативка, аз сякаш усетих, че някой липсва.
Светлана огледа загадъчно приятелките си. Сетне продължи.
- Така и се оказа. Шефът започна да представя един по един колегите. Започна с колежките от моя отдел, след това продължи с останалите.
Докато напредваше из отделите, чувството ми, че някой липсва и наближаваме неговата позиция, се засилваше все повече и повече. Постепенно стигна до администрацията. Премина през всички и най-накрая остана мениджърският екип. А аз вече изпитвах огромно напрежение...
Мия, Ния, Мария, Мина и Лина в този момент напълно споделяха напрежението на Светлана. Те бяха разтворили очарователни устица и окръглили изненадано очи. Мария и Мина дори се хванаха за ръце, очаквайки с нетърпение продължението.
- В един момент шефът каза „И, за мое огромно съжаление, точно
днес няма да мога да Ви представя нашия младши вицепрезидент господин Симеон Ковачев поради неговия служебен ангажимент в чужбина.“
Светлана притисна сърце с дланта си, на която блестеше огромния камък на годежния й пръстен. Притвори клепачи и разтърси прекрасната
си главица, сякаш за да се отърси от твърде силните емоции. Приятелките й се наведоха напрегнато към нея.
- Казвам ви, в този момент го усетих! Усетих нещо, което никога преди не съм изпитвала. Едно непреодолимо, едно съдбовно усещане, и
бях убедена, че не съм в състояние да променя нищо, ни-щич-ко! Че
просто ще трябва да му се подчиня!
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Мия, Ния, Мария, Мина и Лина ахнаха, все още напрегнати като струни.
- А знаете, че аз съм човек с изключително самообладание – продължи Светлана. – Но точно в онзи момент усетих, че това е нещо извън възможностите ми, аз просто трябва да се подчиня на съдбата и да приема
това, което се случи с мен. Казвам ви, такова силно усещане аз не бях изпитвала никога преди това. Само още веднъж го усетих – в мига, в който го видях за първи път... Момичета, тогава аз познах, че това е той! –
Светлана се усмихна щастливо, усмихнаха се възторжено и приятелките
й. – Никой не ми го беше показвал, но аз познах, че това е същият този
човек, по когото изпитах това безумно силно чувство на съдбовност. Видях го след месец, в гръб, когато той за първи път дойде в офиса след командировката си в Цюрих. Вървеше по коридора, а аз усещах точно същото, което изпитах в момента, в който чух името му... чувството за съдбовност.
Светлана притихна. Изгледа тайнствено приятелките си. Сетне тихо
каза:
- Усещах, че съдбата е изписала имената ни в едно и също изречение...
Мия, Ния, Мария, Мина и Лина изпискаха от удоволствие. Ния, Мария и Мина отново дадоха знак на приятелите си да внимават в историята. Светлана се умихна блажено и щастливо се притисна в обятията на
годеника си.
- Господи, колко красиво... – изчурулика Мина и плясна с ръце. Тази
очарователна история никога нямаше да й омръзне. Толкова възвишена,
толкова изтънчена! Това беше история на духовно ниво, каквато се случваше веднъж на много, много години; история, в която съвременното
пошло и плътско нямаше място, история за чистата любов, за любовта
отвъд физическото и първичното. Мина беше очарована и копнееше да
слуша още и още.
Тя се обърна към щастливия годеник:
- А ти, Симеоне? Ти имаше ли някакво подобно усещане?
Симеон я погледна леко затруднен. Ала недосетливостта му не пречеше на Мина да остане във възторженото състояние, в което беше. Тя
продължи да настоява:
- Имаше ли момент, в който нещо ти подсказа, че това е тя, твоята бъдеща жена?
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Симеон напрегна чело. Мина му помогна още малко:
- Онова съдбовно чувство, което безкомпромисно ти говори, че... как
беше, звучеше толкова красиво... че „имената ви са изписани в едно и
също изречение“...
Мина изписа нещо във въздуха със събрани пръсти и блажено изражение на лице. Сетне погледна настоятелно Симеон.
Светлана, която също очакваше отговор на този въпрос, леко помръкна. Тя погледна изпитателно Симеон. Младият мъж забеляза погледа й
и се смути още повече.
Мина нетърпеливо повдигна длани към годеника.
- Е... нещо поне? – настоя тя.
Симеон се сепна. Сетне вдигна пръст.
- Но разбира се!
Светлана и момичетата отдъхнаха облекчено.
- Разбира се, че имаше момент, в който изпитах безумно влечение
към нея! – лицето му светна. Светлана се усмихна широко.
Мъжът се намести на стола си и погледна дамите.
- Това беше в деня след командировката – започна той. Момичетата
се спогледаха и кокетно се изкикотиха една на друга. – Аз излязох с отчета си в ръка, за да го представя на генералния директор. И тогава я видях – тя вървеше по коридора и тракаше с червените си високи токчета.
Дамите притаиха дъх. Симеон погледна нежно годеницата си. Сетне
се приготви да разкаже най-важната част от спомена си.
- Тя вървеше, поклащайки бедра върху високите си обувки. Беше
просто влудяващо усещане! И точно в този момент, в който задникът й
привлече погледа ми като с магнит, аз си казах „Господи, искам ето тази
жена!“
Момичетата се вцепениха. Усмивката на Светлана застина на лицето
й. Симеон погледна тържествуващо публиката си. Сетне с невинен поглед обобщи:
- Да. Зяпнах задника й като ученик и на секундата пожелах да бъде
моя! Това е!
Сетне тържествуващо вдигна наздравица с момчетата. Той също беше щастлив.
Само едно не разбра – защо дамите не се присъединиха към тоста
му, а останаха като замръзнали по местата си.
Когато тази тиха свята нощ премина и младите двойки се прибраха

83
по домовете си, в хола на домакините остана само Симеон. С бира в ръка, отпуснат на дивана, той гледаше кротко спортния канал на телевизията. През умиротвореното му съзнание понякога леко се стрелкаше въпросителната мисъл защо Светлана сърдито трясна вратата на спалнята
след себе си, след като изпрати гостите.
В пет други хола – тези на приятелките на Светлана, – техните любими също стояха умиротворено с бира в ръка пред телевизора. Половинките им също бяха затворили вратите на спалнята след себе си. За разлика от тяхната сгодена приятелка, те не се сърдеха на своите възлюбени. Те седяха съсредоточено пред големите си огледала.
Всъщност те не точно стояха пред огледалата си. Те бяха им обърнали гръб и съвсем невинно, по пленително евино облекло, оглеждаха
своите форми, разположени току под кръста им. След тази тиха свята
нощ у Светлана всяка от приятелките беше любопитна как именно изглежда нейната най-притегателна за мъжкото сърце прелест.
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ИВАНКА ТОПАРЕВА

ТЯ ОПАЗИ ДУШАТА СИ ОТ ПЛЕСЕНТА НА ВРЕМЕТО
Елза Емиляновна – една жена с удивителна съдба!
Запознах се със нея в Източен Казахстан, близо до китайската граница, където тя работеше като готвач в една геоложка група. Украинска
немкиня – така ми се представи тя: потомка на немци, заселени в Русия
и Украйна в края на ХVІІІ век по времето на Екатерина ІІ. Родила се в едно украинско село и живяла там тихо, спокойно до средата на 1941 г., когато в един не толкова хубав ден, в селото не нахлули немците. Втората
световна война била в разгара си. Почти цялото население /жени, старци, деца/ били натоварени във вагони и с ешелон откарани в Германия.
В лагер.
Елза Емиляновна била едва на 17 г.и фактът, че е немкиня по рождение, омилостява завоевателя и той я настанява като прислужница в немско семейство, без обаче да забравя, че тя е пленница.
И така, идва края на войната. Елза Емиляновна е върната в лагера и
там през май 1945 г. я заварват руските победители. Предстояло завръщане на лагеристите в Русия.
Съвсем естествено тя задала въпрос:
– Къде ще ни откарате?
– В родината. Само че си вземете по-топли дрехи.
Това ми разказа самата тя и добави, че веднага разбрала, къде ще бъде отведена.
Започва вторият, а по-точно третият период от нейния живот. Тя вече

85
е омъжена за украински немец и с него заедно е откарана в Сибир. Не
ми се ще да описвам какво е преживяла тя там – непосилен каторжен
труд, варварски издевателста, които предизвикват смъртта на съпруга й,
но тя оцеляла.
1956 г. Времето на Хрушчов. Затопляне на ледовете. Елза Емиляновна е освободена.
– Избирайте си място за живеене.
– Аз избирам Украйна – моя роден край.
– О, не! Само до Урал!
„И така, аз избрах Алма Ата” - каза ми тя.
Но… отново тревоги, отново спънки. Работа няма! На лагеристи никой нищо не предлага. И ето, че я спохожда „щастие”: вземат я на работа в геоложката експедиция – там, където никой не иска да иде. Алтин –
Имелската партия извършва геоложко дребно-мащабно картиране: /М
1:200 000 / и е в непрекъснато движение. Геоложките партии /групи/ в
продължение на един сезон сменят 4 -5 пъти своите полеви бази – обикновено избират място – оазис – близо до вода и зеленина, тъй като теренът е или ниско хълмист и често пъти безводен, или пък – силно пресечен и трудно проходим. За лагеристката Елза работата в такава партия
бе шанс – тя беше приета като готвач и общ работник.
-– Тук готвя, пера, простирам, посрещам, изпращам – живея!– смеейки се, разказваше тя.
Това беше в Алтин – Имелската партия /група/, където началник на
това звено беше моята състудентка, колега и приятелка Марианна Борукаева.
Но да се спра сега на пътуването ми от Алма Ата до тази база. То беше дълго и изтощително, но безкрайно интересно. Колата беше тип камион, предназначен да пътува по каменисти и трудно проходими терени. Пътища – магистрали липсваха, някъде имаше лошо поддържани и
с много лоша настилка, едва различими шосета, ако те можеха да се нарекат така..
Бяхме петима пътници,: сьпругът ми, дъщеря ми, Марианна, аз и шофьорът – съветски кореец В кабината при шофьора се настанихме аз и
дъщеря ми. Целия маршрут от Алма Ата до базата изминахме за един
ден. Пресякохме няколко пъти реката Или, спряхме по няколко минути в
удивителните градчета Саръ Озек и Талды Курган, където имах усещането, че се намираме в Средновековието. Шофьорът беше безкрайно
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мълчалив, от време навреме изговаряше по някоя дума, но това бе незначително в сравнение с това, което преживявахме, с това, което очите
ни успяваха да уловят, а душата ми да погълне: тези мънички средновековни градчета, ниско хълмистия пресечен терен с оголените си червени гърбове, изградени от вулкански алкални и субалкални скали /тип
трахити, трахиандезити?/А реката? Тя деликатно заобикаляше червени
и бели хълмчета, търсейки място за своите води, образуваше меандри,
в гънките на които светеха нанизани гевречета от синьобели и сребристобели води. Беше изумително красиво! Тя тичаше към Балхашкото
езеро, а ние със съжаление се разделихме с нея и поехме посока на изток към китайската граница.
И ето ни в базата. Запознахме се с геоложкия състав: трима геолози,
трима колектори, двама общи работници /фигуранти/ и... Елза Емиляновна – полевия готвач. Базата действително можеше да се нарече оазис – няколко високи дървета, приличащи на тополи и извор на една
малка полянка! И няколко фургона.
Още първата вечер в наша чест бе стъкнат лагерен огън и опъната
дълга трапеза. Пихме наздравици и пяхме руски песни. И разбира се, нашия геоложки химн:
„Кто бывал в экспедиции тот поет этот гимн
и того по традиции называет своим….”
По-нататък в него се говори, че ние, геолозите, сме скитници и не бихме могли да живеем другояче, ако не пеем, за да не плесенясат душите ни – необходимо условие да оцелеем,.
„Потому что мы народ бродячий,
Потому что нам нельзя иначе,
Потому что нам нельзя без песен,
Чтобы в душу не забралась плесень”
Пеехме дружно, въодушевлено. Елза Емиляновна пееше с нас този
геоложки химн, като също го наричаше „свой”. Пееше високо, по-високо
от всички нас. Ние се спогледахме и млъкнахме. Продължи да пее само
тя! Елза Емиляновна!..
Последното: „за да не плесенясат душите ни” – изпя само ТЯ!
А после, после пееше само Елза Емиляновна. Пееше украински песни: и тъжни, и весели. Какво сърце! Колко много неща е побрало, колко мъки е изживяло и още можеше да тупти и да дарява радости на
другите!
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На сутринта всички се отправиха в маршрут. Останахме сами с Е. Е. Тя
беше дала топла закуска на всички и всеки си взе храна за деня каквато
си иска и колкото иска. В края на месеца на всички се удържало по равно от заплатата.
……………….
След няколко години научих, че Елза Емиляновна работи като помощничка и готвачка у едно семейство в Алма Ата, а още след няколко
години се случиха редица катаклизми на световната арена. Казахстан
стана самостоятелна държава. И Русия, и Украйна за Е. Е се оказаха чужди държави. Тогава накъде? Елза Емиляновна за първи път имаше право да си избере родина и тя измежду всички чужди държави избира за
своя родина Германия!
Тя беше опазила душата си от плесента на времето!
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АНА-МАРИЯ СОКОЛСКА
Родена в град Бургас. Завършва средно образование в гимназия „Гьоте” и висше с магистърска степен, специалност „Приложна лингвистика” с немски
език. Има завършен курс по Сравнително литературознание в Германия. Пише проза – къси разкази.

ХАРМОНИЯ
Мирчо бе най-голям в многолюдно селско семейство, Божана единствено чедо на богаташи.
Мирчо се трудеше по цял ден. Не щадеше сили. От слънцето и вятъра бе станал мургав, с изпечена груба кожа. Под стърчащата черна
коса, грееха две сини очи, които гледаха миролюбиво. Мирчо изкласи някак до четвърто отделение и спря. Кърската работа бе много, с
баща си едва насмогваха. Майка му с петте му сестри се занимаха с
домакинството.
Божана беше дребничка, фина девойка. Русата й коса, същинска
свила, се развяваше около нежното й лице, на което черни като маслини очи придаваха някаква сила. Бе добро момиче, уважаваше
всички. Имаше един кусур – като говореше, преплиташе думите. Това я караше да се свива в себе си, затова местните ергени я отбягваха. И докато приятелките й създадоха семейства и народиха деца, тя
остана сама.
Годините минаваха, приятелите на Мирчо се задомиха, а той си
стоеше самичък.
Една вечер, докато се хранеха, изведнъж продума:
–Тате, хммм – покашля се той. – Аз … таквоз … си харесах булка …
Всички млъкнаха. Потракването на дървените лъжици спря и те
замръзнаха във въздуха. Шест чифта очи се впериха в Мирчо.
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Баща му, бай Недю, без да вдига поглед, изсърба спокойно копривената чорба и отри с ръка прошарения си мустак:
– Я, речи, сине, коя хареса?
Настана тишина.
– Амчииии… Татееее… Харесах сииии… – поде Мирчо, като преглъщаше и провлачваше думите, а майка му и момичетата проточиха
вратове.
– Божанка избрах, тате!
Дървените лъжици се стовариха в паниците. Най-голямата от сестрите, Илка, се задави и почервеня.
– Бате… – опита се да каже нещо, но майка им, Милка, я стрелна с
очи. Илка се сви и млъкна.
Недю подръпваше прошарения си мустак и по нищо не личеше,
какъв огън се разгаря в душата му.
– Сине, това не е хапка за твоята уста. Те са богати, a ние… А и Божанка не е научена на труд! Трябва ни работна снаха…
Колкото и да го разубеждаваха през следващите дни, Мирчо се беше запънал като магаре на мост. Милка тихо нареждаше, че няма да
му я дадат. Но той не слушаше никого. Божанка, та Божанка!
Бе неделя, голям празник, Цветница. Нагласи се Мирчо да ходи и
да я иска. Сложи чиста риза, поприглади с ръка рошавите коси, мушна зад ухо китка здравец...
Докато го чакаха, напрежението в семейството беше толкова голямо, че нищо не се случваше както трябва. Най-малката сестра се спъна и събори на земята гърнето с приготвената яхния от големия петел, когото все пазеха за празнични дни. Бай Недю цепеш дърва на
двора, когато един пън се отметна и го удари по крака. Той се разпсува и закуцука към собата, а Милка хукна подире му, за да наложи
удареното с лапа от живовлек. Средната му сестра забрави зайчарника отворен. Дългоушковците заподскачаха необезпокоявани и опасаха с удоволствие малките марули. Втурнаха се да ги ловят, но тичайки, четирикраки и двукраки изпотъпкаха младите кълнове на боба.
Втората от сестрите чистеше орехи, но вместо черупките, хвърли в
огъня изчистените ядки. Панаирът ставаше все по-голям. Всички викаха, най-малката дъщеря плачеше, магарето започна да реве, а кокошките в курника се разкрякаха.
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Когато портичката изскърца, като по даден знак, врявата стихна. В
двора пристъпи Мирчо, като водеше за ръка Божанка…
Измина година и Божана, булката на Мирчо, още живееше в семейството. Бе отново пролет, време за сеитба. Мирчо и булката станаха по тъмни зори и се отправиха към нивичката, която трябваше да
засеят с царевица.
– Виж сега, Божанко! Аз ще вървя напред с ралото и воловете, а ти
след мен ще сееш царевицата. Ще слагаш по две-три зърна в гнездо.
И с ето тази пръчка, ще отмерваш разстоянието между гнездата.
–Добле, Милчо! –запреплита буквите в устата си булката.
Мирчо подкара воловете и натисна ралото. След него Божана загребваше от крината и пускаше зрънцата в рохката пръст. По едно време невестата се провикна:
– Милчо, цалвицата свълши!
Младият мъж дръпна повода, спря воловете и се провикна:
– Как тъй свърши, ма?! Цялата нива трябваше да засеем! – викна
Мирчо и се огледа.
Мирчо се обърна и погледна. Жълта, плътна линия от царевични
зрънца, насипани щедро от Божана, бележеше браздата, която беше
направил. В ръцете ѝ крината беше празна. Причерня му!
–Божанооооо!... Убих тъ! – изрева Мирчо. Хвърли поводите, стисна копралята и я подгони.
Божана не чака, а хукна към дома с все сили. Бягаше в жегата като невестулка и в главата й бе останала една мисъл – как да стигне до
къщи. Задъхана, най-накрая се прибра. Сърцето ѝ пърхаше в гърдите
ѝ. Тя видя като спасение полуотворената врата на мазето и се шмугна
вътре. Скри се зад кадуса и притихна отмаляла. Сумракът и прохладата я успокоиха. След малко задиша по-леко. В двора цареше тишина. Една кокошка кудкудякаше, снесла яйце.
Вбесеният Мирчо, след като подгони жена си, реши да мине напряко през ливадите на комшиите. Запъхтян стигна вкъщи и видя, как
тя се шмугна в мазето. Приближи тихомълком и надзърна през прашасалото прозорче.
Видя, как Божана изпълзя иззад кадуса, поозърна се и като видя,
че го няма, си отдъхна дълбоко. После поотупа престилката си, разпусна косата си и я сплете на плитка, като се подсмихваше и нареж-
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даше:
– Милчооо, Милчооо… Плост те взех и плост си остана! Лакардион
ти купих и на него не се научи да свилиш! А мене искаш да командваш!
Взе две пахарки от полицата, наточи вино. Седна, въздъхна дълбоко, чукна с нейната пахарка другата и развеселена продума:
– Наздлаве, Милчо!
И след това блажено отпи.

92
ВАНЬО ВЪЛЧЕВ

ТЕМЕНУЖКИ

КОМЕДИЯ ЗА ЧЕТЕНЕ
Комедия за четене, понеже никой не би я поставил, след като я прочете. И ще е прав, защото авторът разбира от писане на пиеси колкото
балерина от висша математика.Че и по-зле.
Освен дето е неграмотно написана, комедията няма да види бял
свят, понеже авторът /лаик в тайните на театъра/, ще поиска да играят
само актьори от местната трупа, без гостуващи мечки и други атрактивни зверове. За мечките си има резерват!
Няма да се стигне до репетиции и поради ожесточения спор, коя актриса да играе привидно главната роля – тая, дето е обичана от публиката, или тая, която е предпочитана от режисьора. Това се нарича
„творческа атмосфера” и тя е проваляла дори Шекспир.
Творбата ще предизвика протест от страна на някои групи, които се
прехранват с протести. Според тях авторът би трябвало да включи непременно две секретарки-лесбийки, двама различносношаващи се и
един мургавокож шеф на полицията. Този пропуск поставя настоящата
творба извън съвременното изкуство!
Щастие за автора ще е ако се размине само с някоя псувня от читателя и с насмешливите погледи на специалистите в тази област в Клуба на културните дейци.
Всяко начало е трудно, а краят му не се вижда!
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ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ – ПЕНСИОНЕР В ДОБРО ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ
И СЪС НАТРАПЧИВ, НЕЗАЛИЧИМ СПОМЕН, КОЙТО МУ СЪЗДАВА ГЛАВОБОЛИЯ
ПЕТРОВА – ЕНИГМАТИЧНА СОБСТВЕНИЧКА НА ВТОРИЯ ЕТАЖ
ТРАЙЧО МЕЧЕВ, лицензиран МАЙСТОР-НАДОМНИК; ПО-КЪСНО –
СПИРО - СОБСТВЕНИК НА БИСТРО „ПРИ КАКА”; ПОСЛЕ –ДИАМАНТИЕВ
– ЧАСТЕН АРТ-МЕНАЖЕР
ТЕМЕНУЖКА I – самотна студентка
СПЯЩИЯ – млад и обещаващ квартален пияница
СЕРВИТЬОРКА /СЕРВИТЬОР/
ТЕМЕНУЖКА II - ПУШКАРОВА – УЧАСТНИЧКА В СКРИТА КАМЕРА
ЛАТИНКА – УЧАСТНИЧКА В СКРИТА КАМЕРА
МАЙКАТА НА ТЕМЕНУЖКА II И ЛАТИНКА, СЪЩО УЧАСТНИЧКА В
СКРИТА КАМЕРА
2-ма ОПЕРАТОРИ и ОЗВУЧИТЕЛ-ченгета под прикритие
ГЛАС НА ТЕМЕТУЖКA СЕРБЕЗОВА – КМЕТИЦА НА КРИВА СЛИВА
АКО СЕ ПОЯВЯТ ОЩЕ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА С ПО 1 РЕПЛИКА, КОЕТО Е
ОБИДНО ЗА ПРФЕСИОНАЛИСТ, МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ АБИТУРИЕНТИ
ОТ МЕСТНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИЗКУСТВАТА – ТО СЕГА, КАЖИ-РЕЧИ, НЯМА ГРАД БЕЗ ТАКАВА ГИМНАЗИЯ, НА КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ РАЗЦВЕТЪТ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
--------------------------------------------------------------------------------------------ПЪРВО ИЗВЪРШВАНЕ
То се върши на първия етаж на двуетажна къща, случайно останала
между панелните гиганти.
Първи етаж. Апартаментът на Николай. Прилично подреден като за
самотен мъж. Картини, абаносови сувенири от африканки страни, лаптоп който се набива в очи, витринка с питиета, етажерка с книги.
И входната врата винаги е отворена.
НИКОЛАЙ: /говори с лаптопа си/ - Хайде, и тази иска сърдечно приятелство и трайна романтична връзка! А бе госпожа ли си, госпожица
ли си, тебе фотошопът не е успял да те обръсне, ти ме заплашваш с
трайна връзка! Търси си романтиката при друг лапни-шаран!... Я тази?... Запазена, 160 см. висока, 75 килограма, без пороци, с весел
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нрав. Търси интелигентен мъж, с чувство за хумор и личен автомобил,
добри доходи и ако може със собствено жилище и без задължения
към банки ... Тъй като те гледам, май множко си закъсала, щом искаш
толкоз нещо само срещу 75 килограма живо тегло с непорочен весел
нрав! Свободна си!... Тази пък си сложила снимката от абитуриентския
бал! Благовъзпитана вдовица с мечта да опознае живота!... Че опознавай си го, вече няма кой да ти пречи! Хем си благовъзпитана!...
Два пъти си правих среща с такива „изискани” дами, че се чудех как
да избягам от ресторанта!... Срамотии!... /На себе си./ А пък като се
гледам, време ми е да има жена в тази къща! Много ми е време! Време... Ех, едно време! Бяхме една тайфа – като млади бичета! Не прощавахме! „Лягай – бягай!” ни беше девизът! И какво? Аверите лягаха,
бягаха, лягаха, бягаха и накрая им хареса да са си легнали! Сега празник като дойде, няма с кого една ракия да изпиеш! Седнем да се почерпим, те бързат. Единият трябвало да взема внука от градината,
друг щял да посреща балдъзката на автогарата, трети трябвало да занесе айсберг салата на снахата! Оставаш сам, пък то сам пие ли се? То
си е чисто напиване!... Че и започна да ми се случва често!
А пък като си помислиш, друго си е тука да щъка една душица, ей
тъй въздуха да раздвижи, приказка да ти каже, копче да ти зашие! /за
мечтано/ Имах аз такава душица. Не красива, а много красива! Излъчваше хубост, даряваше я! Аз като я погледнех само, стапях се и се
чувствах сякаш десет пролети са ме понесли към чистото синьо небе!
Теменужка! Тя...
АДСКИ ШУМ! НА ГОРНИЯ ЕТАЖ НЯ –КОЙ ПРОБИВА ДУПКИ В СТЕНАТА
Тя беше толкоз крехка, толкоз мила, толкоз весела ! Теменужка! Тя...
ОТНОВО ШУМЪТ ОТ ПРОБИВАНЕТО. НИКОЛАЙ ГРАБВА ЕДНИН ОТ
АБАНОСОВИТЕ СУВЕНИРИ И УДРЯ ПО ТРЪБАТА НА ПАРНОТО .
Кой идиот вдига шум по време на обедната почивка! Селянин!
Ще ти откъсна главата, магаре такова! Да ме прекъсваш на най-хубавото място! Тиквеник непоръбен! От къде се навъдиха толкоз дебили в този град, Господи! Здрави стени не останаха! Дупкажия недодупчен! Само да ми паднеш!
ВЛИЗА ТРАЙЧО МЕЧЕВ. С УРЕДА СИ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ДУПКИ И САНДЪЧЕ ЗА ИНСТРУМЕНТИ. ТОЙ С НЕГО ЩЕ СИ ВЛИЗА ВИНАГИ.
ТРАЙЧО: - Какво си се разтракал и развикал, господине! Някой може да почива! Да го събудиш ли искаш?
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НИКОЛАЙ: - Аз ли бе? Ти какво си се разтрещял с тази картечница
по никое време? Тъкмо си спомнях за Теменужка и ти се разтрещя!
ТРАЙЧО: - Дупки! Дупки пробивам, господиннн...
НИКОЛАЙ: - Добрев! Николай.
ТРАЙЧО: - Експресна поръчка, дупки за пердета и картини! Довечера госпожата се нанася окончателно! Трайчо Мечев, лицензиран майстор-надомник, мерси!
НИКОЛАЙ: - Не си ли и иноватор?
ТРАЙЧО: - Може и да съм, ама официален документ нямам. Затова
си трая.
НИКОЛАЙ: - И каква е тази госпожа с картини?
ТРАЙЧО: - Петрова. Друго не знам. „Господин Мечев, ми каза, държа да сме официални, без фамилиарничене, само официални и толкоз! Никакви глезотии и интимничене, никакво ровене в личния живот!”... Симпатична женица, може и наборка да е, не можах да разбера, все забрадена ходи, ама хубаво се усмихва. Може пък да си опитам
късмета...
НИКОЛАЙ: - Само да посмееш! Забрадена баба и лицензиран
дупкаджия! Дума да не става! Да не съм те видял повече!
ТРАЙЧО: - Че как няма да ме виждаш? Тя вратата ти, наборе, винаги отворена! Може да те оберат! А пък може и да те осъдят за подстрекателство към кражба!
НИКОЛАЙ: - Кой да ме съди?
ТРАЙЧО: - Държавата! Като не се заключваш, ти създаваш предпоставка и условия за потенциалния крадец. Подбуждаш към престъпление! А това е подсъдно! Ти предизвикваш извършване на незаконно
деяние! Не четеш ли Държавен вестник?... Да имаш нужда да ти пробия нещо?... Добре си се подредил... Аха, и на компютъра женски разглеждаш! Аз ги разглеждам на пазара, там са по-истински... Можеш да
се поотриеш о тях... Отивам да подмажа една дупка, щото много голяма стана. Ама пак ще намина, гледам - има с какво да почерпиш... Хайде, гледай си мацките, гледай си ги! Радвай си душата! / Излиза./
НИКОЛАЙ: - Навлек!... И някаква досадница! „Никакви близости и
интимничене! И ровене в личното!... Петрова!”... Някой се е засилил да
ти интимничи!... Пък оставям вратата отключена от мечтателност! Ако
Теменужка се завърне, да е отворено... Фантазии... /ПАК Е ПРИ КОМПЮТЪРА СИ/ Хайде още една се е засилила за близости и интимно-
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сти!... Материално осигурена със собствен бизнес, търси партньор за
пътуване до Малдивите, без обвързване!... Бил съм на Малдивите без
обвързване! И това ми изяде главата!... Теменужка! Ех, Теменужка! Как
се усмихваше - само с тъмните си очи и с каква радост потъвах в тази
тъмнина! Как се радвах, като я видя да идва към мене, грееща, като облечена в слънце! И ме огряваше най-хубавата светлина на света!... Огряваше! Някога!
ВЛИЗА ТРАЙЧО
ТРАЙЧО: - Пак съм аз. Свърших горе. Подмазах и викам, чакай да му
се обадя на човека, стига е зяпал мадами, ще му се отрази на простата! Пък и часът е вече за по едно малко... Може и с вода, ако нямаш нищо за замезване. Гледай, гледай! Само маркови питиета! Китайски ли
са?
НИКОЛАЙ: - Защо да са китайски?
ТРАЙЧО: - Щото, казват, една стока, не е ли китайска, значи е менте! Ти Държавен вестник не четеш ли?... Налей по едно от туй, с гайдаря.
НИКОЛАЙ: - Иначе си познавач!
ТРАЙЧО: Ако имаш фъстъчки. Или бадемчета... Колкото да почешем
зъбите! Фитнес за устата!
НИКОЛАЙ ШЕТА, ВАДИ ЧАШИ. ОТ ЕДНО ЧЕКМЕДЖЕ ИЗМЪКВА ФЪСТЪЦИ. ТРАЙЧО Е ВСЕ ПРЕД ВИТРИН НКАТА С НАПИТКИТЕ.
Добра сбирка! Само туй шише горе, прашясалото, дето на ръка си
написал „Смок.”? Да не спиртосваш влечуги! Мога да ти доставя...
НИКОЛАЙ: - Не пипай шишето! То ми е спомен!
ТРАЙЧО: - Борил си се с някоя змия? Леле, леле!
НИКОЛАЙ: - Никаква змия няма! Има течност!
ТРАЙЧО: - Ха, наздраве! Да не е светена вода от Божи гроб?
НИКОЛАЙ: - Повече! Това е смокинова ракия от Созопол. Повече от
30 години я пазя!?
ТРАЙЧО: - Че не е ли изветряла?
НИОЛАЙ: - Може... Не зная... Бяхме през лятото с Теменужка в Созопол. Последната вечер хазайката ни покани. Салатка от чирози и
смокинова ракия. Гъста, силна, мека, ароматна!... Радвала ни се, да
сме заповядали другото лято пак! Пък ние, като пихме по две-три чашки и отидохме на плажа. Седнахме на пясъка и се прегърнахме. И цяла
нощ си приказвахме. Край морето!... Сега нея я няма, само половин бу-
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тилка смокинова имам и все я чакам.
ТРАЙЧО: - Кого бе, хазайката ли?
НИКОЛАЙ: - Теменужка, снайперисте! Какво разбираш ти!?
ТРАЙЧО: - Че кой може да те разбере тебе? Цял ден за някаква Теменужка хълцаш, пък на компютъра ти истински разсадник, цветя никнат, нали гледам!
НИКОЛАЙ: - Те са друга работа!... Наздраве!... Жена ми се иска да
свърта този апартамент, друг глас, освен моя, да се чуе. Да не е апартамент, ами дом...
ТРАЙЧО: - Да ти пере чорапите, докато зяпаш чужди мадами? Наздраве! Ми опитай с госпожа Петрова. Добра жена, симпатична, не се
пазари, не е скръндза. Под ръка ти е!... Аз, като се позамисля и мисля
да опитам, ама само си мисля!... Да си намериш жена, казват, било
лесно нещо, то лошото после само идвало. Ха пак наздраве!
НИКОЛАЙ: - Нали казваш, че е малко дръпната.
ТРАЙЧО: - Един ветеринарен доктор, помагах му да скопява нерезите и телетата на село, а че от него знам, че и на свещените крави понякога им се приисква бик!
НИКОЛАЙ: - Голям философ се извъди!
ТРАЙЧО: - Не съм философ, майстор-надомник съм! Ама веднъж се
запихме с едно отче на автогарата и от него научих, че Дядо Господ дал
Ева на Адама, за да разбере, глупакът, разликата между Рая и Ада!...
Виждаш ли, какво става по света! А наздраве за Адама, завалията...!
Пък ти само Теменужка, та Теменужка! Толкоз цветя има, той Теменужка си знае!... Гуци-муци, носиш я на ръце, а пък не знаеш коя пренасяш
през прага! Тя жената си показва рогата чак на третия ден! От един рибар го знам, бира ме черпи на Морската гара, на капанчето, а че ми се
оплака! „На ръце я внесох в къщи, вика, а пък тя, докато съм в морето
да ловя паламуд, тя с двете си кльощави ръце изнесла всичко! Уловила си един фитнесинструктор! Халал да му е, вика рибарят, ще му гледам сеира и на него!”... Много такива кофти случаи има, ти Държавен
вестник не четеш ли?... Не наливай повече, аз много приказвам, ама не
нося много... Е, хайде за последно, да не те обидя! Фъстъчетата ти са
овлажнели, стари са! /Изсипва колкото са останали в джоба си/ Поднови си асортимента... Аз други път пак ще дойда да си допием... И да ми
поприказваш за Теменужката... Ариведерчи!
ТРАЙЧО С МАЛКО РАЗЦЕНТРОВАНИ ДВИЖЕНИЯ СИ ПРИБИРА САН-
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ДЪЧЕТО И СИ ИЗЛИЗА, ТАНИКАЙКИ НАРОДНАТА ПЕСЕН:
Теменуго, Теменужке, моме,
Теменуго, Теменужке,
кажи, моме, кого любиш,
кого любиш, моме, кого мамиш...
И НА АВТОРА, КАКТО И НА ВАСЧИТАТЕЛИТЕ, СИГУРНО ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ТОЗИ НИКОЛАЙ, КОГАТО СПОМЕНЕ ТЕМЕНУЖКА, ЗАПОЧВА ДА ГОВОРИ ПО-ИНАЧЕ, КАТО ДА Е ЧЛЕН НА НЯКОЕ ПИСАТЕЛСКО
СДРУЖЕНИЕ. ПОНЯКОГА НЕСБЪДНАТА ЛЮБОВ ОСТАВЯ ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ. ПЪК МОЖЕ И ДА НЕ Е УВРЕЖДАНИЯ, ЗНАЕ ЛИ ЧОВЕК!
НИКОЛАЙ: /сяда пак пред компютъра/ Ама че досадно кречетало!
Сигурно му е от Държавния вестник... Я да видим някоя нова не иска
ли безкористна любов до гроб?... А! Морално запазена, обича поезията и френското кино. Търси запознанство с интелигентен мъж , който
владее езика, да не е претенциозен в яденето и да има солидна застраховка „Живот”... Тези жени не знаят, какво искат!... Не знаят, не
знаят, ама знаят как да го постигнат! Ох, как знаят!... За съжаление...
никаква диря от Теменужка! От една страна, толкова ми се ще да я открия, а пък от друга страна, викам си, какво ще търси жена като Теменужка из разните фейсбуци! И всякакви мрежи! /прозява се/ Тя не е такава.../прозява се/ Тя е Теме-нужка! /прозява се/ Може пък да я сънувам, милата! /прозява се, подпира глава с длан заспива/
ОСВЕТЛЕНИЕТО СТАВА НОЩНО. ДАЛЕЧЕ НЯКЪДЕ НЯКАВА ЦИГУЛКА
НА НАЙ-ТЪЖНАТА СИ СТРУНА СВИРИ ОНЯ СТАР ШЛАГЕР:
„Недей
тъгува за мойта изневяра, обичай ме,
макар и с болка на сърце!”
СЛЕД МАЛКО ОСВЕТИТЕЛИТЕ ПРАВЯТ РАЗСЪМВАНЕ. ПЪРВОТО ИЗВЪРШВАНЕ ПРОДЪЛЖАВА ПАК НА СЪЩОТО МЯСТО.
НИКОЛАЙ: - /събужда се, мъчи се да си оправи врата и гърба/ Ей,
май цяла нощ тук съм спал! В очакване на Теменужка! Нищо! Сигурно
Дядо Господ затова ни приспива вечер, да изтрие от главите ни всичките вчерашни идиотщини и неприятности, та да ги повторим спокойно на следващия ден... Той така ни е създал!... Май не нося вече на пиене, онзи снайперист на дупките ме подведе... Ще му го върна... Да си
плисна малко вода на очите, че да я подхващам... Кое да подхващам?... Кое?... Казва ли ти някой?...
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ОТИВА, ВЕРОЯТНО, ДО БАНЯТА. ЗА МАЛКО СЦЕНАТА Е ПРАЗНА. ВЛИЗА ПЕТРОВА ОТ ГОРНИЯ ЕТАЖ. НОСИ НЕЩО В ЕДНА ЧИНИЯ. ОГЛЕЖДА
СЕ С НЕСКРИТО ЛЮБОПИТСТВО. УСМИХВА СЕ НА НЕЩО СИ. ТАКА Е ОБЛЕЧЕНА И ЗАБРАДЕНА, ЧЕ ТРУДНО МОЖЕШ ДА Я ОПРЛЕДЕЛИШ – КАКВО ТОЧНО СЕ КРИЕ ПОД ДРЕХИТЕ
ПЕТРОВА: - Ехо! Има ли някой? Ехо!
ГЛАСЪТ НА НИКОЛАЙ: - Кой сега пък толкоз рано?... /появява се по
потник, с наметнат пешкир./
ПЕТРОВА: - Добро утро, господин Добрев!
НИКОЛАЙ: - Добро утро! Вие за тока ли, или за парното? Водата съм
си платил!
ПЕТРОВА: - Не, съседката от горния етаж съм. Петрова.
НИКОЛАЙ: - А-а-а! Ти си новата...
ПЕТРОВА: - Без излишно интимничене, господин Добрев Само официално. Петрова! Държа на това!
НИКОЛАЙ: - Дръжте си... Знам, знам! Официално и без глезотии.
ПЕТРОВА : - Откъде точно знаете?
НИКОЛАЙ: - От един лицензиран надомник...
ПЕРТРОВА: - Ах, господин Мечев! Много мил човек! Възпитан, услужлив... Да...
НИКОЛАЙ: - Така ли?... Аз мисля, че е нахален.
ПЕТРОВА: - Не, не! По-скоро настоятелен... Вижте, господин Добрев, на въпроса! Аз, понеже имам много време, и обичам да готвя
разни работи. И да ги споделям. Нали казват, че да ядеш и пиеш сам е
тъжно нещо! Има даже песен:”Седнах да вечерам младо пиле печено,
Магдено моме, сам се не вечера!”...
НИКОЛАЙ: - /Сепва се, припомня си нещо./ Легнах да поспием в шарено одайче, Магдено омоме, сам се не заспива!”.
ПЕТРОВА: - О, и вие ли я знаете?
НИКОЛАЙ: - От едно време още... Ние често си я пеехме... Няма значение. Отдавна не съм си я припомнял!
ПЕТРОВА: - Да, случва се. Припомняме си някои неща твърде късно... А пък аз тази сутрин направих палачинки! Нося ви, да ги опитате!
/Маха покривалото от чинията и я оставя на масата/. Заповядайте! Опитайте! Опитайте!
НИКОЛАЙ: - /Малко неохотно сяда и взема една палачинка. Помирисва я и внимателно отхапва крайчеца, поглежда Петрова, помирис-
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ва палачинката, пак я гледа, забива поглед в тавана/ Белтъците!
ПЕТРОВА: - Какво „белтъците”?
НИКОЛАЙ: - Разбивани са отделно от жълтъците. Отделно, усеща се.
Пухкава е! /Отхапва голяма хапка и така застива – с парче в устата и с
палачинката в ръка./
ПЕТРОВА: - Какво Ви стана? Задавихте ли се? Да Ви дам вода? /Става, отива в съседното помещение, което не се вижда, но вероятно е
кухня, и се връща с чаша вода. Николай е все още в същата поза/
МОЖЕ БИ НЯКОЙ Е ЗАБЕЛЯЗАЛ, ЧЕ ДОКАТО МУ ПОДАВА ВОДАТА,
ПЕТРОВА ЛЕКИЧКО И ЕДВА ЗАБЕЛЕЖИМО ПОГАЛВА НИКОЛАЙ ПО РАМОТО.
НИКОЛАЙ: - /Както е налапал парчето, сочи й палачинките/ Пу-ънката! /преглъща/ Плънката!
ПЕТРОВА: - Плънка като плънка. Сладко от круши.
НИКОЛАЙ: - /Натиква в уста останалото от палачинката и недодъвкано го поглъща/ Не е сладко от круши! Това е сладко от е печени круши! Печени диви круши! С канела и карамфил! Най-хубавото сладко,
което съм ял!... Благодаря ви, върнахте ми един спомен. Тя ги правеше
така... Теме... Няма значение!... Много хубави бяха!
ПЕТРОВА: - Радвам се, че Ви харесаха... Охо, твърде богат Ви е асортиментът за пиене... А това сувенирна бутилка ли е?
НИКОЛАЙ: - /на себе си/ Всички това шише гледат! Ще го урочасат!... Не, не... Спомен ми е... Елексир! Смокинова!
ПЕТРОВА: - Чувала съм!... Една позната казваше, че Созополската
смокинова вършела чудеса!... След нея човек можел да разбира говора на вълните... При някои хора... Между другото, днес е студентският
празник. Честито! Вие нали сте бил студент?... Защо не се поразтъпчете из града, толкова младост се е изляла по улиците, по заведенията...
Малко спомени... Малко късмет...
НИКОЛАЙ: -То пък един късмет!... Бях, отдавна... Не помня кога беше...
ПЕТРОВА: - /на себе си/ Помниш, помниш! /На Николай/ Да, ще
звънна на господин Трайчо, да предприемете една маневра довечера!
И той е толкова самотен, милият! Успех! Позабавлявайте се!... Не ме
изпращайте! /Излиза./
НИКОЛАЙ: - Странна особа! Има нещо в нея... Нещо такова, знам ли
какво?... Не е симпатична, а ми е симпатична - А палачинките й също
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като на Теменужка бяха!.. Виж го ти този Трайчо къде се врежда!... „И
той е толкова самотен, милият!”. Довечера ще го напия, милия й, че да
помни кога студентски празник с мене е празнувал!... Тя откъде знае
тази дума „маневри”?...
КРАЙ НА ПЪРВОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ВТОРО ИЗВЪРШВАНЕ Е
- НА ПЛОЩАДА,
- ИЗ ТЪМНИ УЛИЦИ,
- В БИСТРО „ПРИ КАКА”.
ВЕЧЕ СМЕ СВИКНАЛИ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ ПО ГРАДСКИТЕ
ПЛОЩАДИ ДА СЕ ПОЯВЯВАТ ТАКА НАРИЧАНИТЕ ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТИ – МАЛКИ ДЪРВЕНИ „КАПАНЧЕТА” ОКОЛО КОИТО ПРИЗИВНО СЕ
НОСИ МИРИЗ НА КЕБАПЧЕТА, НА ПЕЧЕНИ ПИЛЕТА И ПЕЧЕНА РИБА. ЛЕЕ
СЕ ГРЕЯНА РАКИЯ, БИРА И ТЕЖКО МЕСТНО ВИНО, ДЕЛИКАТНО ОЛЕКОТЕНО С ОТБРАНА ВОДА ОТ РЕГИОНА. ИДЕАЛНИ „КАПАНЧЕТА” ЗА МЕСТНИТЕ АЛКОХОЛИЦИ, ТЪЖЕН ПРИСТАН ЗА СТРАДАЩИ И ИЗОСТАВЕНИ.
ПРЕД ТАКОВА ЕДНО „КАПАНЧЕ” СА ГОСПОДАТА ТРАЙЧО МЕЧЕВ И
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ. ПОДПРЕЛИ СА СЕ НА ПЛОТЧЕТО, ПОХАПВАТ И ПОПИЙВАТ.
ТРАЙЧО: - Ссстудентски празник! Вятър ррработа! Напппълнили
ресторантите, пият на провала и се натискат като за... като такова... като за последно! Ддда няа чоек къде крак да подвие! „Заавляайте се!”
поръча госпожа Петттрова. И 20 лева ми даде даже. Голямо зааавление!
НИКОЛАЙ: - Защо бе, господин Мечев? Виж какъв народ минава покрай нас.! Хубав народ! Радвай му се! Ха наздраве! Пий де, пий!
ТРАЙЧО: - Ми не мога повече! Почна да ме отнася! Аз май си тръгвам! Не ми е весело! Сигурно понеже не съм бил студент!
НИКОЛАЙ: - Как тъй си тръгваш? Госпожа Петрова каза да предприемем маневри. И ще ги предприемем двамата с тебе! Иначе госпожата ти може да се докачи! Да ти се обиди!
ТРАЙЧО: - Както иска! Аз повече не мога да правя таквоз... манер...
Мавре... Манерви... Аз си тръгвам... Дай да те прегърна за сбогом!
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ТРАЙЧО СИ ОТИВА, ВЪРВЕЙКИ С ЛЕКО ГЕРОИЧНИ УСИЛИЯ.
НИКОЛАЙ: - Три дена ще го цепи главата, снайпериста! Аз обаче оставам!... Аз съм добре! Аз маневрирам! /Доизпива си чашата/ Аз съм
самотно маневриращ!... Защо е самотна тази студентка?... Изтървал я
е някой, както аз изтървах Теметужка!
ВСТРАНИ ОТ КАПАНЧЕТАТА, ПОД ОСКЪДНАТА СВЕТЛИНА НА ОКОЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СЕ Е ПОЯВИЛОЕДНО САМОТНО МЛАДО МОМИЧЕ.
ДОСТА ХУБАВО И ОДАРЕНО. СТОИ И ГЛЕДА УПОРИТО В НЕГО. НИКОЛАЙ
РАЗЧИТА В ТОЗИ ПОГЛЕД САМОТА, КОПНЕЖ И ПОКАНА. ЗАСТАВА ЛЕКО
РАЗКРАЧЕН, ПОРАДИ НУЖДАТА ОТ РАВНОВЕСИЕ, И Й СЕ УСМИХВА. И ТЯ
МУ СЕ УСМИХВА. ОСТАТЪЦИТЕ ОТ АДРЕНАЛИН ЗАБЪЛБУКВАТ И СЕ
СМЕСВАТ СЪС СПИРТОСАНАТА МУ КРЪВ. В ЗАМЪГЛЕНАТА МУ ГЛАВА ЗАПЯВА МИЛКО КАЛАЙДЖИЕВ И ТОЙ ЛЕКО Й ПОМАХВА. И ТЯ МУ ПОМАХВА. КАКВО СЕГА? – ПИТА С ЖЕСТ НИКОЛАЙ. ТЯ ВДИГА РАМЕНЕ, ОБРЪЩА
СЕ И СИ ТРЪГВА. СЛЕД НЯКОЛКО КРАЧКИ СПИРА И МУ ДАВА ЗНАК ДА Я
ПОСЛЕДВА.ТРЪГВАТ. ВЪРВЯТ ДОСТА ДЪЛГО. УЛИЦИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПОТЪМНИ. КЪЩИТЕ ВСЕ ПО-НИСКИ. НИКОЛАЙ, ПОУПЛАШЕН, СЕ ОГЛЕЖДА, НО МЕРАКЪТ Е НЕПОБЕДИМ! СПИРАТ ПРЕД НЯКАКВА ИЗТЪРБУШЕНА ПОСТРОЙКА. НАД ВРАТАТА АНЕМИЧНА КРУШКА ОСВЕТЯВА НАДПИС:
„ПРИ КАКА ” – ДЕНОНОЩНО ОБСЛУЖВАНЕ.
СТУДЕНТКАТА – Тука е. Влизай!
КРАЙ НА ПЪРВА ЧАСТ ОТ ВТОРОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ВЛИЗАТ. ЧЕТИРИ РАЗКРИВЕНИ МАСИ. ЗАПУСНАТО И МРЪСНО. ЕДИН
СПИ НА ЕДНАТА МАСА ДО БУТИЛКА ВИНО И ТОРБИЧКА С ПОКУПКИ. ЗАД
БАРПЛОТА Е СПИРО – МУРГАВ БАРМАН, ГЛАВЕН ГОТВАЧ, СЕРВИТЬОР И
СОБСТВЕНИК НА БИСТРО „ПРИ КАКА”. НИКОЛАЙ ЩЕ ЗАВАЛЯ ПРИКАЗКИТЕ СИ, ПОРАДИ ИЗПИТОТО И ТОВА, КОЕТО ТЕПЪРВА ЩЕ ИЗПИЕ. НО
НЕКА НЕ Е ПРЕКАЛЕНО КАТО В ТВ ШОУ.
ВЛИЗАТ.
СПИРО: - Охо! Пардон! Заповядайте! Шеф Спиро е на вашите услуги! ВИП гостенин ни е довела тази вечер Теменужка!
НИКОЛАЙ: Какво? Вие се казвате Теменужка!? Не може да бъде!
ТЕМЕНУЖКА: - Що бе? Името пречи ли ти?
СПИРО: - /малко докачено/ Ти какво искаш да кажеш сега тука?
НИКОЛАЙ: - Теменужка! Това е послание небесно! /гледа молитве-
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но към тавана/ Това е поличба! Знак!... След толкова години – отново
Теменужка! /на себе си/ Какво ли ме чака? /на нея/ Николай съм, госпожице. Да седнем. Целувам ви ръка! Теменужка! Теменужка! /Поема
й дланта и я целува/ О, имате татуировка! Тигър! Вие обичате ли животните?
ТЕМЕНУЖКА: - Ъ, животни! То едно гаже ми го изрисува още като
следвах в детската градина... Дай две питиета и нещо газирано! Да отскочим...
НИКОЛАЙ: - Студентски празник, а? Ти от Свободния ли си?
ТЕМЕНУЖКА: - Ъ, свободна съм цяла вечер, кого да фанеш в този
студ навънка! Ялова работа!... Свободна съм!
НИКОЛАЙ: - Какви хубавици имало в Свободния университет! Нямаш ли си гаже?
ТЕМЕНУЖКА: - Ъ! Келеши! За нищо не стават! Виж - ти, господине,
си друга работа, личи ти отдалече, че си мъжкар!
НИКОЛАЙ: - Ох, а ти си такава душица! Такава хубавица! Теменужка! /понечва да я погали по бузата, бузата май се подлага сама/
ТЕМЕНУЖКА: - Ъ! Ама много си бърз, да знаеш! Чакай малко, по-полека! Време има!
НИКОЛАЙ: Време има, търпение няма!
СПИРО: /Пред Теменужка оставя нещо бистро, пред Николай – нещо твърде тъмно на цвят/ Ето поръчката. За дамата – водка Флирт, за
момчето коктейл Сто октана! Специалитет на заведението! Изпиваш,
човече, и все едно от три дена не си пил! Нощта е твоя, че и сутринта!
Две газирани. Трийсе лева, пиша ги на сметката!... Нашата се срамува...
Че седни до човека ма, виждам колко го харесваш!
ТЕМЕНУЖКА: /мести се на стола до Николай, твърде плътно/ Тъй ли,
бат Спиро?
СПИРО: - Да та усети човекът! Да го нагорещиш от любов! Пък той
като гаврътне стоте октана, ще ти го върне!
ТЕМЕНУЖКА: - /Сяда до Николай, прегръща го и леко го целува/ Тъй
ли, бат Спиро?
СПИРО: - То се и ваша работа!... Не се стеснявай, мой човек, каквото стане туканка, туканка си остава! Наздраве! /пият/
ТЕМЕНУЖКА: /прегръща го, едната й ръка се плъзга под сакото му и
тя дава знак към Спиро. Подава му телефона на Николай/ Ау, как ти тупка сърцето! Ма то като мотор тупка!... Двутактов. Ама то и моето
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май... Виж! /слага –дланта му върху внушителния си бюст и я пораздвижва/ Усети ли го? На, пак опитай! Сега по-силно ли го усети?...
Не мога да разбера, от коя страна тупка . От тази ли, или от тази! Пипни! Ти как намираш?... Ух, и аз цялата се разтуптях от тебе... Ма каква пък ръка имаш, нежна! Ма яка! Дай да ти погледна малко!... Ей, въх
си, Боже! Седемдесет и седем любови си имал...Много си любил, любов не си усетил! Само веднъж... С Тъ започва нещо, ама не свършва!...
Я тука таз чертичка... Ау, господин Добри! Голяма любов има тука една!
Семсеиседмата! Ма много голяма! Кат нашата сега!... Ама са развалила работата! И я търсиш вече... колко-колко... повече от двайсе години
я търсиш и ти писано да я намериш, ей виж, на таз рязка излиза! Седемдесе и седем хубави години ще имаш... Обаче... Уф!... Пази са от
приятел, хляба ти яде, лошо ти мисли!... Може да ти извърти някой номер!
НИКОЛАЙ: - Трайчо!... Дупкаджията!...
ТЕМЕНУЖКА: - Не знам, не показва... Ау, че хубав пръстен носиш?
Чисто злато ли е? И какво камъче си има... /Целува го/ Може ли да го
понося малко? За тази вечер само?
НИКОЛАЙ: - Може, Теменужченце, може, съдбо моя! /Сваля пръстена, нанизва й го на пръста и се целуват/ Щом сърчицето ти ще тупка... Я да проверим пак! /Пак проверява двустранно, какво прави сърцето на Теменужка/
ТЕМЕНУЖКА: - И сега кво следва?
НИКОЛАЙ: - Ми сега... Бих искал да попитам, да знам дали такава
една дама има желание, желае ли една Теменужка да отбележим
празника и срещата с една изискана вечеря?
СПИРО: - /дочува/ Вечеря – веднага! Специалитет на заведението –
каре от младо теле върху канапе от броколи и танзанайски дронжули,
лапад и хималайска сол, гарнирано с пюре от люта чушка и пържени
банани! И розе от Каталуния! Голяма работа!
ТЕМЕНУЖКА: - Чакай, чакай!... /На Николай/ Аз предпочитам кеш,
Николайчо! Ама като имаш на сърце, давай! /Сяда на коленете му/
Ама да вземем манджата за в къщи, какво ще кажеш, мило?
НИКОЛАЙ: - Ти ме каниш?
ТЕМЕНУЖКА: - Аз тъй го знам от американските филми. Там някоя,
като реши да забърше някого, и тъй му вика „Няма ли да се качиш горе за по едно кафе, бейби?”... И той си знае кво го чака...
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НИКОЛАЙ: - /все по-трудно говори/ В къщи... По едно американско
кафе, бейби... Музика имаш ли?
ТЕМЕНУЖКА: - Що бе, мъжки? Ти без музика не можеш ли да си
вършиш работата?... Спиро, манджата за в къщи!
СПИРО: - Веднага, пардон, за в къщи!
ТЕМЕНУЖКА: - Само че има един проблем!
НИКОЛАЙ: - Няма поблем... Бате Ники няма проблем!
ТЕМЕНУЖКА: - Виж сега, чичка... Квартирата ми тука наблизо, зад
кюшето. Добре мебелирана. Широк креват имам!
НИКОЛАЙ: - Напред!
ТЕМЕНУЖКА: - Обаче имам една съквартирантка, Зюмбюлка се вика! Много симпатична!
СПИРО: - Страхотно голяма работа!
ТЕМЕНУЖКА: - Обаче сега, разбираш, трябва да я пратя някъде, щото да се освободи терена, нали така!.. Да даваш на мене сега 50 лева,
може и 60 да са, да дам аз на Зюмбюлката, че да се разкара някъде. Да
не смущава щастието, нали разбираш? /сяда на коленете му, бърка във
вътрешния му джоб, вади портмоне/ А, имаш. Колко са тука? 50. И тука 20. Седемдесе. Ще имаш да вземаш. Да дам аз на Зюмбюлката да
иде някъде... Ама да не мръзне, то и за такси трябват още 10 лева. А,
туй са 20, Браво! Халал да й са!... У, ама то в кесията ти има още... Е туй
се вика мъж! /Прегръща го, мушва главата му в бюста си и с едната
ръка предава портфейла на Спиро/... Ох, Николайчо, много си падам аз
по таквиз мъже! Ще те стопя, да знаеш!... Сега аз отивам да подготвям
терена. Ти тука да ме чакаш! Да не хукнеш някъде, че съм ти много навита! Убивам те, ако те няма! /излиза/
НИКОЛАЙ ЮНАШКИ СЕ БОРИ С ЖЕЛАНИЕТО ДА ПОСЛЕДВА ПОСЕТИТЕЛЯ, КОЙТО СПИ НА СЪСЕДНАТА МАСА, ПОПОГЛЕЖДА СИ ЧАСОВНИКА,
КЛЮМА.
НИКОЛАЙ: - Може ли?... Може ли нещо по-освежително?
СПИРО: - Пардон! Момент! Ето ме! /сяда при Николай/ Кажи, брато.
НИКОЛАЙ : - Нещо... освежително...
СПИРО: - Слушай сега, брато! Аз ти знам състоянието, мъже сме!
Малко си надскочил промилите, обаче Спиро е насреща! Ще те оправя, страшно няма... Знам една рецепта – трепач направо!! Големи хора
я използват!... Аз миналото лято, като бях по работа в Барселона, а че
си стоим в едно бистро с бат Антонио Бандерас, онзи бе, дето на Зоро
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се преправя. Приказваме си разни работи, минават женски, очите им
се лепят по него, едни въздишат, други искат автограф. И той не отказва. „А бе, бат Антоне, питам го аз, как се оправяш с толкоз жени?” Пък
той се поозърна и вика: „Ще ти кажа, Спире, ама да не казваш на никого! Една рецепта – от една стогодишна мексиканка я научих. Безотказно действа! Само на теб я казвам, щото от една кръвна група те усещам!... „Гроб съм, викам му аз, от мене нищо никой няма да чуе! Дай
да я запиша!”. „Никакво записване, сопна се бат Антон. Или помниш,
или нищо!... Вземаш една чаена чаша с хладко прясно мляко от 5 процента. И, внимавай!, сипваш вътре 7 лъжички захар - за енергия; 5 супени лъжици нескафе – за възбуждане; две чаени лъжички бакпулвер
– за бухване и 15 грама гипс – за втвърдяване!... Няма прошка!”. Поприказвахме тъй още малко, той плати, и отиде на снимки, пък аз, понеже бях хванал една испанка, а че реших да пробвам рецептата на бат
Антонио.
НИКОЛАЙ: - /в леко просветление/ И как беше?
СПИРО: - Пълен провал и голям резил! Аз понеже от малък не мога
да помня правилно, да взема да забравя реда! И съм сложил гипса
преди бакпулвера! Срам, срам! Ама на втората вечер се оправих... И от
тогаз винаги имам готова смеска, само да стопля млякото и да дотуря
гипса...
НИКОЛАЙ: - Дай едно!... Докато... чакам.
СПИРО: - Веднага! Пардон! Малко е скъпичко.
НИКОЛАЙ: - Няма значение, никакво значение няма!
СПИРО: - /зад плота сипва в една чаша всякакви остатъци от чашите и шишетата/ Да си жив и здрав, бат Антонио! И мексиканската ти бабичка да е жива!... Готово! Пий на едри глътки и си гледай сеира!
НИКОЛАЙ ИЗПИВА ЧУДОТО НА БАТ АНТОНИО НА НЯКОЛКО ГЛЪТКИ, ПОЕМА ДЪЛБОКО ВЪЗДУХ, ОБРЪЩА ЧАШАТА С ДЪНОТО НАГОРЕ, ПРАВИ Й ЗНАК ДА МЪЛЧИ И ЗАСПИВА. СПИРО ОТИВА ПРИ ДРУГИЯ СПЯЩ И ГО РАЗДРУСВА.
СПИРО: - Бисерчо, хайде ставай!
СПЯЩИЯТ: - Стана ли два часа?
СПИРО: - Стана
СПЯЩИЯТ: - Значи мога да се прибирам! Мойта вече е заспала...
Какво имам да давам?
СПИРО: - Нищо! Тоз абдал плати.
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СПЯЩИЯТ: - Господ да го поживи!
СПИРО: - Обаче сега трябва да го разкараме.
СПЯЩИЯТ: - Готово. Колко му е! Господ да му е на помощ!
СПИРО РАЗТЪРСВА ДЪЛБОКО ЗАСПАЛИЯ НИКОЛАЙ.
НИКОЛАЙ: - Какво има, аз чакам... Теменужка...
СПИРО: - Господине, заведението затваря. Време е да си тръгваш.
НИКОЛАЙ: - Обаче Теменужка каза да я чакам!
СПИРО: - Имаш много здраве от Теменужка! И ти пожелава семсетисеем любови! Хайде, пайдос!
НИКОЛАЙ: - Аз, обаче, оставам! Дай още едно Антонио! Веднага!
СПИРО: - Нищо не давам! Кой дава на вяра? Я си плати сметката и
се омитай!
СПЯЩИЯТ: Сметката и се омитай, щото...
СПИРО: - /пресмята/ Нещо за отскок... така специалитет на заведението... така... коктейл Октан, такса престой в синя зона... така... Специалитет Бандерас, двоен. Тъй, тъй, тъй... Нда! 287 лева и 45 стотинки!
Плащай си кефа!
НИКОЛАЙ: - Плащам... Веднага плащам... /рови си из джобовете/
Плащам веднага... Що да не плащам... Обаче портфейла ми го няма!
СПИРО: - Как тъй го няма? Я без номера!
СПЯЩИЯТ – Плащай, че и мойто е в сметката!
СПИРО И СПЯЩИЯТ ЗАСТАВАТ ТВЪРДЕ ПЛЪТНО ДО НИКОЛАЙ.
СПИРО: - Парите! Плащай!
СПЯЩИЯТ: - Парите или живота!
НИКОЛАЙ: - /Извадил е на показ всичките си джобове/ Живота е
тук, обаче парите ги няма...
СПИРО: - Твойта мамка тарикатска!
СПЯЩИЯТ: - Мъртъв си, тарикат!
НИКОЛАЙ: - /той започва да изтрезнява леко/ Парите ги няма! Сега
ще звънна на един приятел и готово... Плащам и си чакам Теменужката! /опипва извадените джобове/ Обаче и телефончето го нямааа! /
Просветва му нещо/ Ха! Николай Добрев е обран!... Вие сте ме обрали! Онази мома май ме е ограбила! Теменужката! Ще се оплача!
СПЯЩИЯТ: - На кого бе, шаран?
СПИРО: - Чакай, чакай! Ти кого наричаш проститутка бе? Ти що викаш на братовчедката, че е проститутка? Ти знайш ли каква душа има?!
Бутна ли ти? Не ти бутна! И сега се правиш на ограбен! /удря го и го
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слага на стола/
СПЯЩИЯТ: - Ти що викаш курва на братовчедката бе, дърт пезевенк!
/удря го/ Плащай, че те утрепвам! /удря го/.
СПИРО: - Да гониш Нушето можеш! Да й бараш циците можеш! Да
цокаш специалитети можеш! Да плюскаш гурме можеш! Пък да плащаш не можеш! /удря го/ Давай парите, 287 лева и 45 стотинки! Иначе...
СПЯЩИЯТ: - В един чувал и – в морето!
СПИРО: - Ще вика той курва на братовчедката! На това ангелско дете! На това цвете неоткъснато!... А, и дето ти гледа по ръката – 25 лева още! /удря го/
СПЯЩИЯТ: - /вдига бутилката си и се кани да го удари по главата/
Няма да плаща той! Ти знаеш ли кой...
В ТОЗИ МОМЕНТ ВРАТАТА СЕ ОТВАРЯ И ВЛИЗА ТВЪРДЕ ВНУШИТЕЛЕН
БАБАИТ
БАБАИТЪТ: - Добър вечер! Таксиметрова компания „Теменужка”.
Предплатена поръчка за господин Николай Добрев. Адрес – бистро
ПРИ КАКА
СПЯЩИЯТ: - Ей го, не ще да плаща! И вика прос... проститутка на
братовчедката Теменужка...
БАБАИТЪТ: - А, тя ли?
СПИРО: - Този господин направи голяма сметка тука, пък вика, че
няма пари! Не може да си ходи тъй!
БАБАИТЪТ: - Виж, Спиро, знаем се! Аз при такива нощни поръчки,
заради такива хора, ти си знаеш, винаги качвам по някое полицайче,
знаеш... Ако искаш да го повикам, да провери, протокол да съставим
за инцидента...
СПИРО: - Не, не, не! Не бе, не ми е до сметката, аз не съм за едни
мърляви пари! Ама той се държи невъзпитано! Ей от такива страдаме
ние, средната класа! Земай си го, аз ще оправя сметката... И ще извадя
ограничителна заповед да не се доближава на повече от 100 метра от
Теменужката!... Иначе смятай, всичко е оправено. Прибери си пътника!
Но проблем, както казва бат Антонио! Каквото станало – туканка си остава!
БАБАИТЪТ: - Хайде, приятелю! Ама си се подредил! /почти изнася
Николай./
НИКОЛАЙ: - Малко спомени, малко късмет каза Петрова... Карай,

109
братко! /Изнасят го. Чуваме запалването на двигателя и заминаването
на таксито.
ВЛИЗА ТЕМЕНУЖКА: - Спире, дай да видим, какво изкарахме тази
вечер...
КРАЙ НА ВТОРОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ТРЕТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ТО Е НА МЯСТОТО НА ПЪРВОТО. СЦЕНАТА Е ПРАЗНА. ВЛИЗА ИКОЛАЙ
С ОГЛЕДАЛО В РЪКА. БИНТОВАНА ГЛАВА, НАСИНЕНО ОКО И ДВЕ ЛЕПЕНКИ НА ЕДНАТА БУЗА. ВОДИ ДИАЛОГ С ОГЛЕДАЛОТО.
НИКОЛАЙ: - Цепи ме главата, все едно – ще ми никнат рога!... Може да ти е стегнат много бинта, Николайчо, дърто магаре! Иначе кой на
тебе да ти слага рога?... Ама аз съм разкрасен като тиква на Хелоуин!
Ако ме види Петрова, ще се уплаши!... Че що да се плаши, какъв си й
ти, че да се плаши! Пука и на Петрова за тебе!... Не бе, аз само тъй. Тя
Петрова. Не е Петрова, обаче все някой ме е подредил така! Леле!
Петрова! Тя ни изпрати на маневри!... Ама излязоха несполучливи!..
Ти, Николайчо, си едно дърто нищо! Нищожно нищожество си ти! Как
можа да се нацокаш толкова?... Майчице! И някаква студентка гоних!
С широко легло! И с име Теменужка! То от там тръгна. И май ме обраха и ме набиха накрая!... Говедо! Кога ще ти дойде ума в главата?... Ох,
каква излагация! И как съм се прибрал, кой ми е оказал първа помощ
– никакъв спомен! Нищо! Да беше Теменужка тука...
ГЛАС ИЗЗАД ДИВАНА: - По-тихо приказвайте бе! Хората спят!
НИКОЛАЙ: - Стой! Кой там! Ще стрелям!... Ох! Излез с вдигнати ръце!
ТРАЙЧО: /първо виждаме двете му вдигнати ръце, после се появява целият той, доста поомачкан/ Аз съм бе, Трайчо съм! И нямаш пистолет!
НИКОЛАЙ: - Ти как влезе тука?
ТРАЙЧО: - А! Как влязох! Че ти нали не заключваш, че ако дойде Теменужка, да не се върне! И понеже нея я нямаше, аз влязох! Ама спах
на пода, да не ти цапам...
НИКОЛАЙ: - Ти как попадна тук! Нали си тръгна?
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ТРАЙЧО: - Тя дълга история. Аз си тръгнах, обаче на следващото капанче ме спря един колега. Специалист по паркет и ламинат! Много
добър! И ме покани да почерпи, голям повод имал, два пъти го слагал
на някаква тузарка, и тя му платила и за двата пъти, щото било по нейна вина и останала доволна!
НИКОЛАЙ: - Какво слагал, на каква тузарка? От какво останала доволна?... Ох, главата ми!
ТРАЙЧО: - А бе слагал й паркет. Хубав бял паркет, италиански! От не
знам какво си дърво! И тъкмо свършил, тя гледала едно предаване за
обзавеждане. И й харесал друг паркет, тъмен. И си го изписала от Южна Африка. И пак го повикала да й го слага. Ама нали ти казах, че той
голям майстор, Жечо се казва, мога да ти дам номера му...
НИКОЛАЙ: - За какво ми е твоя Жечо!
ТРАЙЧО: - Ако дойде Теменужката ти и решите да слагате паркет, тя
може паркет да иска!... Пък Жечо, понеже е голям специалист, продал
африканския паркет, хвърлил на белия един тъмен байц и готово. Хем
тя му платила, хем от тъмния изкарал сума ти пари. И искаше да ме почерпи, пък аз нямаше как да му откажа, да не обидя човека!... А че докато се черпехме, случайно видях да тръгваш с Теменужка градската! И
си викам „нашия може да загази!”
НИКОЛАЙ: /ядосан/ Трайчо! Забранявам ти да произнасяш името
Теменужка в тази къща!
ТРАЙЧО: - Ама съвсем съвсем ли?
НИКОЛАЙ: - Съвсем!...
ТРАЙЧО: - Че за какво ще си приказваме тогава?
НИКОЛАЙ: -Е, не съвсем, обаче докато сваля тези лепенки и бинтове – не искам да чувам името Теменужка!
ТРАЙЧО: - И като се почерпихме, аз вече се бях отрязал, не знам къде ми е спирката, не помня кой ми е квартала, тротоара стана стръмен.
И се спасих в най-близкото. Явих се при госпожа Петрова!
НИКОЛАЙ: - Ходил си пиян при Петрова!?
ТРАЙЧО: - Амиии... Че какво пък, при кого другиго да отида? Тя ми
е като...
НИКОЛАЙ: - И какво? Какво й разказа, подъл слуга на панелните
дупки? Какво й разказа?
ТРАЙЧО: - Отначало -нищо. Понеже отначало само мучах. И тя ми
даде едно хапче и после ми направи такова... кокейл ми направи. И
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малко ми просветна. И тя вика: „Как минаха маневрите. Май зле?”. И
аз си признах доброволно и й казах накъде си тръгнал...
НИКОЛАЙ: - Юда! И тя?
ТРАЙЧО: - Ми тя отначало се вкисна май. И каза „Непоправим идиот!” каза. „Бегач безотговорен!” каза. И се ядоса. И звъня на някого и
ти прати такси... Грижовна жена, добра душа! И като те стовариха, тя те
изми, превърза те и те сложи да спиш. И каза „Лека ви нощ, юнаци!” и
си отиде...
НИКОЛАЙ: - Трайчо, ти си за убиване!
ТРАЙЧО: - А, още не. Ама сега като чуеш, може и да ми посегнеш.
НИКОЛАЙ: - Какво още си казал?
ТРАЙЧО: - Нищо бе, тя нали си отиде... Ама от хапчето ли, от това...
от кокейла ли, като ме налегна едно безпокойство, едно разкаяние като ме налегна. И не мога да заспя. Викам си, трябва да пийна нещо, дано ме унесе... И се завъртях около таз там етажерка... И си взех едно
шише – само глътка да си пийна за успокоение. Ама нали тъмно, напипал съм онази бутилка, созополската, смокиновата!. М-м-ммм! Каква
ракия само! Манна небесна! И докато се усетя, да прощаваш, изпих я,
то нямаше много... Ей, чакай! Какво сега?
НИКОЛАЙ: - /тръшва го на диванчето и взема някаква абаносова
статуетка, налага го/ - Ти си ми изпил Созополския спомен, кретен такъв! Спомена за Теменужка си излял в бездънния си търбух, паразит
надомен! Убивам те, ненаситна главо! /удря го/
ТРАЙЧО: /от диванчето/ Помощ! Помощ бе! Убийство! Не удряй бе,
ти Държавен вестник не четеш ли? Домашно насилие! Помощ, колят
ме! Умирам! Няма ли хора наоколо бе?
ПЕТРОВА: /влиза с кошница в ръка/ Ехо! Има ли някой!... А! Господин Добрев, чакайте! Какво ви е направил този мил невинен човек? /
оставя кошницата на масата, разтървава ги/
НИКОЛАЙ: - Изпил ми смокиновата! Моя слънчев созополски спомен за нея! Последният... Нощният... Край вълните... Няма значение...
Боже, каква нощ! /унася се, декламира/
Пак по пясъка рачим,
а край нас се разлива
мека синя вълна като дим!
Този мрак е прозрачен,
той в небето попива
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и мълчим, и мълчим,и мълчим...
ПЕТРОВА: - /слуша го с внезапно умиление, може би леко изтрива
нещо от очите си. Не усеща, че е „влязла” в стихотворението. Продължава./
Ще си тръгнеме двама,
а под нас ще замира
мека синя вълна като дим.
И в очите ми само
звезден прах ще извира
и от много любов ще мълчим...
ЗА МИГ НАСТАВА ПЪЛНА ТИШИНА
ТРАЙЧО: - /ръкоплеска/ Бравос! Бравос!
НИКОЛАЙ: - Млък, надомно недоносче!... /към Петрова/ Ти окъде?... Вие откъде... Ти откъде знаеш това стихотворение? От-къ-де?
ПЕТРОВА: - Ами... От една... от една колежка... Тя всеки ден ми го
декламираше... Някога...
НИКОЛАЙ: - Коя е?? Как се казва? Къде е сега? Къде е?
ПЕТРОВА: - Замина един ден, без да се обади... И от тогава нищо,
ама нищо не зная за нея... Казваше се... Ха де!... Нещо цвете беше, ама
не помня, повече от 20 години от тогава...
НИКОЛАЙ: - Как бе, Петрова, как да не и запомниш името? Не беше
ли Теменужка?... Хубава една... Много хубава! Най-хубавата!
ПЕТРОВА: - Много се перчиш, ама нищо не разбираш от жени! Искаш една жена да ти каже, че другата е по-хубава от нея! Моля? Няма
такова нещо в световната история!... Казваше се нещо на цвете, ама
Теменужка ли беше, Хортензия ли, Маргаритка ли – не мога да си
спомня... Някаква любовна закачка май имаше, нещо не се получи и тя
го заряза... Замина... В миналото... А понеже снощи в настоящето сте
се намокрили повече, отколкото носите, и сте дали жертва, доколкото
виждам, сега ще ви излекувам по стара народна рецепта... /разтоварва кошницата върху масата – тенджерка и две големи бутилки със зеленикава течност/
ТРАЙЧО: - /веднага се присламчва до масата, повдига капака на
тенджерата, помирисва/ Еха-а-ааа! Шкембе чорба! Шкембе чорбица
от добра ръчица!...
ПЕТРОВА: - Добрев, недей да се разсейваш, донеси купички и чаши.
Шкембе чорба и зелев сок! Ще ви оправи. Довечера пак може да пра-
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вите маневри! Ето ви лют пипер и счукан чесън в оцет...! Да ви е сладко!
ТРАЙЧО: - /проверява с нюхане всичко сервирано/ Ох, леле! Ох,
майчице! Нямат край чудесата на този свят! Госпожо Петрова, ще ви отпуша канала на мивката гратис! Някой път...
НИКОЛАЙ: - /донася съдинки, лъжици. започват да се хранят. Трайчо нагъва яко. Николай едва посръбва. Петрова ги наблюдава/ Не го
заряза тя!... Той я заряза!...
ПЕТРОВА: - Какво?
НИКОЛАЙ: - Колежката Ви... Той я заряза, идиотът!
ПЕТРОВА: - Откъде знаете?
НИКОЛАЙ: - Защото бях аз, май. Направо избягах.
ПЕТРОВА: - Вие... Ти? /тихо/ Глупак! /пак към него/ И защо?
НИКОЛАЙ: - Тя беше нещо, каквото не бях срещал! Вълшебство!
Нежна, мила, преливаща от любов и добрина. Бяхме толкова щастливи!... И работата отиваше към сватба.
ТРАЙЧО: - Ха така! /отпива зелев сок/
ПЕТРОВА: - И като отиваше, защо не стигна?
НИКОЛАЙ: - Уплаших се!
ПЕТРОВА: - От нежната, добрата, любящата, всеотдайната... От нея
ли се уплаши?
НИКОЛАЙ: - От послето се уплаших! Мяркаха ми се бебета, рев по
цели нощи, „прибери се навреме, ще сменяме тапетите”, ремонти в
къщи, с торбичка за моркови на пазара, досадни роднини...
ТРАЙЧО: - Аз ремонтите щях да ги оправя! По намалена тарифа!
НИКОЛАЙ: - Млъкни, още не ти се е разминало!... И тогава един
приятел ми каза: „Ти народни приказки чел ли си?”. Чел съм, казах, от
Ангел Каралийчев. Юнакът убива змея, царят му дава половината царство, и като бонус дъщеря си. Вдигат тежка сватба. Три дни ядат и пият. И аз бях там, хвали се разказвачът, и аз ядох и пих! „Тъй, вика ми
приятелят, а да има в приказката какво е след пет години, след десет?
Няма! Няма такова нещо, щото приказката е свършила и другото не е
за разправяне!”
ПЕТРОВА: - И ти, господине, постъпи разумно, не уби змея, тъй ли?
И не взе царската дъщеря? Остана си все Иванчо Глупака? Не си я обичал!
НИКОЛАЙ: - Обичах я!
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ПЕТРОВА: - Тогава къде се изпари?
НИКОЛАЙ: Машинен инженер съм, в корабостроителния работех.
Като се уплаших, обадих се тук-там и се качих на един траулер! Две години!
ПЕТРОВА: - Лягай-бягай! Лягай-бягай в действие...
НИКОЛАЙ: - Какво?
РЕТРОВА: - Нищо... Припомних си един филм. Много тъп беше!
НИКОЛАЙ: - И като се върнах – няма я! Изпарила се, госпожицата!
Никой не я знае къде е! Не ме е дочакала!
ПЕТРОВА: - Да те чака? И защо да те чака?
НИКОЛАЙ: - Защото я обичах!
ПЕТРОВА: - Въобще не си я обичал! Собствения се рахатлък си обичал! Егоист!
НИКОЛАЙ: - Ами тя защо не ме потърси? Аз как я търсих!
ПЕТРОВА: - За какво си й?
ТРАЙЧО: - Търси я, търси я! Компютъра му е пълен с мацки, все я
търси! И не заключва вратата - ако дойте тази, Теменужката, да влезе!
И все за нея приказва! И пази созополската ракия, дето двамата я пили край морето нощем!
НИКОЛАЙ: - /надига се/ Млъквай, защото нали знаеш!
ТРАЙЧО: - Не на насилието!
ПЕТРОВА: - /ядосана/ Ти си един обикновен перко, страхлив плямпаджия, безсърдечен използвач и безоттговорен индивид! Студенокръвен експонат! Тъп средностатистически сваляч! Жалка картинка!
НИКОЛАЙ: - Ти ще ми кажеш, каква картинка съм! Ти, дето... Дето...
Слабоумна, не запомнила къде е отишла Теменужка!
ПЕТРОВА: - Не съм длъжна да ти помня Теменужките, нещастен любовник на преклонна възраст!
НИКОЛАЙ: - Кой е нещастен любовник ма! Кой е на преклонна? Кой
е на възраст? Я се виж! Гъска!
ПЕТРОВА: - Глупак!
НИКОЛАЙ: - Тъпачка!
ПЕТРОВА: - Склероза!
НИКОЛАЙ: - Деменция!
ТРАЙЧО: - /Изсвирва с два пръста. Настава тишина. След секунди/
Вие случайно да не сте женени?
ПЕТРОВА И НИКОЛАЙ: - /едновременно/ Не! Не!
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ПЕТРОВА: - Опазил ме Господ!.../на себе си/ Все още...
ТРАЙЧО: - Щото се дърлите също като женени. Аз нали ходя по къщите...
ПЕТРОВА: - /вече по-кротко/ Добрев, Добрев! Я се виж, юнако! Само с перчене не става! Да се дадеш снощи на някакви студентчета да
те пребият!
НИКОЛАЙ: - Кой? Какви студентчета?
ПЕТРОВА: - Господин Трайчо ми каза! Дето те взели за някакъв омразен професор и ти теглили един бой!
ТРАЙЧО прави отчаяни знаци, че не е казвал таткова нещо.
ПЕТРОВА: - Какво ще каже Теменужка, ако научи?
НИКОЛАЙ: - Аз за нея съм готов да убия някого!
ПЕТРОВА: - Личи ти по физиономията!... Извинявай, поразгорещих
се... Какво ми влиза в работата?... /спира пред един портрет/ Каква хубава жена! Това майка ти ли е?
НИКОЛАЙ: - Да. Не, не. Един художник... Той ми нарисува Теменужка. Майстор!
ТРАЙЧО: - Лесно е да нарисуваш хубава картина, щом рисуваш хубава жена! Ами ако е грозотия?... Те затуй грозните ги рисуват по модерному, разглобени на триъгълници...
НИКОЛАЙ: - Яж и мълчи, изкуствоведе!
ПЕТРОВА: - Значи това е Теменужка? Е, наистина си голям ахмак –
да те обича такава жена и да я изтървеш! За съжаление си... Измийте
ми тенджерката, после ще мина да си я взема... Вие си поприказвайте
по мъжки, свалячи! Довиждане! /излиза/.
ТРАЙЧО: - Тя има същата картина, само че с мъж!
НИКОЛАЙ: - Какъв мъж?... Не съм ли аз?
ТРАЙЧО: - /оглежда го/ Ще ти се! На портрета има хубав мъж, пич!
Въобще не си приличате! Ма-а-алко на мене мяза!
НИКОЛАЙ: - Какво?!
ТРАЙЧО: - Ама не съм аз, не съм! Спокойно!... Оха-а-а! Както се набухах с чесън, сега още преди да се кача в автобуса, ще ми сторват място... Виж, не съм казвал нищо за бит професор... Тя май се докачи за
курвата и те будалка за професора... И ти ги наприказва едни тази
Петрова, май яката те ядоса?
НИКОЛАЙ: - Не се ядосах, че ми наговори такива работи. Ядосах се,
защото е права, ама много е права, ще знаеш...
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ТРАЙЧО: - Ти си знаеш. Ваша работа. Аз във вашите отношения няма да се меся. Да е канал нещо, тръба да е – да го отпуша, ама не е! Това е електричество!
НИКОИЛАЙ: - Какво електричество бълнуваш?
ТРАЙЧО: - А бе... нещо... не знам... Госпожа Петрова те гледа едно
особено... а можеше да ни стъкми по едно кафе.
НИКОЛАЙ: - Кафето ще го пием навънка! Тук ще оставя да се проветри... Хайде, вдигай си багажа!
ТРАЙЧО: - Щом си рекъл – да тръгваме... А, и не заключвай, че ако
дойде някоя Теменужка... И за бития професор – тя си го измисли, нямам нищо общо!... Ти черпиш, нали?
ИЗЛИЗАТ. ЛЕКО ЗАТЪМНЕНИЕ – ЗДРАЧАВА СЕ. ВЛИЗА ПЕТРОВА, СВЕТВА.
ПЕТРОВА: - /както обикновено – носи нещо/ Ехо, има ли някой?
Петрова съм, не стреляй!... Никой няма. Юнаците са на маневри!... Някои скоро ще се наиграят. /оставя съдинката на масата/ Така, стръвта е
заложена... Казват, че любовта на мъжа преминавала през стомаха.
Въобще не са прави! Тя от там тръгва, мъжката любов, както е в нашия
случай... /отива към бюрото с компютъра/ Какви спомени му се върнаха на инженер Добрев!... От едни палачинки!... Компютърът му бил пълен с мацки, твърди моят доверен Трайчо... Да видим... Макар че не е
редно... Но ако пък не си е заключил уреда, ако не е сложил парола –
какво? Само малко любопитство... Петрова, Петрова, какво става? /отваря компютъра, натиска клавишчета/ Да, вярно е – само жени... Така,
така... И все предложения за брак! И все издокарани, гиздосани...
„Счетоводителка, разведена, осигурена с три апартамента, търси запознанство с мъж, готов на екстремни преживявания в живота и семейните задължения!”... Горкият, кой ли ще изгърми?... Ха! „Пенсионирана математичка с поетични наклонности и една неиздадена стихосбирка бленува запознанство с колега от Бургаската писателска общност за взаимно вдъхновение и посрещане на изгревите!”... И тъй нататък!... Самотен се чувства Николай Добрев, доженило му се е... И няма представа, че ще му се случи!... Ами, Петрова, остави му и ти някакво... нещо... Сигнал някакъв... Милият, пак ще заподскача!... /Написва
нещо, затваря компютъра/... А сега, Петрова, изчезвай, докато е време!! /Отива до портрета, гледа го, усмипва му се./
ИЗЛИЗА, БЕЗ ДА УГАСИ ОСВЕТЛЕНИЕТО. СЛЕД СЕКУНДИ СЕ ПРИБИРА
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НИКОЛАЙ, СЛЕДВАН ОТ ТРАЙЧО...
ТРАЙЧО: - /Докато влизат, пее си./ „Ний дружинка малка сме на
трезвеността. Нашият девиз е въздържаността... Сал водица пиеме, като птиците, и весело си пееме: чурлик, чурлик, чурлик!”... Отдавна съм
забелязал, че и най-кофти кафето, като му притуриш 50 грама уиски, то
си подобрява качеството! Добре, че се сети! Пък после, другото уиски
и без кафе беше още по-добре!
НИКОЛАЙ: - Ти на излизане защо не угаси осветлението?
ТРАЙЧО: - Какво осветление, то беше денем още!
НИКОЛАЙ: - Някой е светнал!
ТРАЙЧО: - Ми като оставяш отключено... Сигурно са хора от енергото. Пращат ги и дето видят отворено, влизат и включват. Печки, вентилатори, компютри, крушки. Да им навъртиш на електромера и после
да им го платиш... Страшни апаши са!
НИКОЛАЙ: - Ти нали щеше да се прибираш?
ТРАЙЧО: - Ще отскоча малко при госпожа Петрова...
НИКОЛАЙ: - Аз казал ли съм ти да не се занасяш със жената! Не я задявай, остави я на мира!
ТРАЙЧО: - Защо бе? /Ухилен./ Що да не си опитам късмета?
НИКОЛАЙ: - /Хваща го за яката и го тръшва на диванчето/ Щото аз
съм казал! И спри да й досаждаш и да я отклоняваш от правилните мисли!
ТРАЙЧО: - Какви са те?
НИКОЛАЙ: - Ами... не зная! То си е нейна работа! Спри непрекъснато да се вреш при нея, щото!...
ТРАЙЧО: - Ама много пък си ревнив бе! Тя да не ти е Теменужка?...
Слушай сега, ама не ме издавай. Аз си имам номер за пред нея.... Отивам, посвършвам туй-онуй и после, докато ме почерпи това-онова, започвам да й приказвам, колко е кофти да си самотен, че то е като да си
пробита дупка, а в нея гвоздей да няма и на него картина да не виси.
Че две сродни души понасят по-леко несгодите и студените зимни нощи... И още такива. Пък на нея й писва и тогава ми дава 10 лева и казва: „О, господин Мечев, ето ви 10 лева, почерпете се, да ви минат черните мисли!”. И аперитивчето ми е осигурено... Ама ти все мръсни работи си мислиш!... Хайде, чао, утре-вдруги ден пак ще намина!... /Тананика/ „Теменуго, Теменужке, моме, кого любиш, кого мамиш, моме?”...
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ИЗЛИЗА. НИКОЛАЙ ВИЖДА СЪДИНКАТА НА МАСАТА.
НИКОЛАЙ: - Ха! Вълшебното месалче на Петрова пак е приготвило
нещо! /Отива до кухнята, връща се с нож, вилица и хляб/... А пък тенджерката й е още тука. Значи може да не е тя? Не е тя, защото, който е
бил, не си е прибрала тенджерата! Някой тайнствен е донесъл това и
не е угасил тока и след него е останала светлина! Сега ще стане ясно. /
Малко нещо ритуално отхлупва купичката, взира се и, както е приведен над нея, вдига я с две ръце и бавно сяда, помирисва, оставя купичката на масата и нежно я гали./ Е, не! Това вече е прекалено, това е загадка! Енигма някаква! Тука са намесени висши сили!... Само един човек може да готви това! Само Теменужка! Сармички с липови листа! /
Отхапва/ С джоден и магданозец, с пресен чесън и пресен лук! /Отхапва/ С черно пиперче и печурки! Нежен аромат, пикантен вкус, едва доловимо люти! Нирвана за небцето, балсам за душата... И спомен, който те изгаря! Липовите сармички на Теменужка!... Откъде дойдоха, кой
ги сътвори, кой им вдъхна живот? Кой ги приземи на моята маса? Може ли духът на Теменужка да витае наоколо?... /Оглежда се./ Да беше
Трайчо тук, че да ми даде материалистично обяснение! Обаче го няма!
Трайчо си заработва аперитива... И ще си ги изям в пълно неведение и
догадки. И с чаша червено вино! / Става, взема си от витринката някакво вино, напълва чаша и я вдига, като за тост/ Да няма с кого да си кажеш „Наздраве!”. Как беше в песента? „Седнах да попийна руйно вино
алено, Магдено моме, сам се не пие!”... Тъжна работа! Наздраве, Николай, наздраве, Добрев! /Приключва яденето, премества се с чашата
при компютъра./ Да видя, има ли нови бракосъчетаващи оферти! Трябва да се оженя! Като съм сам върша само глупости, наливам се и изкукуригвам... А, нова поща! /Чете на ум./ Оп-п-пааа! Стоп! Какво е това?
/Оглежда се около себе си./ Тук има още една поличба! Това тук Теменужка го изряза от някакъв вестник!
„Сърцето ми, то знае, то усеща
как в мрака, ненадейно, изведнъж
като във стих на Бърнс –ще ме пресрещне
една жена сред цъфналата ръж...”
И отдолу буквата Т. Т, като тенджерка! Т, като Теменужка! Тука ли си?
Къде е тази ръж? Покажи се, моля ти се! /Извиква колкото му глас държи./ Теменужкеее!
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ЗАТЪМНЕНИЕ.
КРАЙ НА ТРЕТОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ЧЕТВЪРТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ТО Е НА ДВЕ МЕСТА.
КЪТЧЕ ОТ МОДЕРНО БИСТРО. ДО ЕДНА МАСА СЕДИ НИКОЛАЙ ДОБРЕВ. БЕЗ ЛЕПЕНКИ И БИНТ. С ЧАША УИСКИ, В КОЕТО ПУСКА БУЧКИ
ЛЕД. РАЗКЛАЩА. ИЗПИВА Я ДО ДЪНО. ДАВА ЗНАК, ИДВА СИМПАТИЧНА СЕРВИТЬОРКА. /Ако няма симпатична сервитьорка, може да дойде какъв да е сервитьор./
НИКОЛАЙ: - Още едно. С повечко лед.
СЕРВИТЬОРКАТА: - Стават четири.
НИКОЛАЙ: - Мога да броя! Четири малки!
СЕРВИТЬОРКА: - Не, извинете, отбелязвам, понеже мога да ви донеса направо едно голямо.
НИКОЛАЙ: - Не може, миличка, не може! Джипито ми каза, че мога
да изпивам по едно малко! И аз си пия малко. Е, не по едно, а едно по
едно. Ама малко по малко. Това са подробности!
СЕРВИТЬОРКА: - Да, извинете! /Изчезва./
НИКОЛАЙ: - /Мисли на глас. Това е хубавото на театъра, че можеш
да мислиш на глас и така да обясниш на зрителите, защо всъщност се
мотаеш по сцената. В операта даже мислят с пеене, ама е по-трудно./
Да, да, да! Трябва да избистря положението! Повече така не може!
Трябва трезво да реша! Трезво! От утре първо спирам пиенето, край И
предприемам нещо за женене!... Сам човек – кучета го яли, беше казал... кой беше?... А, Трайчо беше!.. Не, не беше Трайчо... Теменужке,
Теменужке!... На коя ме оставяш?!
Идва сервитьорката. Носи 2 малки и лед.
СЕРВИТЬОРКА: - Поръчката. Заповядайте, да ви е сладко!
НИКОЛАЙ: - Благодаря... Тази втората я сложи по-настрана, да не
помислят, че ще ги пия заедно!
СЕРВИТЬОРКА: - /Отмества едната чаша по-встрани/ Готово!... Много сте интересен...
НИКОЛАЙ: - Интересно с какво съм интересен!
СЕРВИТЬОРКА: - Ами... Ей така... Възпитан сте... и се шегувате. Ако
имате нужда от още, само ми махнете!
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НИКОЛАЙ: - Благодаря, миличка, да си жива и здрава! /Сервитьорката си отива./ Интересен си, господин Добрев. Все още! Обаче – от утре край на всякакви алкохоли и маневри!... От къде Петрова знае този
израз „Довечера отиваме малко на маневри.”? Това си ни беше парола... Има нещо в тази Петрова, обаче какво – не зная. Нафукана една
такава, а пък грижовна. И като те гледа, уж ти се кара, а ти се усмихва
някак си... И все едно, че ти е прочела биографията и мислите... Съмнителна жена!... Може да е била в разузнаването...Той затова онзи надомник все около нея клечи, ще му извия врата!... И е живяла с Теменужка!... /Изпива едното уиски на една глътка/ Не е право джипито ми!
Едно малко няма никакъв авторитет. Докато се усетиш, заминало! Виж,
ако беше голямо уиски, да си го пиеш на глътки, бавно, че да те виждат... Хайде, ред е на второто, че да ме затопли отвътре, щото от утре
– край! Само вода! /Вдига ръка, показва с пръсти две, ама ги реже наполовина./
В БИСТРОТО ВЛИЗА ЖЕНА. ХУБАВА ЖЕНА, ОТ ОНЕЗИ, КОИТО ДОКАТО НЕ СТАНАТ НА 55, ВСЕ СА НА 30. ИНАЧЕ – ДАЛ Й ГОСПОД ПРЕЛЕСТИ
– ЖИВА СЪБЛАЗЪН. И ГЛЕДА ХИЩНО. СЯДА НА ЕДНА ПО-ОТДАЛЕЧЕНА
МАСА, СКАНИРА ОБСТАНОВКАТА.
СЕРВИТЬОРКА: - /Донася двете малки на Николай./ Май вече е достатъчно...
НИКОЛАЙ: - И аз така мисля.
ЖЕНАТА: - Ало, малката! Едно мохито! Да е с двоен ром!
СЕРВИТЬОРКА: - Сега, госпожо. /Отдалечава се, зчезва./
НИКОЛАЙ: - Леле, какво женище! Да ти падне, че... Кротко, Добрев!
Нали ставаш нов човек!... Обаче – не е Теменужка, не е!... Защо пък да
не я погледам? Фитнес за очите, както казва Трайчо. /Леко си извърта
стола, за да я вижда по-добре. Жената вече е забила неподвижен поглед в него./ Трепачка!
В ТОЗИ МОМЕНТ В ЗАВЕДЕНИЕТО ВЛИЗА МЪЖ, НАКОНТЕН ПО ПОС
ЛЕДНА МОДА – ЖЪЛТ ПАНТАЛОН, ВИНЕНОЧЕРВЕНО САКО, БЯЛА РИЗА,
ПЪСТРА ПАПИОНКА, СКЪПИ ГУМЕНКИ. ОТИВА ПРИ ЖЕНАТА, ПОКЛАНЯ
СЕ ЛЕКО, ЦЕЛУВА Й РЪКА. ТЯ ГО КАНИ, СЯДА ПРИ НЕЯ.
СЕРВИТЬОРКА: - /Поднася коктейла на жената. Гледа въпросително
мъжа-/ За Вас?
ЖЕНАТА: - Той не пие...
МЪЖЪТ: - по време на работа.
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СЕРВИТЬОРКА: - Извинете!... / Оставя ги./
МЪЖЪТ: - Има ли?
ЖЕНАТА: - Оня там, ще му изтекат очите.
МЪЖЪТ: - Сега ще проверим! /Става, оглежда се уж безцелно и отива при Николай/ Извинете, може ли да Ви отнема малко от драгоценното време?
НИКОЛАЙ – Да, да... Може.
МЪЖЪТ: - Да се представя, Лъчезар Диамантиев, частен Арт-менажер.
НИКОЛАЙ: - Заповядайте, седнете, господин Диамандиев!
ДИАМАНТИЕВ: - Не, не Диамандиев, а Диамантиев, с ударение на
второто А! От диамант е произходът.
НИКОЛАЙ: - А, скъпоценен камък, значи! Заповядай, седни, Скъпоценни. Николай съм. С ударение на третата сричка.
ДИАМАНТИЕВ: - Въпросът е малко сложен и доста интимен... Виждате ли онази дама там, която ви гледа доста настоятелно?
НИКОЛАЙ: - Да, да... То и аз я попогледнах, страхотна е.
ЖЕНАТА: - /Забила е поглед в Николай и аха-аха да политне към него./ Малката, още едно мохито!
ДИАМАНТИЕВ: -Въпросът е, че тя много Ви хареса! Съвсем спонтанно! „Какъв мъж!, вика, иде ми още тука да му скоча”. Тъй вика в прав
текст
НИКОЛАЙ: - Ама аз вече си обещах...
ДИАМАНТИЕВ: - Вижте, тя е дискретен човек. Има един годеник,
обаче той на мисия. В Авганистан ли, в Ирак ли, в Танзания ли... Вече
две години изключително абсолютно го няма, поради което тя изключително много днес хареса тебе... Какво ще кажеш? Тя пари има много. Вика: „Аз за тоз истински мъж от моста в морето скачам! Черна робиня ставам, вика, само да го имам; като две капки вода да са разлеем из чаршафа. Таквова чудо, вика, и в България търси таланта няма!”...
И аз, понеже ме е наела за менажер, питам Ви откровено и директно:
Какво ще кажете?
НИКОЛАЙ: - Ами...
ДИАМАНТИЕВ: - Вижте, хайде да минем на „ти” Вече се познаваме.
Нищо няма да плащаш, ако туй си мислиш! Тя вика: „Две хиляди евро
му давам на тоз хубав мъж, пък и бонус може да има, то зависи... Само да ми дойде на гости, вика, тоз сървайвър! Щото абсолютно и то-
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тално изгарям за него!”, вика... Ей, човече! Аз за тези пари три месеца
работя! Пък ти наведнъж ще ги изкараш! И то с тази госпожа, дето годеникът й е на мисия вече две години! Виж, как те гледа, виж!
ЖЕНАТА: - /отпива от второто си мохито и го гледа всеотдайно и
гладно. Праща му въздушна целувка и така дълбоко въздиша, че едното копче на блузката й изхвърчава./
НИКОЛАЙ: -/ Дълго я гледа с отворена уста. Леко, само с глава, се
покланя и гаврътва на един дъх последното си малко уиски./ Какво да
ти кажа, скъпоценни... То от една страна... Ама от друга – да не стане
някой сакатлък с този, нейния? Знаеш ли ги, какви са ревниви военните?!... Пък и аз се променям...
ДИАМАНДИЕВ: - Бе ти вземи парите и после се променяй колкото
искаш! Няма страшно! Той две години не е идвал. И има още една, докато дойде. Ама и то не е сигурно, щото там гърмят, че и улучват! Аз,
като познавам госпожата и като наблюдавам тебе, съвсем съм наясно,
тя вашата работа е готова, опечена! Химия има! Да тръгваме, да не губим време!
НИКОЛАЙ: Ами тя?
ДИАМАНТИЕВ: - Тя готова бе, човек! Не виждаш ли, че ще й призлее
за тебе! Такава е тя, госпожа Теменужка! Огън!
НИКОЛАЙ: - Как се казва?
ДИАМАНТИЕВ: - Теменужка Пушкарова, ама за тебе само Теменужка!
НИКОЛАЙ: - Теменужка! Господи, защо си правиш майтап с мене?...
Теменужка! Знаеш, Господи, че като чуя „Теменужка” и превъртам! Теменужка! Да тръгваме тогава, пък каквото... Може нещо... Сметката!
ДИАМАНТИЕВ: - Госпожата оправи сметката, но проблем!... Момент, да дойде кадилакът на госпожата. И в туй време една малка подробност. /Вади няколко листа./ Да подпишеш тука тоз документ, щото
накрая на месеца аз с него се отчитам, че съм свършил работа на госпожата! Ей тука... Пише, че съм свършил посредническа работа, за общи действия с лицето. Подпиши. И ей тука. Мерси! Беше ми приятно
да работя с вас!... Ето, и автомобила дойде. Да тръгваме.
ТРЪГВАТ. ТЕМЕНУЖКА ПРИЧАКВА НИКОЛАЙ, НАГРАБВА ГО ЖАДНО И
ГО ПОВЕЖДА КЪМ КАДИЛАКА.
ТЕМЕНУЖКА: - Къде си се крил до сега бе, трепачо!?
ИЗЛИЗАТ. ОСВЕТЛЕНИЕТО УГАСВА.
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КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ Н ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ВТОРАТА ЧАСТ НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗВЪРШВАНЕ Е В БУДОАРА НА ТЕМЕНУЖКА ПУШКАРОВА. ОГРОМНО ЛЕГЛО, КРАЛСКИ РАЗМЕР. ВСИЧКО Е В
ЛЪСКАВ ЧЕР САТЕН!
ДОКАТО ТРАЕ ТАЗИ ПРОМЯНА, ЗВУЧИ ИЗВЕСТНИЯТ ПО ОНОВА ВРЕМЕ ШЛАГЕР:
Аз не зная кой си, кой си,
в тая стая мой си, мой си!
Дръж се ти, се дръж до края,
аз да любя зная, зная!
ИНСТРУМЕНТАЛ МАЖДУ КУПЛЕТИТЕ. СВЕТВА ЧЕРВЕНА ЛАМПА НАД
ЛЕГЛОТО. ТЕМЕНУЖКА ПУШКАРОВА ВКАРВА НИКОЛАЙ И, КАКТО ТОЙ Е
ЗАДНЕШКОМ, ТРЪШВА ГО ВЪРХУ САТЕНА.
ТЕМЕНУЖКА ПУШКАРОВА: - Събличай се! По-бързо! Ох! Изнемогвам от страст! Ах, ти! Ах, ти! Съблазнител такъв!
ВСЕ ПАК – ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ Е ДЕКЕМВРИ И ИМА КАКВО ДА СЕ
СЪБЛИЧА. СЪБЛЯКЛА МУ Е ПАЛТОТО И САКОТО, ОСТАНАЛ Е ПО РИЗА.
ОПИПВА ГО, ТРЪШКА СЕ ПО ЛЕГЛОТО. ЗВУЧИ:
Докато се върне моят,
аз съм твоя, аз съм твоя!
И ще викам, и ще стена
тук под теб върху сатена!
И ТЪКМО СКАЧА ВЪРХУ ОШАШАВЕНИЯ НИКОЛАЙ, ОТ НЯКЪДЕ СЕ
ПОЯВЯВА ОЩЕ ЕДНА ХУБАВИЦА – ТОВА Е ЛАТИНКА, ЛЕКО ПОЛУГОЛА.
ЛАТИНКА: - Браво ма, како! Правиш си купон без мене, тъй ли? Леле, какъв е готин! Като от списание! И го криеш тоя палавник! Ама няма да стане! Пич, петстотин евро и от мене!
ТЕМЕНУЖКА ПУШКАРОВА: - Латинке, аз си го намерих!
ЛАТИНКА: - И? Какво? Латинка на сухо ли да остане? Правим тройка или ще съобщя на афганистанеца телеграфически, какви ги вършиш!
НИКОЛАЙ: - А, моля ви, недейте така!... Защо телеграфически на афганистанеца?... Заповядайте!...
КАЧВА СЕ И ТЯ НА ЛЕГЛОТО. СЪБЛИЧА МУ РИЗАТА. ПОЕМАТ ГО ДВЕТЕ. НИКОЛАЙ Е ИЗНЕНАДАН, УДИВЕН И ЛЕКО УПЛАШЕН.
НИКОЛАЙ: - Вижте, моля ви...
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ТЕМЕНУЖКА: - Ще те видим, ще те видим!
ЛАТИНКА: - Сваляй панталона, че да видим! Че то не са изтрайва вече!
ТЕМЕНУЖКА: - Договор си подписал, няма измъкване! На съд ще те
дадем!
ЛАТИНКА: - За неизпълнено обещание! И морални загуби! Хич не се
дърпай! Стой мирен де! Дръж го, како!
ПЕСЕНТА:
Разклати ме с пълна сила,
аз за туй съм си платила...
ИЗВЕДНЪЖ МУЗИКАТА СЕКВА. В ТИХИЯ ЗДРАЧ ИЗНИКВА ТРЕТА ЖЕНА. МАЙКАТА НА ТЕМЕНУЖКА И ЛАТИНКА. И ТЯ Е ПО ИНТИМНО БЕЛЬО.
МАЙКАТА: - Ей, разгонени магарици! Що ма не викате майка си, като сте заловили такъв един мъжествен екземпляр? Що да не участвам
в това сексуално събитие? Че майка ви нужди няма ли? Тяло няма
ли?... Я сторете място, да са развихри майка ви в тоз пърформанс!
ТЕМЕНУЖКА: - Хайде, идвай!
ЛАТИНКА: - По-бързо!
СКАЧА И ТЯ ВЪРХУ ЛЕГЛОТО. ТРИТЕ ПОДХВАЩАТ НИКОЛАЙ. ТОЙ ПОДАВА ГЛАВА ИЗПОД РЪЦЕ, ТЕЛЕСА И КРАКА И НИ В КЛИН, НИ В РЪКАВ
ЗАПЯВА.
НИКОЛАЙ: - Велик е нашият войник! Велик, велик, велик!
ГРУПАТА НАПОМНЯ СУЛПТУРАТА „ЛАОКООН И СИНОВЕТЕ МУ”.
ГЛАС НА ДИАМАНТИЕВ: - Стоп! Стоп! Стоп! Светлина!
СЦЕНАТА Е ОСВЕТЕНА. ВИЖДАМЕ ДВАМА ОПЕРАТОРИ И ЕДИН ТОНТЕХНИК, КОЙТО ДЪРЖИ ДЪЛЪГ ПРЪТ С МИКПОФОН.
ДИАМАНТИЕВ: - Край на снимките! Отлично стана!... Господин Добрев, според подписания от вас договор, вие бяхте участник в „Скрита
камера”, реализирана от компания ФЪРСТ СЕКС СЕЛЕКШЪН. Благодарим за участието! Бяхте много органичен!... Хонорара си ще получите
след излъчване на продукта, наречен „Сънищата на един хахо”.
ПЪРВИ ОПЕРАТОР: - Излъчване няма да има!
ДИАМАНТИЕВ: - Кой си ти, че да ми казваш?
ПЪРВИ ОПЕРАТОР: - /Показва карта/ Агент Авакумов, осмо районно!
ВТОРИ ОПЕРАТОР: - /Показва карта/ Инспектор Боев, осмо районно!
ОЗВУЧИТЕЛ: - /Показва карта/ Старши сержант под прикритие Бон-
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дов!
ДИАМАНТИЕВ: - А, тъй кажете бе! Заработвате в извънработно време? Готово, ще си получите заработеното. Аз началника на осмо го познавам, често съм ходил в осмо!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Изглежда пак ще ходиш! Какво става тук?
ДИАМАНТИЕВ: - Ми на! Изкуство правим в тез трудни времена!
АГЕНТ АВАКУМОВ: - От шест месеца наблюдаваме дейността ви!
Нерегламентирано произвеждате порно клипове, които продавате нелегално на разни порно сайтове у нас и зад граница!
СТАРШИ СЕРЖАНТ БОНДОВ: - И не плащате данъци!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - За горното ви арестуваме! Можете да замълчите. Казаното от вас може да се използва в съда срещу вас! Сержант!
СТАРШИ СЕРЖНТ БОНДОВ: - Ръцете отзад! /Слага му белезници/
Хайде сега да се поразходим до осмо районно. Началникът иска да те
види!
ДИАМАНТИЕВ: - Защо бе, може да оправим всичко още тука...
СТАРШИ СЕРЖАНТ БОНДОВ: - Тръгвай! Да не излезе, че предлагаш
подкуп и оказваш съпротива!
ДИАМАНТИЕВ: - Това е полицейски произвол! Това е отнемане на
граждански права! Ще опъна палатков лагер! Ще блокирам кръстовище! Ще се оплача на Хелзинки, той поне е наш човек! Истанбулската
конвенция! Свобода за изкуството!
СТАРШИ СЕРЖАНТ БОНДОВ ГО ИЗВЕЖДА
АГЕНТ АВАКУМОВ: - /Към трите/ Идвате и вие!
ТЕМЕНУЖКА: - Защо бе? Какво правим? Намерихме мъж и само
малко го употребявахме. Игричка... Хора сме...
ЛАТИНКА: Хабер си нямахме какви ги върши на кака мъжът й, тоз
дето се прави на Диамантиев! Той е голямо говедо! Бие ни, ако не се
преправяме на артистки! Пък и какво? Малко тра-ла-ла, иху-аху, айде,
чак пък толкоз!...
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Сега ще поиграете в участъка!
МАЙКАТА: - Чакай бе, господин началник! Виж, полицайчето го няма, сами сме... Дай да направим по една любов набързо и пито-платено! Пък идвайте и други път. Може да сте от полицията, ама тя и полицията има сексуални потребности!! А? Кажи. Хайде, ела при мама!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - До три минути да сте се облекли и да тръгваме!
Марш!
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ТЕМЕНУЖКА И МАЙКА Й: - Добре де, добре де! /Излизат/
ЛАТИНКА: - Аз няма да обличам нищо, малко реклама...
АГЕНТ АВАКУМОВ – Марш да сложиш дрехи!
ЛАТИНКА: - Хубаво де, не ми викай! /Излиза/
СЛЕД ТЯХ ИЗЛИЗА АГЕНТ АВАКУМОВ
НИКОЛАЙ: - /В едната ръка с палтото и сакото, в другата – с потника и панталона. По боксерки/ Извинете, ами аз?
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Вие сте жертва на сексуална измама! Ако желаете, подайте жалба. Може да ги съдите.
НИКОЛАЙ: - Не, не! Няма, няма!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Ваша работа, то ви личи, че сте малко отнесен.
Ще ви потърсим като свидетел... Колко изпихте?
НИКОЛАЙ: - Осем май бяха. Обаче малки!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - А бе човече! Я се виж, на какви години си? Ще
те пребият някъде! Ще те оберат!
НИКОЛАЙ: - А, те вече...
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Тъй е, като ви увеличават непрекъснато пенсиите, чудите се какво да ги правите!... Тръгнал подир тези, в порно да се
снима! Нямаш ли си бабичка в къщи, ами...
НИКОЛАЙ: - /Тъжно/ Нямам, нямам!
ИНСПЕКТОР БОЕВ: - Починала ли е? Моите съболезнования!
НИКОЛАЙ: - Не. Не съм я намерил още! /Още по-тъжно/ Търся я,
търся я и не мога да си я намеря! /Трие сълза/ Не мога!
ЗАТЪМНЕНИЕ.
КРАЙ НА ЧЕТВЪТОТО ИЗВЪРШВАНЕ.
ПЕТО ИЗВЪРШВАНЕ
А ОБСТАНОВКАТА Е КАТО В ПЪРВО. НАДВЕЧЕР Е.
НИКОЛАЙ: - Този път поне не ме набиха! Пак я оцапах!.. Ама много
я оцапах!. Дано Петрова не разбере... Тя нещо се докача... А бе Николай, а бе Добрев! Нали обеща, че няма вече? И докато обещаеш –
пльосна в калта!... Какво става, не зная! /Отива към питиетата си, взема старата бутилка с надпис „Смок”, прегръща я/ Дали пък не е, понеже Трайчо ми изпи спомените от Созопол? Гърло ненаситно!... То сега
добре, ами като почнат да ме викат за свидетел в съда! Леле-мале! Голям резил ще бъде – дано не ме карат да показвам кое-как... А бе... За-
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що не взема да забегна!!! Неизвестно къде! И ще свърша живота си в
нелегалност, в далечен край, сред непознати хора!... Освен ако не се
оженя! Веднага! Далече! Преди да ми се е случило още нещо!... Теменужке, Теменужке!
НАХЛУВА ТРАЙЧО.
ТРАЙЧО: - Защо седиш тука бе? Вън градът се тресе от събития!...
Дай нещо да пийна за успокоение.
НИКАЛАЙ: - В този дом вече не се пие!
ТРАЙЧО: - Хайде, още едно голямо събитие! И от кога?
НЕКАЛАЙ: От днес, от 16 часа след обед, местно време! Зона без
алкохол!
ТРАЙЧО: - То докато не се публикува в Държавен вестник не влиза в
сила. Ама, за да ти е чиста съвестта, не ми давай, аз сам ще си взема.
/Взема една бутилка, взема и чаша, поглежда към Николай и я пълни
до горе. Сяда, пийва по глътка и мълчи. Николай също изважда една
чаша, гледа я известно време и я връща/
НИКОЛАЙ: - Казвай де! Какво събитие предизвика такава алкохолна
жажда в надомното ти сърце?
ТРАЙЧО: - Ма ти наистина ли не знаеш? Полицията разкрила фабрика за порнография!! Тука, в нашия град...! Сексуална мафия!... Бяхме
седнали с едно младо поетче във „Върбата” – да почерпи, книга издало – „Тъмната бездна на душата”. Никой не я четял и това значело, че
е хубава... Тя „Върбата” е до осмо районно. И тъкмо цокахме втората
мента, разпищяха се едни сирени и дохвърчаха десетина полицейски
коли. Екшън! И от едната измъкнаха един със шарени дрехи, също папагал! А от другата свалиха три мадами, ама мадами да видиш, не като твоите в компютъра! Натурални красавици! И всичките по белезници! И ги вкараха вътре. И на третата мента вече се знаеше, те имали
цех за порно и подмамвали разни пишман мераклии – уж за любов,
пък те ги снимали и полицията ги проследила. И ги окошариха. Към
стотина балъци за свидетели щели викат! Голям сеир ще падне, да ходим да гледаме на процеса!...
НИКОЛАЙ: - Ходи! Аз заминавам!
ТРАЙЧО : - Къде бе?
НИКОЛАЙ: - Край на глупостите, господин Мечев! Ще се оженя за
първата, която ми се появи на екрана след полунощ! Решил съм го!
Твърдо! Първата след полунощ! Ако трябва и в Държавен вестник ще
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го публикувам! /Тъжно/ Първата след полунощ! Предавам се, Тлрайчо!
Писна ми! Махам се!
ТРАЙЧО: - От какво ти писна бе?
НИКОЛАЙ: - От мене самия ми писна! Писнах си!
ТРАЙЧО: - Брей! Работата, значи е сериозна! Ей ти го събитие, което ще разтърси света, че и целия квартал!... Ами апартамента? Ще го
заключиш и ако дойде Теменужка, как ще влезе?
НИКОЛАЙ: - Няма Теменужка! Няма такова нещо! Може да съм я измислил, може да съм я сънувал, може да съм превъртял! Теменужки
много, Теменужка няма! И няма да заключвам. Да се шири Петрова,
ако иска! Само не ми дупчи много стените!
ТРАЙЧО: - Лесна работа, не се безпокой! Ще внимавам! Петрова
знае ли за тази маневра?
НИКОЛАЙ: - Не знае, не съм я виждал. Тя от такива работи не се интересува! И тенджерката й е още тук... Ще минете без мене.
Ще поклюкарствате някое време, ще въздишате, ужким ви е тъжно,
и ще ме забравите! Не всички са идиоти като Добрев, да помнят цял
живот една Теменужка! Пий!
ТРАЙЧО: - Нещо не ми е пие вече...
НИКОЛАЙ: - Тръгвай си тогава! Ще събера малко багаж и ще чакам!
Ще чакам... не която искам, а която се обади! И ще си замина...
ТРАЙЧО: - Ами... дай да те прегърна за сбогом! Дано си щастлив в
новия живот! И да се пазиш!... Прости ми, ако нещо... За смокиновата...
Аз ще отскоча до Петрова, да й разкажа за порното!... Заминаваш, значи... Ама как ще се скриеш от тебе си, човече?!... Как?... Сбогом, приятелю! /Пак го прегръща. Излиза, нажален е/
В СТАЯТА СЕ Е ЗДРАЧИЛО. НИКОЛАЙ ДОМЪКВА ДВА КУФАРА. И ЗАПОЧВА ДА ГИ ПЪЛНИ. БАВНО И МАЙ БЕЗ ГОЛЯМ ЕНТУСИАЗЪМ. СЛАГА
НЕЩА, ВАДИ ГИ, ПАК ГИ СЛАГА.
ИКОЛАЙ: - /Взел е бутилката от смокиновата ракия./ Ще я взема. И
от време на време ще си я прегръщам тайно. Може и да си поплаквам,
то на ази възраст колко му е... Созополска... И как тихо шумеше морето. А ние с Теменужка... Добрев, Добрев! Не се разтапяй!... Предстои ти
житейски поврат! По-смело! Изчезвай, ако не искаш да обясняваш, как
са те събличали три проститутки... Така... А може да взема и тенджерката на Петрова. И като я погледна, да си спомням за нея. Как хубаво
готвеше... И въобще... Като стане работата, и лаптопа ще сложа, ама
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най-напред ще изтрия всички предложения... Човек, както казваше
Трайчо, не знае на какво ще попадне... /Взема абаносовата статуетка./
Със нея бих Трайчо заради смокиновата... Ще си я сложа и нея в багажа... Може пак да потрябва... За самоотбрана... Аз, обаче, сериозно ли
ще се оженя за първата, която звънне след полунощ?... А бе Николай,
а бе Добрев! Бъди поне веднъж мъж на място! Речено-сторено...
Край! Сядам и чакам! Има още половин час! /Сяда пред компютъра.
Вперил е поглед в екранчето и несъзнателно и много тихо казва/:
Никого няма.
Никой не иде.
Никой не тръгва.
Просто така.
Въгленче живо.
Малка обида.
Няма я бялата
топла ръка.
Чакаш ли някой?
Чакаш ли нещо
в тази богата
с очакване нощ?
Пак си дошъл
на минала среща.
Висва луната –
сребърен нож...
В ТИШИНАТА – СИЛЕН ЗВЪН. ДОБРЕВ СЕ СЕПВА – НЕ Е ОТ ЕКРАНА. ВАДИ ОТ ДЖОБА СИ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН.
НИКОЛАЙ: - Ало?
ГЛАСЪТ НА ТЕМЕНУЖКА СЕРБЕЗОВА: - Алоу, ти ли си Добрев?
НИКОЛАЙ: - Да. Аз съм Николай Добрев.
ГЛАСЪТ: - А тъй!! Ти нали искаш трайна връзка по мрежата?
НИКОЛАЙ: - Да... Но...
ГЛАСЪТ: - Нямай грижа! И аз искам.
НИКОЛАЙ: - Не сме се виждали още...
ГЛАСЪТ: - А, голяма работа! Ще се видим, бе! Спокойно! Колко ще
се гледаме! Сега ти да нямаш притеснения, значи! Нищо не ща от тебе!
Крава имам, козичка имам, 25 овце ми гледат! Трактор имам и 30 кокошки! Всичко! Само една любов нямам, мъж нямам по двора! Друго
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имам! Аз съм кметица. На село Крива Слива съм кметица, нужда от нищо нямам, от мъж само! Готов ли си?
НИКОЛАЙ: - Ами... Кога да се видим? Утре мога да дойда...
ГЛАСЪТ: - Айде, няма нужда! Нали ти рекох, че съм кметица! Яхнах
общинската джипка и пътувам. До час съм при тебе! Може у вас да се
опознаем набързо и веднага да тръгваме, щото имам проблем с водоподаването! Нямай грижа, къпана съм!
НИКОЛАЙ: - Ало, всъщност кой се обажда?
ГЛАСЪТ: - Айде, не се прави на абдал! Кметицата на Крива Слива се
обажда, Теменужка Сербезова, знаят ме в целия район! Като дойдеш,
ще видиш! Стягай багажа и да започваме ударно новия живот! Подир
малко съм при тебе?!
НИКОЛАЙ: - Теменужка? Още една? Теменужка ли казахте?
ГЛАСЪТ: - Теменужка, Теменужка, на Крива Слива кметицата! Айде
да затварям, че много завои има! Ша та изям, да знайш!
ВРЪЗКАТА ПРЕКЪСВА
НИКОЛАЙ: - Теменужка ти е късмета, Николайчо! На Крива Слива
кметицата!... Пристига! ... Добре ли си, Добрев, жителю на Крива Слива?... Ама пък от друга страна, ще живея природосъобразно... Ще колтуча доматите... На Трифон Зарезан ще подрязваме лозята... Ще слагаме кисело зеле в оригинално дървено каче... В кръчмата ще сваляме
правителствата... Може да се науча да паса овце... И да се завърна тука като богат фермер... Имаше една народна песен, учили сме я някога в училище, за Стоян войвода. Дето го хванали турците, пък той казва на жена си, да му изпере бялата риза, че да е хубав, когато го бесят... Е, мене няма точно да ме бесят... Ама все пак си е нещо подобно... Облечи се като за бесене, Николай! /облича бяла риза, слага вратовръзка, надява сако и сяда между двата си куфара. Изпъчва се и впива поглед в небитието, сиреч към последния ред в салона/
В ПОЛУМРАКА НА СТАЯТА ЕДВА СЕ ДОЛАВЯ, ЧЕ НЯКОЙ Е ВЛЯЗЪЛ.
ПЕТРОВА: - Ехо! Има ли някой? Ехо!
НИКОЛАЙ: - Извинявай, Петрова, чакам гостенка, не ми е до посещения!!
ПЕТРОВА: - /С гласа на кметицата/ Слушай, мъжо! Каква Петрова
споменаваш? Никакви Петрови от тук нататък! Ясно? Аз съм Теменужка, кметицата, Сербезова!
НИКОЛАЙ: - На Крива Слива...
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ПЕТРОВА: - На каквото щеш! Каква е тази Петрова?
НИКОЛАЙ: - Съседката от горния етаж.
ПЕТРОВА: - Аха, не съм чувала за нея! Вий да нямате нещо тинтириминтири? Зарежи я! Каквото било – било, ти си гледай Теменужка! Тя
как й викат?
НИКОЛАЙ: - Не зная. Наистина – не зная!
ПЕТРОВА: - /Със своя глас/ И аз съм Теменужка! /Теменужка Петрова. От втория етаж. /Включва осветлението/
ВИЖДАМЕ ЕДНА ВЕЛИКОЛЕПНА, КРАСИВА, ЛЕКО ПОСРЕБРЕНА ВЪЗРАСТНА ДАМА. ЛЪЧЕЗАРНА. ЦЯЛАТА СИЯЕ КАТО СЛЪНЧЕВА УСМИВКА.
НИКОЛАЙ: - Какво?
ПЕТРОВА: - Теменужка Петрова от втория етаж. Нямам крава и трактор.
НИКОЛАЙ: /Спира да рее поглед из салона. Скача, взема двата куфара. Оставя ги. Гледа дълго Петрова./ Цветенце!
ПЕТРОВА: - Просто една горска теменужка.
ПРИСТЪПВАТ ЕДИН КЪМ ДРУГ. ДЪЛГО СЕ ВЗИРАТ ЕДИН В ДРУГ. ХВАЩАТ СЕ ЗА РЪЦЕ. ТОЙ ЛЕКО ГАЛИ НЕЙНИТЕ.
НИКОЛАЙ: - Толкова те търсих!
ПЕТРОВА: - Е, намерихме се! /Прекарва длани по лицето му, както
правят слепите, когато искат да опознаят някого/
НИКОЛАЙ: - /Прекарва пръсти по косите й/ Къде беше?
ПЕТРОВА: - /С усмивка/ Почти винаги на втория етаж. /Прегръща го.
Той отмества ръцете й/
НИКОЛАЙ: - Моля ти се, удари ми един шамар!
ПЕТРОВА: - Какво?
НИКОЛАЙ: - Удари ми един шамар!
ПЕТРОВА: - Заслужаваш си го! /Удря го не много силно, все пак към
финала сме!/
НИКОЛАЙ: - Благодаря! Значи не сънувам! Ти си!
ПЕТРОВА: - Аз съм. И съм до тебе! Разбрах, че ще се жениш за първата, която ти се обади след полунощ. И реших да се възползвам!
НИКОЛАЙ: - Трайчо! Тоъ ти е сазал! /Хваща й ръката, отиват до куфарите. Всеки сяда на един от тях Гледат се/ Обичам те, Теменужке
Петрова!
ПЕТРОВА: - И аз те обичам, Николай Добрев!
НИКОЛАЙ: - Ще ми простиш ли? Аз тогава... Пък и напоследък...
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ПЕТРОВА: - /Усмихната/ Добрев, Добрев! Запомни! Няма „тогава”!
Няма„напоследък”!. Няма „някога”. Няма „вчера”! Има Тази нощ! Има
Утро! Има Утре! И вдруги ден! И така до края! /Поглежда през въображаем прозорец/ Я! Виж, виж! Сняг заваля!
НИКОЛАЙ: - /Припомня си сякаш/ Сняг вали и вали над неверен и
верен...
ПЕТРОВА: - Хей, момче! Искаш ли да се поразходим?
НИКОЛАЙ: - Под снега, до морето!
ПЕТРОВА: - По брега – до стария бункер! Там оставихме толкова
спомени!
НИКОЛАЙ: - Май имаме нужда от тях сега! Дай ръка, Теменужке
Петрова!
ПЕТРОВА: - Имаш я, Николай Добрев!
ИЗЛИЗАТ РЪКА ЗА РЪКА. НО ТОВА НЕ Е КРАЯТ. ВЕДНАГА НА СЦЕНАТА
СЕ ПОЯВЯВА ТРАЙЧО С ВЕЧНОТО СИ САНДЪЧЕ ЗА ИНСТРУМЕНТИ.
ТРАЙЧО: - /Към салона, ядосано/ Толкова дупки й разпробиих! Толкова пъти й отпушвах канала на мивката! И накрая – какво? Посред
нощ, под снега, по брега - до бункера! С Добрев! /Усмихва се широко/
Нищо, халал да им е! Толкова има да наваксват, горките!... Всъщност,
ние свършихме, благодарим, че ни гледахте! Само, моля, останете още
мъничко. Да се поклоним! Обичаме да ни ръкоплескат!... Лека нощ!
ПОКЛОНИ. ЦВЕТЯ ОТ... ПОЛИВАНЕ НА ПРЕМИЕРАТА. ОЛИВАНЕ. ОТРЕЗВИТЕЛНИ КРИТИКИ В МЕСТНИЯ И СВЕТОВЕН ПЕЧАТ!
КРАЙ
............................................................................................................
„И ВАЛИ НАД НЕВЕРЕН И ВЕРЕН...” – Ред от стихотворение на Г.
Джагаров
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ДИНКО ПАВЛОВ

КЛОШАР
Един случаен поглед ме взриви,
сърцето ми прониза и разплака.
Във сянката на каменния зид
износен стар балтон от дрипи,
от слънцето облечен — плаче...
Прекрачил мокрото пространство,
прегръща своето легло —
купчина стара хартия,
изписани със вопли и стенания.
Подпрян на камъка разбит живот —
брадясал и отхвърлен от света,
приятелски общува с уличното псе
и дели по равно с него
изсъхнало парченце хляб...
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Преодолявам силата на мрака
и тръгвам със надеждата,
че тя е пътят, който ще ме отведе
до потъналите древни шхуни
с разкъсани вериги и платна —
незнайно откога полегнали на дъното
в спокоен непробуден сън...
Край мен
калейдоскоп от любопитни риби,
привлечени от цветния ми акваланг,
очакват с интерес развръзката
на нощното ми приключение...
А горе някъде,
между водата и небето,
един самотен фар
не спира да просветва със лулата си
в посоката,
която води
към пристанища,
населени с любов и посрещачи...

ОБИЧ
Морето е във мене.
В прегръдка тялото ми е обсебило,
тъй както звярът
жертвата си обладава.
Морето
е в душата и в сърцето ми —
със цялата си красота
и буен нрав.
Морето
е във сънищата ми —
колкото далеч да съм от него...
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ИВАН ВАНКОВ

КОВАРНАТА ЛИРИКА НА БЕЛИТЕ КОСИ
Почти неизбежни са снизходителните усмивки, когато утвърден автор в други жанрове от категорията „80 плюс“ кривне към любовната лирика. Нима базов, десет години по-млад, не бе обект на закачки и дори
подигравки за стихосбирката си „Люляка ми замириса“? Но читателят,
разлистил третата стихосбирка на Динко Павлов - „Завръщане“, ще има
среща с поезия, в която любовното чувство деликатно вплита пръсти в
стихията на морето.
Още в първата си стихосбирка „Морето на моите сънища“ /2008/,
Динко Павлов разкри необикновенната си чувственост на автор, който
вижда морето не от брега и от плажния шезлонг, от самото него, от лодката, от битката с вълните. В това отношение той се родее с други двама
бургаски маринисти: художника-моряк Иван Крачолов и писателя- к.д.п.
Тольо Апостолов. И както тях, той извлича от морето като труженик не
само това, което е нужно на материалния живот, но и онази невидима,
но съществуваща душевна сила, която преобразява хората и ги дарява с
цветята на мъжката дружба и обичта.
Въвеждащото стихотворение „Поводи да се завръщам“ не ни разказва, че морякът, лиричният герой има проблеми с краката, нито че в колената трябва да се бият инжекции. Просто героят заравя „спомените си
във пясъка на този бряг“ - сакрален жест на прощаване, но и на очакване, на завръщане, което може да не се състои. С едно повторение, анафора, във всяка строфа като на филмова лента се изреждат спомени за
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рибата - товар от мрежи и очакване, старите рибари и чашите с вино. Но
ето тук избликва и неделимият от морето спомен, съзвучен, метафоризиран:
Заравям спомените си във пясъка на този бряг за две очи, по-сини от морето,
за дланите, по-ласкави от тихите вълни,
които нощем се целуват с пясъка,
за топлия й глас
и за прегърнатато ни мълчание
край светлото намигане на фара...
Бързам да разсея съмнението, че Динко Павлов в стиховете си застава като белобрад мъдрец, пребродил моретата и щедро раздаващ съвети на младите. Нищо подобно! В книгата има немалко редове, в които
търпеливо или закачливо ни докосва с приумиците и шегите на морето.
Когато лятото си тръгваше
и се разделях със морето,
тогава две вълни - две влюбени момичета
флиртуваха със мен,
целунаха ме и ми обещаха
да ме очакват следващото лято...
/“Другото лято“/
Някои от най-силните, разтърсващи творби на Павлов са, построени
на спор, диспут с антигерой, когото читателят не вижда, и не познава. Но
лиричният герой възразява и страстно защитава позицията си. В такова
композиране на творбата се долавя съзвучие с лириката на старозагорския поет Веселин Ханчев - „Не, не мога да спя; ще изляза навън...“, „Не
не трябва да загине, сътвореното...“
„Не тръгвай,
без да се сбогуваш със морето, защото винаги за тебе ще тъжи.
/“Сбогуване“/ Или
„Защо остави лодката си на брега разплакана? Забрави ли, че тя живота ти спасяваше...
/“Не забравяй“/
В този дух е построено и много силното, завладяващо стихотворение
„Ще ти повярвам“, което любезният читател трябва да потърси в някоя
от предишните книги на автора. Ето началото, в което той спори с неизвестен антигерой, който се пише „Приятел на морето“: Не казвай, че
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приятел си с морето, щом сутрин полъха на вятъра със аромат на сол и
водорасли никога не си посрещал.
В тази творба, с много конкретика и страст - неизвестно защо невключена в новата стихосбирка - поетът поставя ред условия, между които след „среднощната фиеста“ антигероят да забие крак в пясъка и да
изтегли не риба, а само медузи и трева. Това е мрежата на разочарованието, но и през нейната тяга следва да премине приятелството с морето.
Едно приятно откритие за читателя ще бъде фрагментираната поемка „Нощен влак“. В нея Динко Павлов рисува с приглушени тонове нощното пътуване с любимия си носталгичен подход и дори,както ми се
струва, сякаш дописва известното стихотворение на Христо Фотев. Разгадката идва във финала, където поетът стига до аналогията с човешкия
живот - нерядко метафоризиран като пътуване. Но тук е с определен сюжетен взрив:
Да търсиш спомен -да оставиш спомен. Пътуването ти докато свърши...
Заслужава си да се вгледаме в още едно стихотворение, изградено в
характерния мелодичен ритъм на Павлов, с реализация на метафорични успоредици между морето и продължителната вярна любов. Тази
творба, филигранно построена до най-нежния детайл, търси скритата
символика в различните състояния на морето и човешките чувства. Тук
непознатите острови са надеждите на младостта, а далечния остров със
скрити съкровища - техните несбъднати мечти. Поетът е назовал това
стихотворение „Пътешественици“ и е подвластно на един нелек моряшки живот, подкрепен от разбиране и обич. Лиричният герой ползва традиционната символика на сезоните в човешкия живот, затова на „есенния бряг“ той се прекланя пред всеотдайността на любимата и очарован
открива, че
Морето във очите ти
е тихо и спокойно,
а твоят пътешественик
ръката ти целува с благодарност.
В съвременната лирика подобен израз на изповедалност почти винаги се приема подозрително. Някои анализатори дори биха го осъдили
като ненужна декларативност, белег на ретрограден соцреалистичен
финал. Но в тези стихове на Павлов той звучи убедително и естествено,
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защото се извлича от дълбокия промисъл на творбата.
Новата книга на Динко Павлов „Завръщане“ затвърдява убеждението
за трайно установен натюрел на лирик, който търси асоциативна връзка
с атрибутите на морето за житейските изпитания. И това е твърде неочаквано, за да не кажем коварно проявление, след безспорните му успехи в хумора, сатирата и афориизма.
Динко Павлов. Завръщане. Стихове. Бургас, Либра Скорп,2021.
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ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ
Завършил специалността Славянска филология
в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава докторати по сравнително славянско литературознание в
Карловия университет в Прага и в Софийската Алма
матер, където преподава от 1987 г. Той е преводач,
съставител и автор на предговорите на няколко
книги с полска поезия: „Целувки – избрана лирика от
Мария Павликовска-Ясножевска“ (1991), „Това тяло
можеше да бъде мое. 83 избрани стихотворения от
Еугениуш Ткачишин Дицки“ (2017), „Полската поезия
между двете световни войни“ (2019) и др. През 1987
и 2006 г. издава томчета със стихове под заглавия
„Почерк“ и „Почерк Плюс“. Предстои отпечатването на първата му прозаична книга „Виртуалната
кръчма. Мъжки приказки“.

ЧЕХЛИТЕ
Знаех, че ме харесва и ме иска, но все не се получаваше. Не се получаваше, защото малко преди да се получи, Дана се отцепваше безпаметно и на следващата вечер всичко започваше отначало.
Дана Кратохвилова беше дългокоса, дългокрака, синеока и беше от
Прага. В началото последното бе първостепенно, тъй като се готвех от
есента да бъда задълго в чешката столица, а не познавах никого там и не
знаех добре езика. Дана ми падна от небето в прекия и преносен смисъл. Тя кацна на бургаското летище като ръководител на чешката група,
на която пожелах да съм екскурзовод.
Студентските лета карах на морето, където след първи курс, понаучил
малко езика, съпровождах полски туристи. След университета останах
на работа в бюрото за туризъм и директорът изненадващо предложи да
ме изпрати за представител на фирмата във Варшава. Но започна десетилетието на Солидарност и вместо в нормализиращата се Полша ме
пренасочиха към нормализираната Чехословакия. Помолих шефката на
екскурзоводите, за да напредна с езика и привикна към нравите, през
лятото да съпровождам чехи. Така повторно станах екскурзовод.
Дана бе завършила икономика и от няколко години планирала плановете на някакво провинциално предприятие, в което никога не била
стъпвала. Преди да завърши, и тя изкарвала по някоя крона за вино и
рокли с преводачество. Знаела немски и френски, но след като нейният
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годеник забравил да се върне от Германия, ѝ забранили да работи със
западняци. Правела се на лоялна комсомолка или нещо такова и след
почти цяла петилетка от туристическата кантора я амнистирали и предложили да води група на Черноморието. Знаела лошо руски и се страхувала, че ще се издъни, но като видяла още първия ден, че и тя, и групата ме разбират, пък и аз тях – си отдъхнала и се престрашила да ме покани на вино.
В Дана имаше нещо мъжко, не само защото пиеше като мъж. Характерът и косата ѝ я правеха да изглежда като лъв с грива, но с плахостта
на катеричка. Тя неистово желаеше да ходи по барове, дискотеки и всичко увеселително, но страдаше от фобията, че вездесъщата резидентка
на чешките служби на Слънчака Хена Кожухович, която наричахме Хиена, я дебне, за да я спипа със западногерманец. Хиена бе дърта и дебела, през деня се печеше до изнемога на евиния плаж, след това спеше,
вечеряше за трима и тръгваше с тефтерче да обикаля нощните заведения, където следеше кои чехи и словаци се съешават с чужденци. Поради това Дана се въздържаше от нощния лайф и аз всеки ден купувах от
Несебър по две бутилки все едно и също бяло вино, с които си правехме
четворка в нейната стая.
Дългата ѝ руса коса, дори и след плажа, мамеше блестящо с дъх на
черноморски бриз и пражка пролет. Мислено се заравях в нея, сплитах
я и я разплитах, но когато понечих да го сторя, Дана се отдръпна, кокетно прехвърли зад раменете буйната си грива, притисна се към мен и
прошепна: „Йеном власи не, просим те“. Само косата не, всичко друго,
само не косата се превърна в рефрен, разделящ първата от втората бутилка. Разказа ми как нейният приятел се възбуждал от косата ѝ и се шегувал, че била кръстена на нея, тъй като фамилията Кратохвил означавала приятно скъсяване на времето. Преди той да избяга в Западна Германия, Дана му обещала, че няма да се подстригва чак докато се срещнат
отново. „А не поиска ли да обещаеш, че няма да се срещаш с други, докато се срещнете?“ – попитах аз. „Не, ние чехите не сме такива.“ – отговори тя и се усмихна още по-двусмислено от неопределеното такива.
Освен косата Дана притежаваше и други дадености, с които глътка по
глътка лежерно скъсявахме нощите вербално и телесно. Без да подозирам, сладко потъвах в чешката монотонност – повторяемост в личното
време и пространство, където и да беше то. Пиехме бавно, мераклийски, чак до развиделяване. Краят на втората бутилка ни сварваше по бе-
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льо, но щом посегнех към бикините, тя откъсваше устните си от моите и
като на досадник във влак безизразно казваше: „Нех мнйе бейт!“, отпускаше се и безпаметно заспиваше. С Остави ме на мира, остави ме сама
или направо – Разкарай се! завършваше среднощният ни интимен ритуал. Оставах да я гледам и научих наизуст цялото ѝ тяло, лице и крайници, без да докосвам косата и без да надничам зад триъгълния ѝ воал. На
сутринта закусвахме на една и съща маса с две млади създания, които
споделяха еднотипните си дискотечни свалки, а ние послъгвахме, че сме
чели книги.
Така между Йеном власи не и Нех мнйе бейт неусетно изминаха двете морски седмици или по-точно техните нощи. Разделихме се влюбено.
На летището Дана ми даде телефона си, благодари за грижите и някак
гузно прошепна в ухото ми, че в Прага ще се реваншира.
Заминаването за Прага завистливо се разсъхна, но всяко зло за добро
– отвориха ми се пътувания с хубави преживявания и споменът за Дана
и кратохвилните нощи започна да избледнява. Реактивира го метрото.
Бях в Токио, където в продължение на месец трябваше всекидневно по
едно и също време да пътувам с подземката от центъра до едно от летищата и обратно. Наблюдавах как пътниците със сядането си заспиват
и се събуждат точно преди влакът да спре на тяхната станция. Тогава се
запитах как японците успяват да се събудят точно на секундата и как Дана заспиваше полупияна и полугола точно след втората бутилка. Спомних си за косата ѝ и ми се прииска да видя колко е пораснала.
След време ми се случи командировка до Прага. Съмнявах се, че ще
намеря Дана на телефонния номер отпреди години, но се оказа, че от
народите, които познавам, само чехите живеят по-дълго от нас (но поне
без родителите си) на един и същ адрес. Позвъних, открих я и се уговорихме за следващия ден след работа. Познах я по усмивката, загатваща
едновременно и да, и не. Косата ѝ бе силно скъсена и леко накъдрена.
Каза, че днес трябва да се прибере навреме, и набързо си разказахме
годините невиждане. Да, подстригала се е наскоро. Видяла се е с бившето си гадже, но той планирано се е оженил за германка, а тя изненадващо – за агента от тайните служби, който безконечно я разпитвал за невъзвращенеца. „Не, не си мисли, че съм насилвана или съм се насилила.
Сега е демокрация, но и в демокрацията самотата си е самота, както при
соца. Зденек, така се казва, ме потърси след 90-а да се извини. Такива
били времената, бил се престарал с разпитите, за които след първата ни
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среща не докладвал никому – просто се влюбил и искал да ме вижда. Така и не разбрах как хлътнах по него и как от Кратохвилова станах Неконечна.“ „Само не ми казвай, че ви е кумувала Хиената!“ „Е, чак пък толкова, но Здени е ченгесарски мнителен като нея и семейно ревнив като
себе си. Иначе е саможив добряк. В сряда ще е във Виена. Ето ти адреса. Вземи такси и ела след седем. Не вечеряй и не носи цветя, защото сутринта ще ги изхвърля. Помня за реванша, а и косата ми вече не е табу.“
В седем и малко с традиционните бутилки позвъних, а Дана ме посрещна с чехли в ръка. „У нас всички се събуват.“ – каза за добре дошъл
и с насърчителна усмивка постави чехлите в нозете ми. Навеждайки се,
тя закачливо погали с коса слабините ми, а аз с ужас плъзнах поглед по
чехлите, които бяха по-дълги от бутилките, които държах. Докато Дана
собственоръчно ме събуваше и обуваше, сякаш да се увери, че чорапите ми не са скъсани и краката ми не миришат, разбрах, че на страха не
само очите, но и чехлите са големи...
Беше приготвила подобие на шопска салата и кебапчета, отворила бе
две бутилки шардоне и свенливо се извиняваше, че не са съвсем като
българските, но че споменът е по-вкусен от храната. Спомняше си как на
морето през деня сме лежали полуголи върху яхтата, а вечер сме тичали боси по брега. Слагаше от общото плато в моята чиния, приближаваше стола и себе си все по-близо, а аз вместо да вперя очи в щедрата ѝ
пазва, вторачвах поглед в стърчащите една педя зад петите ми чехли,
които ми изглеждаха по-големи от платноходки. Еротичният ми блян ме
целуваше, а аз треперех като при морска болест в очакване гигантът Зденек да се върне и да ни пребие.
Не съм слаботелесен, но не мога да се бия и не понасям болка. От
страх ми се допишка и попитах къде е тоалетната. Дана сконфузено ми
обясни, че блокът им е построен в началото на двайсети век и по тогавашната мода тоалетната е на етажа. Трябвало да си обуя обувките и да
гледам да не ме види някой. Не можех да гледам нищо друго освен това колко малки са моите обувки и колко големи са чехлите на полицая
Неконечни. Върнах се и продължихме среднощния си ритуал, но този
път аз пиех много по-бързо, отколкото Дана ме събличаше. Когато допивахме последната бутилка, бях само по чехли. Единственото, което помня, беше, че клатейки се като върху яхта, изфъфлих Нех мнйе бейт...
Събудих се точно навреме с моряшки махмурлук, но като видях, че с
Дана сме чисто голи, изтрезнях. Тя каза, че е прекарала невероятна нощ,
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но не разбрала две неща: Защо не съм докосвал косата ѝ и какво значи
на чешки чехлите? „Нещо мръсно и възбуждащо ли е, че го повтаряше
цяла нощ?“ – попита тя. Като чу, че „чехлите“ са най-обикновени
бáчкори, се разочарова, но се смя до припадък, като признах защо съм
бълнувал точно тази дума.
„Български глупчо, не знаеш ли, че във всеки чешки дом има по един
най-голям номер чехли за гости? Вече поне знаеш, че в голямото влиза
и малко, и голямо, а в малкото – само малко. Зденек те превъзхожда по
вертикала, но в хоризонтала ти го биеш. Обувките ви са с еднакъв номер. Разликата е, че той обожава косата ми, независимо колко е дълга,
а ти се страхуваш и от косата, и от чехлите.“
На летището Дана ми подари чифт луксозни чехли, превързани с кичур от косата ѝ. На лявата подметка бе написала с червило „Афродизиак“, а на дясната с дебел флумастер – „Трепач на свалячи“.
Не я попитах защо и как заспиваше след втората бутилка.
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ЯНЧО МИХАЙЛОВ

КОЙ ЗНАЕ?

В памет на Манол Манолов

Станой беше винаги прав. Особено, когато спореше с някой приятел
на дадена тема. Чувстваше ли се безсилен да убеди опонента в правотата си, той започваше да се пени – слюнки хвърчаха от устата му, размахваше ръце и накрая изплюваше в лицето му:
– Ти си глупак, бе!
Ако пък приятелят му, виждайки безсмислието на спора, млъкваше
или привидно се съгласяваше със Станой, тогава той протягаше ръка за
примирие, а след известно време питаше:
– Ние, всъщност, за какво спорехме?
Понякога, когато спорещия с него отказваше да се признае за победен, Станой се ядосваше и му казваше:
– Знаеш ли, че в железариите са пуснали шапки магнитки? Иди да си
купиш една! Като започне да ти подскача сачмата, както сега, налагаш я
на главата си и сачмата ти се застопорява.
Преди промените често спореше за политика със свой съсед, служител в органите.
– Станойчо, ти все си в опозиция – упрекна го веднъж съседът му.
– С едно нещо не мога да се примиря, – отвърна му Станой – че когато дойдат нашите, аз пак ще съм в опозиция и тогава двамата с тебе ще
се окажем в един лагер.
След смяната на режима Станой, който бе избягал от кърската рабо-
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та на село, стана член на един от земеделските съюзи. Може би отдаваше по този начин почит към дедите си. Понеже умееше да говори, съпартийците му го издигнаха за общински съветник. По-късно сякаш с
гордост разправяше, че получил само два гласа – от майка си и жена си.
– И аз не гласувах за себе си, – споделяше той – защото се познавам.
Първите месеци след като получи втория си инсулт, той бе принуден
повече да слуша, отколкото да говори, което видимо го измъчваше. Понякога се опитваше да каже нещо, но не намираше думите, млъкваше
по средата на изречението и тъжно въздишаше. –
– Защо въздишаш, Станое? – попита го негов приятел.
– Не мога да плямпам, бе! А дърдоренето винаги ми е било основното ми занимание.
Станой, освен да дърдори, т. е. да прелива от пусто в празно, обичаше много да се надсмива, както над другите, така и над себе си. Понякога разправяше истории, случили се с него, които другите биха се срамували да разкажат за себе си и никога не биха извадили на бял свят.
Веднъж се бе похвалил на свой приятел, че в къщата в родното му село е останала още от дядо му хубава петдесет градусова ракия. Мургавите му съселяни бяха откраднали казана за ракия, но, незнайно защо,
пощадили ракията. Приятелят му накупи пържоли и други мезелъци, и
салати, както и ябълки за майката на Станой, запали колата и потеглиха.
Майка му чоплеше с мотичка градинката в двора.
– Да ви дам по една мотичка, – посрещна ги майка му – ама знам, че
вие за друго сте дошли – да ядете и пиете.
– Мамо, ако не беше жена, щях да кажа, че не съм от тебе. Как може
ти да си толкова работлива, а аз да съм толкова мързелив?
Девизът на Станой беше: „Повече безделие, по-малко работа” и се
стараеше, колкото е възможно, да го следва, дори и във времената, когато беше обществено укоримо да не работиш. Обичаше безделието. Ей
така, просто да се шляе по улиците, да се зазяпва по някоя красива жена, да дрънка глупости в кафенето.
Повече от година разговорите на масата в кафенето, където Станой се
събираше с приятелите си, са скучновати – за времето, за болести. Липсва този живец, който внасяше Станой. Къде ли се шляе той сега, с кого
ли си пие кафето в небесните селения и спори ли още? Може би се препира за нещо със свети Петър или пък даже със Самия Бог? Кой знае?
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АН СЕКСТЪН
Секстън, Ан Грей Харви (9 ноември 19284 октомври 1974), поет и драматург, е родена в Нютон, Масачузетс, дъщеря на Ралф
Харви, успешен производител на вълна, и
Мери Грей Стейпълс.
Ан Секстън е била отгледана в условията
на добрата средна класа в Уестън, Масачузетс , а всяко лято - на остров Каприл в
Мейн, но тя никога не е била спокойна в живота си. Баща й е алкохолик и литературните стремежи на майка й са разбити от семейния живот. Ан се скрива от неблагоприятната семейна среда в близката си връзка с „Нана“ (Анна Дингли), нейната млада леля, която живее със семейството по време на юношеството на Ан.
Биографът на Ан Секстън, журналистката Даян Мидълбрук, разказва
за възможни сексуални злоупотреби от страна на родителите на Ан по
време на детството й; най-малкото Ан ги чувства враждебно настроени
към нея и се страхува, че може да я изоставят. По-късно болестта на леля й и хоспитализацията също я травмират.
Ан Секстън харесва училището си, но неспособността й да се концентрира, както и да спазва училищния ред, й създават проблеми. Учителите съветват родителите й да потърсят лекарска помощ за момичето , но
те нищо не предприемат.
През 1945 г. я изпращат в Роджърс Хол, интернат в Лоуел, Масачузетс,
където тя започва да пише стихове. След дипломирането си в интерната, Ан Секстън посещава т.нар.“завършващо“ училище – девическа школа за добри обноски. Със своята красота и дързост обаче Ан привлича
много мъже и на деветнадесет години тя бяга с Алфред („Кайо“) Секстън
II-ри, въпреки че по това време поддържа и друга любовна връзка. Следват съвместните им години живот като студенти- младоженци, а понякога и в съжителство с техните родители. По-късно, докато Кайо служи в
Корея, Ан става моден модел. Нейните изневери през този период на отсъствие на съпруга й от дома я довеждат до терапията. През 1953 г. Ан
ражда дъщеря, а Кайо започва работа като търговски пътник в бащината фирма на Ан Секстън.
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Ан Секстън страда от тежко биполярно разстройство през по-голямата част от живота си. Първият й маниакален пристъп се случва през 1954
г., след смъртта на любимата й леля Нана, същата година, а и година покъсно след раждането на втората й дъщеря през 1955 г. Ан Секстън се
връща отново към терапията. Депресията й се задълбочава. След втория
пристъп през 1955 г. тя се срещна с д-р Мартин Орн, който става неин
дългогодишен терапевт в болницата в Гленсайд. Няколкото опита за самоубийство довеждат до периодичната й хоспитализация. През тези години терапевтът й я поощрява да се върне към поезията, да пише стихове отново.
Поетичната й кариера е насърчена от нейния наставник В.Д. Снодграс, с когото тя се запознава на Конференцията на писателите от Антиохия през 1957 г. През 1957 г. Ан Секстън се присъединява към няколко
писателски групи в Бостън и се запознава с писателите Максин Кумин,
Робърт Лоуъл, Джордж Старбък и Силвия Плат. Първите курсове по поезия, на които тя присъства, са водени от Джон Холмс.
По-късно Aн Секстън учи с Робърт Лоуъл в Бостънския университет
заедно със Силвия Плат и Джордж Старбък.
Поезията се превръща в основно нейно занимание и тя успява да
овладее поетични техники и привлича вниманието на читатели и литературни критици. През 1960 г. за първата й книга „До Бедлам и пътят назад” са публикувани положителни отзиви. Стихове като „Ти, доктор Мартин“, „Звънчетата“ и „Двойното изображение“ често се антологизират.
Подобно на други така наречени „изповедни поети” като У. Д. Снодграс
и Робърт Лоуъл, Секстън успява да убеди читателите си, че нейните стихове повтарят живота й; нейната поезия не само е отлична по отношение на стихотворната техника, но и носи дълбок смисъл за читателите от
средата на 20-ти век, които ежедневно живеят със сходни страхове и
тревоги.
През 1959 г. Ан Секстън неочаквано изгубва и двамата си родители, а
споменът за трудните й отношения с тях толкова внезапно приключва и
довежда до по-нататъшни сривове. Поезията изглежда единственият
път към стабилността, макар че понякога приятелствата, които тя създава чрез изкуството си, което неминуемо води до сексуални отношения,
също стават обезпокоителни. Бракът й е разкъсван от раздори и физическо насилие, докато съпругът й вижда, че бившата му зависима жена
става известна личност.
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През 1962 г. Ан Секстън публикува „Всички мои хубави единствени”.
Нейната поезия е толкова популярна в Англия, че издание на „Избрани
стихове“ е публикувано там като селекция на книги за поезия през 1964
г. През 1967 г. Ан Секстън получава наградата „Пулицър“ за поезия за
книгата „Живей или умри“ (1966), прибавяйки и други отличия като
„Frost Сдружение за конференцията на писателите на хляба” (1959), стипендията на Радклифския институт (1961), наградата „Левинсон” (1962),
на Американската академия за изкуства и пътуваща стипендия (1963),
„Мемориалната награда на Шели” (1967) и покана за четене на Морис
Грей в Харвард. Следват стипендии „Гугенхайм”, стипендии на „Фондация Форд”, почетни степени на професори в Университета „Colgate” и
Бостънския университет и други отличия.
Репутацията на Ан Секстън като поет достига връх с издаването на
„Любовни поеми” (1969), както и Бродуейската постановка на нейната
пиеса „Mercy Street“ (1969) и издаването на прозаични стихове в „Tрансформации „(1972).
Очевидно най-феминистката й работа, прозаичните стихове в „Трансформации“ говорят с „различните” читатели. Гласът на Ан Секстън сега става по-малко конфесионален и по-критичен към културните практики, по-склонни да гледат извън личността на поета като материал.
Ан Секстън, също така си сътрудничи с музиканти, за да сформира
джаз-рок група, наречена “Her Kind”, която добавя музика към нейната
поезия. Нейната пиеса „Mercy Street“ с участието на Мариан Селдес е
продуцирана през 1969 г.
В продължение на дванадесет години, след като е написала първия
си сонет , Ан Секстън е един от най-почитаните поети в Америка: лауреат на Пулицърска награда, човек от Кралското литературно дружество и
първият член на ръководителя на Харвард Фи-Бета Капа.
През 1963 г. Ан Секстън пътува в Европа, а през 1966 г. тя и Кайо отиват на африканско сафари. През 1970 г. тя му помага да започне свой
собствен бизнес, след като прекъсва отношения с бившата компания на
баща й. Противно на нейния привидно уверен публичен начин на живот,
обаче, Секстън е силно зависима от терапевти, лекарства, близки приятели - особено от Максин Кумин и по-късно от Лоис Еймс , както и от други любовници. Непрекъснатите депресивни пристъпи, неочакваните
състояния на транс и сравнително честите опити за самоубийство тревожат семейството и приятелите им. През 1973 г., Ан Секстън се развежда.
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От тогава настъпва значителен спад в здравето и стабилността й, тъй като самотата, алкохолизмът и депресията й се отразяват пагубно.
Откъсната от повечето бивши приятели, Ан Секстън създава проблеми на порасналите си дъщери. Знаейки, че много от читателите й не харесват религиозната тема, която в последно време доминира с по-лични теми в стиховете й, Секстън се притеснява за възприемането на поезията й. Нейните четения на стихове винаги са я ужасявали, но сега тя
използва рок група, която да подкрепи авторските й изпълнения. Тя проявява усилия да се забавлява, а стихотворенията й все повече стават част
от сакралното. През 1972 г. публикува ” Книгата на безумието” и през
1974 г. зловещо озаглавената „Смъртоносните бележници“. По-късно
същата година тя завършва „Ужасното гребане към Бога“, публикувана
посмъртно през 1975 г.
Разведена и живееща в усамотение, Ан Секстън е много самотна и сякаш търси състрадание чрез любовните си отношения. Тя продължава
да се занимава с психотерапия, от която очевидно е спечелила малко
утеха.
На 4 октомври 1974 г. Ан Секстън обядва с Максин Кумин, за да прегледат заедно сериозния й труд за ръкописа на „Ужасното гребане към
Бога”, заплануван за публикуване през март 1975 г. (която действително
излиза посмъртно). Когато се връща у дома, тя облича палтото на майка
си, вади всичките си пръстени, налива си чаша водка, заключва се в гаража си в Бостън и пуска двигателя на колата си, като се самоубива с отравяне с въглероден окис.
Други посмъртни колекции от нейни стихове включват „45 Улица Милост „(1976) и „Думи за д-р Й: Несъбрани поеми с три истории „(1978), и
двете редактирани от Линда Грей Секстън. Публикуването на работите
на Ан Секстън завършва с „The Complete Poems „, т.е. всичките й стихотворения, през 1981 г. Докато е жива Ан Секстън също така пише важни
есета за поезията и прави дълбоки коментари в многото си интервюта.
Тя разбира фиктивния импулс, начина, по който писателят използва и
фактите, и въображението в творчеството си.
Голяма част от написаното от Ан Секстън по никакъв начин не е автобиографично, въпреки усещането за реалност, което създава и следователно критиките за нейното писане като „изповед“ са подвеждащи. Тя
използва главно познанията си за човешкото състояние - често болезнено, но понякога и радостно - за да създаде стихотворения, които читате-
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лите могат да споделят. Нейните проницателни метафори, неочакваните ритми на нейния стих и способността й да обхване смисъла с точни
думи са осигурили добрата репутация на Ан Секстън в американската
поезия. Макар и сравнително кратка, нейната писателска кариера е успешна, както и нейното изкуство.

45 MERCY STREET *
Този сън
е абсорбиран в костния ми мозък,
в този сън действителен
скитам нагоре-надолу по Bicon Hill
в търсене на уличен знак MERCY STREET.
Няма го.
Търся Back Bay.
Няма я.
Няма я.
И все пак знам номера.
45 Mercy Street.
Знам прозореца с витражите
във фоайето
с трите реда стъпала́
и подовете от паркет.
Знам и мебелите ни и
майка, баба, прабаба и
слугите.
Помня онзи шкаф от „Spoud“,
лодката кристална, масивното сребро,
там маслото в чистите квадратчета изглежда
като странни зъ́би на гигант
върху масата от махагон.
Помня ги добре.
Но ги няма, няма.
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Къде отиде
Mercy Street, 45 ?
Къде отиде и прабаба
облечена в корсет с банели
коленичила
в молитва тиха, но свирепа
над легена-мивка
сутрин в пет,
на обяд
в люлеещия стол
дядо дреме,
баба бие малката камбанка за слугинята,
и На́на люшка Майка със огромно цвете
над чело̀то, покрило къ̀дрицата й,
тя тогава е била добре, тя тогава е била ...
И къде ме е създала и родила,
трето поколение
ще цъфне от семето на непознатия
цветето наречено Ужасна.
Ходя в жълта рокля
с бяла чанта, пълна със цигари,
хапчета достатъчно, портфейла ми, ключо́вете,
на двадесет и осем или на четиресет и пет ?
Ходя, ходя.
Паля клечки от кибрита за да светне,
тъмно е,
тъмнината като мъртва кожа,
зеления си Форд изгубих,
изгубих къщата в покрайнините,
и двете мънички дечица,
засмукани като прашеца от пчелата в мен,
и съпругът си изгубих, онзи
който ме изтри
за да не виждам свойта същност,
аз вървя и гледам
че това не е насън,
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а гладкия и подреден живот
и хората тук са алиби,
и улицата си не мога да намеря
цял живот.
Вдигни завесата! Не ме интересува!
Затворѝ вратата, Милост,
изтрий номера,
изтръгнѝ и уличния знак,
какво има значение
какво има значение за този скъперник,
който иска да притежава миналото ми,
отплувало като мъртъв кораб
и ме оставило са̀мо на хартия?
Няма я.
Отварям чантата,
както правят всички жени
и рибите там плуват напред-назад
между доларите и червилото.
Аз ги избирам
една по една
и ги хвърлям по уличните знаци,
захвърлям чантата си
в река Чарлз.
След това изчезвам в съня
но се блъскам в циментовата стена
на ежедневието
- живота и знам че неговият у́лов са
тетрадките .
* Улица Милост, 45
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ОДЕЖДИ
Сложѝ чиста риза
преди смъртта, каза един руснак.
Никаква слюнка, моля те,
без петна от яйце, от кръв,
пот, сперма.
Ти ме искаш чиста, Господи,
ще се подчиня.
Шапката, с която се венчах,
става ли?
Бяла, широкопола, с фалшиви цветя.
Старомодна и стилна като дървеница,
но в костюма за смъртта трябва нещо носталгично.
Ще взема също
свойта живописна риза
изпирана до блясък отново и отново,
цветът й жълт е като всяка кухня, която съм боядисала.
О, Боже, имаш ли против
да взема всичките си кухни?
Запазили са те семейния ни смях и супата.
За сутиен
( уместно ли е да го споменем?),
с подплънки черни, любовникът ми се присмя,
когато го свалих.
Той каза: „Къде отиде всичко?“
Ще взема
и полата от майчинството ми в девети месец,
с прозорец за издутия корем
та всяко бебе да пада като ябълка,
водите да изтичат все към кръчма,
и да е шумна къщата
в която искам да умра.
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За долни гащи избирам бели и памучни,
такива носех в детството,
такъв бе майчиния диалект, тя казваше
че хубавите мънички момичета
обуват само бял памук.
Но ако беше жива днес
да види черното, червеното и синьото бельо
тя щеше да ми сложи черния печат във пощата.
Така! Перфектен край
и ще си ида като хубаво момиче
с ухание на хлор и фас.
Аз, същество с шестнайсети размер одежди,
ще си умра изпълнена с въпроси.

ПТИЦАТА АМБИЦИЯ
Значи се стигна до там
безсъние в 3:15 сутринта,
часовникът, който върти моторчето
като жаба, която следва
слънчев часовник изпада в електрошок
през четвърт час.
Работата с думите ме държи будна.
Пия какао,
горещо като афро-американка.
Бих искала обикновен живот,
все пак цяла нощ лежа
а стихотворенията - в дългата кутия.
Това е моята кутия за безсмъртие,
моят план за освобождаване,
моят ковчег.

155
Цяла нощ тъмни крила
плуват в сърцето ми.
Една амбициозна птица.
Птицата иска да бъде свалена
от високото си място като мост Талаха̀тчи.
Тя иска да запали клечка кибрит
и да се възпламени.
Тя иска да излети от ръката на Микеланджело
под купола на изрисуван таван.
Тя иска да пробие гнездото на стършела,
излизайки да имитира божествена природа.
Тя иска да вземе хляб и вѝно
и да роди човек, щастливо плаващ из Карибите.
Тя иска да бъде пресована като ключ
за да може да отключи влъхвите.
Тя иска да отиде в отпуск сред странници,
да им дари парченца от сърцето си с ордьоврите.
Тя иска да умре, сменяйки дрехите си
и болта на слънцето като диамант.
Тя иска, Аз искам.
Мили Боже, не можеше ли
просто да пием какао?
Трябва да си взема нова птица
и нова кутия за безсмъртие.
В тази има достатъчно глупост.

156
АННА, КОЯТО БЕШЕ ЛУДА
Анна, която бе луда нож под мишницата държа.
На пръсти повдигната ти пиша послания.
Нима съм нещо като инфекция?
Аз ли те подлудих?
От мен ли звуците киселеят?
Казах ли : скочѝ от прозореца?
Прости! Прости!
Кажѝ , че не съм го направила.
Кажѝ – не!
Казвам.
Говорѝ на възглавницата с думите на Мария.
Сложѝ ми дългунест юноша
в хлътналия скут.
Шепот като пеперуда.
Изяж ме. Изяж ме като крем с пудинг.
Вземѝ ме в тебе.
Вземѝ ме.
Приемѝ !
Дай ми доклад за състоянието на душата ми.
Дайте ми пълно описание на моите действия.
Пъхнѝ жак в амвона и ме оставѝ да слушам.
Вплетѝ ме в стремената и ме вземи на разходка.
Впишѝ греховете ми в списък с продукти и ме остави да платя.
Направих ли те луда?
Засилих ли ти звука в слушалката, пуснах ли ти сирената?
Аз ли отворих вратата на психиатъра с мустака
който те е влачил като златна количка?
От мен ли полудя?
От гроба ми пишѝ , Анна!
Ти не си нищо друго освен пепел, но въпреки това
вземѝ си писалката Паркър, която ти дадох.
Пишѝ ми!
Напишѝ !
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БОГОВЕ
Г-жа Секстън тръгна да търси боговете.
Тя започна да търси в небето
- очакваше да види бял огромен ангел на сини кокили.
Никой.
Тя потърси във всички важни научни книги,
в отговор страниците се изплюха в лицето й.
Никой
Тя се поклони пред великия поет
и той се чекнеше пред лицето й.
Никой.
Тя отправи молитви във всички църкви по света
и научи много за културата.
Никой.
Тя плува в Атлантическия океан, Тихия океан, защото Бог ...
Никой.
Тя стигна до Буда, Брахма, Пирамидите
и изпрати огромни пощенски картички.
Никой.
После се върна в собствената си къща
и боговете на света бяха затворени в тоалетната.
„Най-накрая!” тя извика:
и заключи вратата.

158
ОТЧАЯНИЕ
Какво е то?
Железопътна линия към ада?
Трошаща сила, масата превърнала в трески?
Надеждата, внезапно във помийна яма?
Любов ли е, по мивката потекла като плюнка?
Любов, която се кълне: „завинаги, завинаги”
и после те прегазва като валяк?
Молитва ли , която плува в радио реклама?
Отчаяние,
не си ми по сърце!
Ти не подхождаш на дрехите ми, на цигарите.
Защо си легнало връз мен
голямо като танк,
заемаш половината живот?
Не можеше ли просто
да кацнеш на едно дърво,
а не да се заселиш в корените ми,
изтласквайки ме от живота,
износван дълго във утробата?
Окей!
Ще бъдем заедно на пътешествието,
където толкова години
ръцете ми ще бъдат вцепенени.
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АН СЕКСТЪН, КНИГИ ПОЕЗИЯ
„Към лудницата и част от обратния път” (1960)
„Всичките ми хубави единствени” (1962)
„Живей или умри” /Live or Die (1966) - носител на наградата Пулицър
през 1967
„Любовни поеми” (1969)
„Трансформации” (1971) („Трансформациите” са използвани като либрето за едноименната опера от 1973 г. от американския композитор
Конрад Соуза.)
„Книгата на безумието” (1972)
„Смъртоносните бележници” (1974)
„Ужасното гребене към Бога” (1975; посмъртно )
„Улица Милост 45” (1976; посмъртно)
„Думи за д-р Й”. (1978; посмъртно)
ИЗ БИОГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОРА
АН СЕКСТЪН
Превод от английски: Илеана Стоянова
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ВАСИЛ ГАБОР
Роден през 1959 г. Украински писател, учен (Ph. D.)
и автор на известния в Украйна издателски проект
„Частна колекция“. Първата си „Книга за екзотични
сънища и реални събития“ пише в продължение на 20
години, тогава се ражда и неговата дъщеря, втората – „За какво мисли човек“ – написва след 10 години,
тя е свързана с раждането на неговия внук, а третата – „Обичате ли?..“ – написва след пет, когато
се ражда неговата внучка. Това са много различни
книги, сякаш са написани от трима различни автори: първата е издържана в жанра на класическата
новела, втората – в стила на японския жанр дзуйхицу (асоциативно писане), а за третата измисля нов
жанр – „дихания“ (когато в едно или няколко изречения са отразени образът, мисълта и състоянието
на душата). Първата му книга е преведена на английски (Vasyl Gabor. A Book of Exotic
Dreams and Real Events: Short Stories / Translated by Patrick Corness with Natalia Pomirko
and Oksana Bunio. Lviv: Publishing House ‚Piramida‘, 2012. 176 pp.). Новелите му са преведени също на немски, словашки, сръбски, хърватски, чешки, български и японски език.
(„История за един долар“ е преведена на английски).

ИСТОРИЯ ЗА ЕДИН ДОЛАР
Това е истинска, а не измислена история. Когато се готвех да замина
за Америка, баща ми, бидейки свято уверен, че Америка е толкова приказно богата страна, че в нея навсякъде, дори по пътищата, се търкалят
долари, настойчиво ме съветваше, макар че му се смеехме, да взема със
себе си голяма лопата, за да нагреба с нея колкото се може повече пари. След като пристигнах в малкото провинциално градче, веднага писах
на татко и го успокоих да не се притеснява за това, че не съм взел лопата със себе си, защото в Америка парите не се търкалят по улиците. Още
повече – бих искал малко да припечеля, но без официално разрешение
никой не ми даваше работа; и по всичко изглеждаше, че след половин
година ще се върна вкъщи за присмех на всички не с пълни куфари, а с
празни джобове.
Но Бог се смили над мен. След три месеца получих разрешение за работа и с бясна упоритост се хвърлих да наваксвам прахосаното време.
Работех на две работи, всички съботи и недели, много често на нощни
смени, понякога спях по няколко часа на денонощие, а работата беше
толкова интензивна, сякаш разглобявах и сглобявах автомата си за бър-
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зина, както във войската. Но работата в малкото градче беше малко и
мен ме обхвана отчаяние. Работих даже на католическия Великден. И
именно в този ден ми се случи нещо, което изключително ме впечатли,
и смея сега да твърдя, – кардинално ме промени. В този ден получих Божи дар.
Всичко се случи така. Когато в ресторанта за бързо хранене посетителите намаляха, си взех петнайсетминутна почивка и седнах до широкия
прозорец да изпия едно горещо кафе с мляко. В ресторанта беше топло
и уютно, а навън – ветровито. Вятърът глухо свистеше зад прозореца,
кършеше върховете на дърветата и търкаляше по пътя около ресторанта
различен боклук: парчета от вестници, смачкани хартиени торбички от
храна, сухи листа… „Ще се наложи отново да помета“, – помислих си
тъжно и се залових за работа, когато изведнъж видях как направо към
мен, по асфалтирания път и през цветната леха вятърът търкаля зелена
доларова банкнота. Беше трудно да определя номинала, но някак си
веднага се развеселих, че Бог не ме е забравил и в далечната Америка и
ми е изпратил подарък на самотния Великден. Банкнотата се оказа един
долар, но това съвсем не ме разочарова, а още повече ме развесели. Защото изведнъж в главата ми изплува мисълта, че Бог, след като се е уморил да слуша молбите ми за помощ, ми е изпратил един долар, за да си
купя лотариен билет и да спечеля джакпота и до края на живота си да
бъда материално осигурен. Но от тази мисъл ме досмеша, тъй като Бог
и парите са несъвместими. По-вероятно Бог ми изпращаше своя знак:
Той ме успокояваше, за да не се тревожа за заплатата, защото парите са
съвсем обикновен боклук, който вятърът търкаля по пътя. И аз се успокоих и даже не си спомням за какво изхарчих този долар, – дали за пътуване в градския автобус, или съм го прибавил към по-голяма сума, купувайки нещо в магазина. Но не-не и се обажда лукавият глас: „Жалко,
че не купи за този долар лотариен билет, защото с него непременно би
спечелил“. Не знам, може би и бих спечелил. Но става дума за друго: този намерен долар ме научи да не се тревожа прекалено за парите и да
не треперя над всяка трудно заработена копейка. Затова след връщането ми вкъщи, заедно с най-добрия ми приятел се осмелих на истинска
авантюра – вложих спечелените пари в издаването на антологията „Частна колекция“. Но не можахме да внесем всички средства за печат, отпечатахме книгата на кредит, а дългът ни възлезе на такава сума, че ако си
бяхме продали жилищата, то именно те щяха да стигнат да погасим
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всичко. Днес нашата крачка ми изглежда истинска лудост, но без нея не
би имало цяла серия книги, които излизат в Лвов под марката „Частна
колекция“. И на всичко това повлия само един долар.
Обичам да разказвам тази история на приятелите си, но някои от тях
смятат, че преувеличавам влиянието на този един долар върху моя живот. О, не, им възразявам, бих приличал на баща си, който обича да казва, че му става добре само тогава, когато поседи малко върху парите. А
аз сега имам алтернатива: мога да поседя върху издадените книги…
превод от украински Павлина Мартинова-Иванова

163
СТЕФАН АПОСТОЛОВ
Публицист, краевед – има публикувани над 150
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. Анаста - сия“, „Бургас и морето“, „Линията Мидия-Енос“, „Тракийско светилище
Беглик таш“, „Войводата Георги Кондолов“, „Македонската вендета“ и др.

Д-Р ИВАН БОГОРОВ И БУРГАС
Иван Андреев Богоров е виден български книжовник-енциклопедист
от възраждането, създател на първия български вестник в Лайпциг –
Германия през 1846 г., почетен член на Българското книжовно дружество (БАН от 1884 г.) Голям родолюбец и патриот, журналист и езиковед,
радетел за чист български книжовен език (най-вече от гърцизми и турцизми).
Иван Богоров е светло име в нашето възраждане.
По образование той е медик, но с голям интерес се занимава с промишленост, икономика, стопански въпроси (стоковедски въпроси),
транспорт, география, журналистика и езикознание. Личност с всестранни интереси.
Иван Богоров е роден в Карлово през 1820 година. През декември
2020 година се чества неговата 200 годишнина.
Малкият Иван Богоров учи в родния си град при известния за времето си възрожденски учител Райно Попович. Ученолюбието го отвежда
във Великата народна школа към Вселенската патриаршия в Куручешме
в Цариград, където учат Георги Стойков Раковски, Алеко Богориди, Гавраил Кръстевич, Сава Доброплодни и други видни наши личности от това време.
Куручешме (в превод Сухата чешма) е известен квартал в Цариград,
който съществува и до днес в район Бешикташ, на брега на Босфора точно до първия въжен мост. Великата народна школа се помещава там до
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към 1900 година, след което е преместена в кв. Фенер в сградата на Вселенската патриаршия, в непосредствена близост до българската желязна църква „Св. Стефан“, на брега на Златния рог.
Всички предмети се изучават на гръцки език, учениците получават
познания по старогръцки и латински език, също така по турски и френски език.
19-сет годишен продължава образованието си в Русия – в престижния Решильовски лицей (гимназия) в Одеса (1840-1844 г.), където учат
Найден Геров, Ботьо Петков, Добри Чинтолов, Никола Палаузов, Владимир Палаузов, Сава Радулов и други личности.
Решильовския лицей е създаден от градоначалника на Одеса, французина Арман-Еманюел дю Плеси дьо Ришельо и съществува от 1817 до
1865 г., когато на негова основа е създаден Императорския новорусийски университет. В сградата днес се помещава Първа одеска гимназия.
След изучаване на гръцки, турски, руски и френски език Иван Богоров записва химия в Германия в Лайпцигския университет (1845-1848 г.),
където наред със специалните предмети изучава перфектно немския
език. Едва 25 годишен той създава в Лайпциг първият български вестник
„Български орел“. Макар от вестника да излизат само 3 броя, с него се
поставя началото на онази мощна сила – национална журналистика,
която достига развитие при Любен Каравелов и Христо Ботев. Дори само това да е извършено от Иван Богоров неговото име пак заслужава висока почит и искрена възхита.
Той издава вестника в Лайпциг в една от най-големите печатници
(„Браткопф и Хертел“) в Германия по онова време, където работят над
130 души. Печатниците в града тогава са 29 броя, а издателствата са
тройно повече, има развита наука, индустрия и производство, има развита икономика и търговия.
В Лайпцигския университет освен задължителните предмети по химия, биология и физика има един лекторат по руски език и един по славянски езици и литература, които той посещава.
Твърде силно е цялостното влияние на престоя му в 700-тин годишния Лайпциг, който наред с културния живот, индустрия и развита търговия, оказва влияние върху цялостния му мироглед и той като човек израснал в Карлово, в един район с манифактурно производство и занаяти, проявява интерес към развитието на произвежданите продукти и
търговията. Това се разбира от неговите статии, които пише тогава и от
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списание „Журнал за наука, занятие и търговия“. Той пише и на медицински теми. Възрожденската медицинска книжнина е дело на лекари,
химици, учители и др., разобличавайки шарлатанията и разни самозванци.
След дипломирането си в Лайпцигския университет Иван Богоров работи в Цариград, където основава печатница и издава „Цариградски
вестник“ и списание „Български книжници“, учителства в Стара Загора и
Шумен.
През 1855 г. заминава за Париж и следва медицина до 1859 г.
След завършване на образованието си във Франция – той се завръща
пак в Цариград, където живее и работи, продължава да пътува до Пловдив и Букурещ.
През 1867 г. (10 години преди освобождението на България от турско
иго) той е единствен българин участник в Славянския конгрес в Москва.
Д-р Иван Богоров издава 14 различни вестника и списания, работи в
4-ри други вестника, написва, превежда и издава 34 книги, брошури и
речници. Всестранни са интересите му при обиколките му из България.
Той дава сведения за бит, дом, обичаи и уредба, облекло, фолклор, психология, жилища и просвета.
Учител и вестникар, лекар и стопановед (стоковед), граматик и географ, преводач и издател и във всичко пламенен родолюбец и патриот.
Пише книга по стокознание и стокови групи.
Д-р Ив. Богоров пътува често до Букурещ, Свищов, Търново, Габрово
и накрая се установява за по-дълго време в Стара Загора.
Навсякъде, където ходи той се опитва да убеди българите по тези
места да учат български, а не гръцки (тогава в църквите службите се водят на гръцки, в училищата се преподава на гръцки). В Стара Загора той
написва първата граматика на български език, която след преместването си в Букурещ, отпечатва под името „Първичка българска граматика“.
Д-р Иван Богоров има очи за бъдещето. Той вижда бъдещето на България в развитието на индустрията, в техническия напредък. Препоръчва още тогава построяването на нови фабрики, приветства първата „Българска мореплавателна дружина „Провидение“, говори и настоява за
железница от Пловдив до Бургас. Публикува две поредни статии във в.
„Съветник“ през 1864 г.: брой 48 от 24 февруари и брой 49 от 27 февруари. Поводът за написването е конкретен: в края на 1862 година българските търговци Петър А. Попов, Илия В. Дюкмеджиев и братята Янко и
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Петър Карадончови основават мореплавателно сдружение „Провидение“. Със специално възвание те приканват сънародниците си да участват в това интересно предприятие. На 13 май 1863 г. е утвърден уставът
на дружеството, според който в него могат да участват само българи.
Новината е посрещната много възторжено. За кратко време са издадени 1250 акции. През лятото на 1863 година търговецът Илия Дюкмеджиев
заминава за Англия – Глазгоу, за да преговаря за закупуването на параход.
Преговорите завършват успешно. Подходящия параход е закупен за 12
000 английски лири първоначална цена. Останалите 4 000 лири дружеството се задължава да даде под гаранция допълнително. След пробното
плаване от Глазгоу до Лондон на 24 декември 1863 г. параходът тръгва за
Цариград.
Закупеният параход е еднопалубен, товаро-пътнически, с метален корпус. Дължината му е 169 фута (51,52 м), с ширина 24,5 фута (7,47 м), а дълбочина на трюма 12 фута (3,66 м). Парният двигател е 120 к.с. за който са
необходими 10 тона въглища за едно денонощие. Екипажът е от 17 човека. Капитан е Едуард Уйлям Стокър, който още в Лондон привлича към
екипажа двама българи.
През Венеция и Триест на 8 февруари 1864 г. корабът пристига в Цариград и е посрещнат изключително тържествено от многохилядните българи, които задръстват кея. Наричат го „Азис“ – на името на тогавашния турски султан Абдул Азис, за да спечелят благоразположението на властите.
Иван Богоров внимателно следи това събитие и пише статии за него:
… остава ни само да честитим добрий успех на дружина „Провидение“,
да ѝ наумим да направи от българите хора за работата си…“
Така д-р Богоров изтъква нещо много важно – създаването на една нова, непозната до сега, морска професия сред българите. Каква далновидност на един възрожденец към средата на XIX век!
По време на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. той взема най дейно участие като преводач на военното командване и руските
командири.
Д-р Иван Богоров е един от най-големите радетели за чист български
книжовен език, за което през 1919 година Иван Вазов казва:
„Да, тогава Богоров трябваше, сега сто богоровци трябват да ни поправят, защото всички сега – турям и себе си в това число – грешим против
чистотата на езика“. А ако продължим думите на Вазов – днес ни трябват
1000 богоровци и повече за прочистване на българския език от чуждици-
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те, които навлязоха през последните 20-25 години, а и преди това.
След Освобождението се установява в Пловдив, практикува медицина
и продължава книжовната си дейност.
Д-р Иван Богоров пише за Бургас следното:
„Бургас, при залив, с 6 хил. ж. турци и гърци“.
Едва ли към средата на XIX век Бургас е наброявал 6 хиляди жители, като се знае, че в края на 1879 г. къщите са били 400 и са преброени 2950 души.
В статия „Железен път от Пловдив до Бургас“, печатана във вестник
„Турция“ – бр. 6 от 30 август 1864 г., Богоров притуря нов необходим щрих
към портрета на Бургас – построяването на железопътна линия от Пловдив до брега на Черно море – Бургас. Това ще помогне цялостното обслужване на Южна България и увеличаване на търговията и стокооборота
към света.
„В Румелия – пише той – такъв път да представлява всички условия,
които са необходими в подобен случай, е линията Пловдив, Чирпан, Ески
Заара (дн. Стара Загора), Ени Заара (дн. Нова Загора), Сливен, Ямбол, Карнобат, Айтос и Бургас и от там по море във Варна и Цариград“.
Д-р Иван Богоров и Бургас?
За съжаление освен ул. „Иван Богоров“ в централната част на града
друго, с което да се отбележи и ознаменува големият радетел за чист български книжовен език няма.
Самата улица „Иван Богоров“ започва от ул. „Цар Симеон I“, от гимназия „Г.С.Раковски“ пресича бул. „Демокрация“ и бл. 77 (т. нар. Краставицата) продължава към морето и някога излизаше на ул. „Велико Търново“
почти до Флората. Днес улицата достига до бл. 79 в ж.к. „Лазур“.
До построяването на гимназия „Г.С.Раковски“ (1939-1944 г.) цялата
дворна площ пред сиропиталището „Ал. Георгиев – Коджакафалията“ се
именува градина „Стара планина“ и старото име на ул. „Иван Богоров“ е
ул. „Стара планина“. В картите на Бургас от 1920 година и след това много
добре се виждат наименованията на всички улици, площади и градини
(справка книгата „Бургас и морето“, 2016).
През 1981 година на една от общинските сесии се постави въпроса и се
разгледа проект за улиците „Алеко Богориди“, „Св.св. Кирил и Методий“
и „Иван Богоров“ да бъдат оформени като изходни пешеходни зони, от
централната градска част към Морската градина. Днес, 40 години след
взетото решение виждаме, че това стана само за ул. „А. Богориди“.
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СЛАВИ ТОМОВ

1. ДОКЕРИ
Ако се опитам да възвърна онези мои далечни спомени, когато работех като докер на южното пристанище, може би трябва да възкача много нависоко всички мои усещания в небесните олтари близо до слънцето, да ги сънувам с плеоназмите на приятния прашен вятър с дъх на хмел
и малц и накрая да ги наметна със синия покров на забравата, за да не
излезе от тях тайната pnevma на морето. Бях много млад из онези тайни
квартири, където преспивах в обятията на леко тъжни жени с театрални
имена на кастилски принцеси, които срещу дневния ми надник ме даряваха с непокварена и чиста любов, упоени със сладки ликьори, блудни
шаферки, които придържаха въображаемите воали на ренесансови
courtesas. Помня тези момичета, помня наивните им татуировки, бенките по долните устни, пиърсинга по горните, розовите им прозирни роби,
които миришеха на чай и нарове; чипото носле на Елиза, на която обещавах cassa до морето; Сузи, която единствена ме оставяше да я целувам по устата и не ми взимаше допълнителна тарифа за това; Емануела
и леко пияните й пируети пред огледалото, когато слагаше бижутата си
на голо и обличаше рубинови корсети само заради мен. Diaz Cortas.Будеха ме рано за работа. Господи, дори красиви ризи нямах, обувах леко
мазните си от машинно масло дънки, слагах на босо докерските си боти, зализвах косата си назад и отивах при момчетата. Там се научих да
играя добре на белот, там се научих как да замахвам, там ме научиха никога да не прецаквам приятел - в пошлите и девствени ореоли на един
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друг свят, в следобеден тропик от чисти възприятия и обрани жестове;
около корабите пълни с цитруси, винили на pop звезди, тайно внасяни
папагали жако, куфари от естествена кожа, подути от пухени маншончета, които щяха да направят някоя жена велика кралица; в онази моя сънена делта, между вълнолома и морето; в друг живот, за който може би
само Virgil* е способен да говори, да говори, докато ние мълчахме, мълчахме клекнали и пушехме или плюехме в прахта тази тежка работа,
която ни носеше физически катарзиси; или играехме на зарове, или зяпахме снимки на полуголи момичета от оръфани списания, някъде между небето и земята, някъде в едно далечно и чисто пладне, все още ненатровени, все още девствени, из върховете на вълните, които не връщаха нищо лошо след себе си.
_____________________________
* Вергилий, препратка към романа „Смъртта на Вергилий“ на
немския писател Херман Брох.
Онези аквамаринени пасажи разказват за други небеса, за високите
фабули на сътворението и за низките помисли, облечени във евфемизмите на лъжите и притворството. Ако се опитам да премахна или залича всички тези състояния, трябва да се отрека от всички онези сънища,
които все още обитават Cabo de Roca или южните провинции на Alentejo,
там - в онази бяла вила dolphino, инкрустирана със сънените пясъци на
тъгата и меланхолията. Все още мога да намеря величието на нашите
лъжи и притворствата на мълчанията ни, които продължават да ни правят нестабилни и наранени. Бих ли могъл да тръгна като лунатик до онова място, като герой на Modiano, и да започна да се ровя из гънките на
едно минало, което никой не помни, нито иска да чуе повече или трябва да имитирам синтаксиса на Blanchot или Broch, за да доплувам до онзи ефимерен залив, който дори на картите не съществува?
Бяха просеките на нашите падения, недоизградени персонажи, лутащи се в някакъв потен юлски Лисабон като Перейра, дръзки и нерешителни, потънали в някаква умора, която ни застигаше без причина късно
вечер. Аз ли трябва да пиша още за онази потайна Магдалина?... Нужно
ли е да разказвам за тези извънградски мистични пагоди, по които сякаш препускаха герои на Roberto Bolano, преследвани от горящите хоризонти в нашето подсъзнание? За онези бездиханни и сини изречения на
Broch или за колебанията ни, когато от радиото звучеше Lovers на Stan
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Getz, а наоколо бе пълно с някакви нечисти божества, от които търсехме
милост и прошка? За другите, едва забележими моменти, накъсани и
парещи, стопени в някаква следобедна отмала, когато се взирахме в ниското и се озъртахме за опрощения, смисли или бълнувахме трескави
тези южни Португалски провинции.
Ако тръгна по следите на онова минало, може би трябва да се отрека от сините пасажи на настоящето ми, да прегърна като лунатик другите летни химери в онзи непоносим за мен дълбок юг и пак да се върна
около ветровитите кейове, където винаги се е говорило на специфичен
и почти неразбираем за всички останали сленг, João Gilberto в Undiú сякаш разказва за онези бели катедрали в Loulé, за другите тържествени
процесии в чест на Our Lady of Piety, където все още продължавам да се
скитам в сънищата си, неспокоен и потен.
Нека пиша за онези забравени плажове, където все още обикалям като Junta Larsen, подгонен от някаква midlife crisis, за другите изоставени
вили, в които все още се притаява миналото, за книгите ми на Proust,
Modiano, Broch, за чистото време, когато все още не знаех нищо.
Възможно ли е да избягам от онези сънища, които все още ми носят
силни допири, кратки неспокойствия и тревожност, породени от лепкавите и самотни дълбоки следобеди, когато се люшках с някаква мнима
температура на границата между реалността и някакво отвъдно, за което всички говореха? Дали всичко това е било истина или въображението отново ми прави номера и ме подлъгва? Би ли ми повярвал някой,
ако се опитам да му разкажа за онзи горещ юли със застинали хвърчила
из дъното на морето? В онази южна провинция, населена с летливи видения, мирис на сутрешни билки и отпечатъци от стъпки около плажа,
които можеха да са дори на Спасителя? Или за другите неделни покаяния, когато смесен с празнуващите младоженци, полупиян, изричах някакви измислени молитви или припознавах в каещите се жени потенциални куртизанки? Не бих могъл да разказвам свързано, нито логично, за
онзи мой период. Не съм в състояние нито да изричам правилно онези
дихания, нито да ги шептя, защото те трябва да бъдат извикани на висок
глас. До онази бяла веранда, под онова силно слънце, над онези облаци, из които се мяркаха случайни ангели; много по-млад, малко по-пречупен, когато можех да сътворя дори собствен gospel или да победя двама или трима на канадска всяка вечер; при онези сребърни сластни жени около моряшките квартири, чиито китки или устни миришеха на жа-
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смини и аз им се изповядвах, говорех им с часове, мълчах после с дни
от онези спрени изстрели вътре в мен, от другите рани, които все още
бяха отворени, в някаква акварелна омая, в моето paradiso, където солената вода все още можеше да излекува всичко, а слюнката на блудниците заздравяваше и изличаваше любовните ни лъжи. Може би никога няма да се уморя, нито да се откажа да отивам, след това да се връщам,
или да обикалям около онези омагьосани пладнета, които криеха двуличие и лицемерие; из другите високи зидове, хвърлящи сенки, за да не
си личи самотата и кънтежът от празните стаи как стоя сам, свит на две
с бялата ми риза, под някакво небе, което нямаше извървяване нито
разбиране, заедно с небесните серафими, които постоянно ме пускаха
надолу, пускаха ме надолу, а аз пак тръгвах нагоре, тръгвах нагоре, из
онези дълбини, покрити с бели къщи и сини дървени капаци на прозорците, захвърлен в някакъв непоносим юли...
Защо аз се оказах този избран герой, който трябваше да стъпва тихо
по лабилните просеки на чужди съдби, в които сякаш липсваха окончания? Аз ли трябваше да износя и да понеса всички тези безсъници и лутания, да бъда зрител на лунатичните партита всяка вечер в онази потайна и висока градина, която понякога криеше дълбоко в себе си самота, полусънни състояния и ступори, причинени от скука и презадоволеност? Може би трябва да ръзгърна онова далечно ветрило, да открия отново онзи покров, под който навярно все още се таят двуличието или
предателството, за което нямах нужните сетива през онези следобеди;
или би било по-добре да спра и да се откажа, да тръгна в друга посока,
малко по-наляво или доста повече надясно, за да изтрия или тотално залича онези рани, онези неделни ангели, които шептяха други думи, подобия на думи, разпятия от обещания в малагата на някакво сомнамбулно безветрие, когато тръгвах, когато се прибирах или по-скоро - когато
гниех - заточен и сам около солената вода. С големи надежди под някакво безкрайно синьо небе, с малки движения над другия хоризонт, който
не ми обещаваше нищо; близо до лисабонските ми сънища, галени от
воалите на юга, далече от другите плажове на сътворението, където се
мяркаха антични богини; в някакъв унес или може би патос, изхвърлен
и ненужен, имах само двете си силни ръце, които един ден и те щяха да
ме предадат...
Защо е нужно да погубвам времето си, вторачен в онези блуждаещи
и летливи моменти, когато населявахме една химерична райска гради-
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на, обвеяна с полусънни състояния, неврози и страхове? Дали някога
всичко това е било истина или аз все още отдавам тези междинни състояния на изостреното ми въображение, причинено от екзистенциални
провали и лутания из лабиринтите на диви и непонятни ми онтологии?
И ако се опитам да възвърна онези блажени дни, потънали в маранята
на някаква райска selva, дали няма да пренавия или още повече усуча
онези високи небеса и другите ниски кейове, населявани от персонажи,
които все още правят сънищата ни неспокойни? Помня тези дълбоки
юлски дни, сладката вода, която се вливаше в солената, евтините пластмасови разпятия на Христос, сънените гледачки, които ме застигаха и ме
предупреждаваха да спра „ до тук“, да спра „ до там“, но аз не спирах нито „дотук“, нито „дотам“ и продължавах - леко трескав - да търся онези
ултрамаринени утрини, които само Broch би могъл да опише, из лисабонските улици в моите фантазии, в дълбоките южни арлски енории,
много наивен.
Трябва ли да пиша за онези небесни мансарди, които плуваха из облаците, населени с много младост и сила, по-малко отчаяние и тъга, по
време на моите безметежни скитания из плажните ивици на сътворението? Трябва ли отново да възвръщам времето за онази красива Белла,
чиито пръсти все още усещам около шията си или ровещи в пристъп на
френетизъм из косата ми? Или за онзи Арман, който ми преотстъпваше
елегантните си сака, ризи и вратовръзки, за да впечатлявам красиви момичетата? За всички онези тленни моменти, когато стояхме и тримата
потънали в някакво блажено безвремие срещу морето в ранните утрини
и мечтаехме да заминем за Мароко, Алжир или Бразилия, която Жубим
описва; за мириса от крем за бръснене, за скъпарските ресторанти, които посещавахме из доковете, обгърнати в митове за контрабандни стоки или каюти, в които местни куртизанки даряваха с любов полупияни
моряци; за онова кристално и ултрамаринено дъно на морето, което винаги лекуваше аркадите ми, причинени от любовни лъжи. Бяхме много
дръзки и неразумни, Небесно отче, вярвахме в някакъв свой отвъден
свят, направен само за нас около красивите италиански къщи до пристанището, по чиите балкони растяха жасмини и ириси, а в дълбоките следобеди сънени и скучаещи светици бяха потънали в сън, изтичащ като
разпилени мъниста из онези хладни ленени чаршафи, върху които за
първи път трябваше да си платя за любов. Бях сам и свободен, много
глупав, и можех да преплувам цялата онтология на морето в онези не-
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винни вечери, инкрустирани със захарни коронки, с мирис на хмел и
малц, бих могъл да го опиша така: това бе средиземноморската пневма
на Broch.
Трябва ли да разказвам за онова дълбоко лято, в което бяхме doente
de amor, преследвани от някакво силно и натежало слънце из Lisbon?
Или за онази morena, която рано сутрин из квартирите до плажа ме
наричаше Baby Budd, много млади и наивни в своя ante lapsum.
Онази Магдалина, с която скитах привечер около кейовете, а летливи
vidente тълкуваха бъдещето ни по ръцете и мълвяха пагански gospels, защото не виждали, че краят ни ще завърши на хубаво.
За онази порцеланова deipara с Младенеца, която вечер ни гледаше
благо, когато се любехме и ни наричаше в сините ни сънища малки
грешници, за които не били нужни никакви покаяния.
Нека говоря за онзи друг живот, за който казват, че съществувал освен този; за сребърните фонтани по площадите и за ангелите на Fra
Angelico;
за онзи любовен мирис на DIOR, който е попил в ръкавите и яките на
ризите ми на GAGLIARDI и за красивите саламандри по глезените й, които вечер целувах;
за онази ледена cerveza, която пиехме потни и жадни и мечтаехме за
вечни лета и хамаци из Faro или Alentejo;
за онзи вкус на gelado с гриляж от кестени, Магдалина, който обирах
с върха на езика си, а ти се впечатляваше от масивната тока на колана ми
със стилизирана котва и вкарваше пръсти зад нея;
В някакво безвремие, скъсано мънисто от combolon-и в нашите ултрамаринени празници, където никой не ни познаваше, нито разбираше...
Харесваше силните ми ръце, леко „пияната“ ми моряшка походка,
присъствието ми на нереализиран боксьор, скулестото ми мургаво лице
и категоричното в мен, което липсваше у нейните мъже.
Онези мои юлски индигови вечери, когато движех с панталони на
Karl Gross и морско сини сака на CORNELIANI из местните барове, пълни
със светци, преследвани от закона, които в полунощ се изповядваха при
курви с манталитет на богопомазани и обсипваха скутовете им с банкноти с мирис на водорасли и лубриканти:
Рамирез
Рони
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Стелиано
Данте
Харесваше белите ми ризи на ZARA, в чийто дъх усещала августовското слънце.
Дъха ми на хмел и малц и широките ми рамене, които заемали почти половин бар.
Онези тленни моменти, другите недоизказани състояния, когато се
причестявах в заведения за бързо хранене полугладен, а тя спеше в копринени и топли чаршафи и искаше моите истории за Марсилия, където
пилигримите с престъпни наклонности ходеха на поклонение.
Харесваше вкуса на евтините ми консерви от сардини.
Утрините, когато блудни жени, чиито шии миришеха на лайка, ми
правеха вкусни омлети, а ръцете ми бяха подути заради канадската из
бордеите, пълни с театрални персонажи на Genet.
Около вълнолома, където любовта е евтина, а следобедите миришат
на домашно приготвен хляб и круши, преди Грехопадението, чисти и невинни, понеже знаехме само грубо докерско арго, под някакво небе,
което никога не обещаваше нищо.
Над морето, когато Господ потапяше показалеца си и казваше: дотук
a praia azul...
Ако се опитам да преразкажа онзи момент с Арман на дъждовните
докове, когато пиехме бира и пушехме - малко по-стари, много по-унизени, може би трябва въображаемо да потопя ръцете си във водата и да
намокря лицето си, за да измия от него amor ilusõс между мен и Луиза.
Нека говоря за онези vidente*, които Rogerio ми описваше, prevendo o
futuro, в онази сънена квартира с дъбови дъски по пода, едно легло с
метална рамка, на която в синьо бяха изрисувани serafins marinhos, някакво разпятие, което бях купил от амбулантните търговци и книгите,
струпани в ниското. Помня, че рано сутрин се опитвах да имитирам слога на Juan Carlo Onetti, тръгвах, връщаше ме, скоро щях да изгубя Моника Блау от Хамбург, след това Кари някъде из летищата на Дюселдорф и
накрая Мелина. Луиза. Луиза ми говореше за „флоралните убийства“, за
бялото из южна Франция, а когато се уморях - излизах навън и скитах като Pereira, с полепнала риза от пот по гърба, поръчвах си сладолед, поръчвах си cerveza com limão, плувах, четях, излегнат по корем върху черния пясък, късно следобед се прибирах, слушах Vinicius de Moraes, четях
Borges, четях Sollers, изливах силен афтършейв в дланите си, разтривах
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го върху лицето си, пак излизах, изгубили се туристи ме караха да ги упътя: Com licença, onde está a igreja católica?*
_______________________
* vidente, порт. - Гадателки, гледачки.
* от португалски - Извинете, къде е католическата църква?
Опитам ли се да разкажа за онези греховни следобеди, когато с Луиза прекарвахме с часове времето си да се любим, да четем пасажи от
библията, да късаме страници от нея и да правим книжни самолетчета,
които хвърляхме през прозореца, трябва да спомена за коктейлите, за
елегантните й рокли, за красивите сламени шапки, които й купувах и как
когато тя спеше, аз ходех при един приятел да ме подстриже и да обсъждаме боксови мачове. Обичах тази жена. И тя ме обичаше. Обичаше
дръзката ми походка, силните ми ръце, подчертаните ми скули, сините
ми очи, бедрата ми, в които впиваше нокти, вдъхновена от орален
cantos, или масивната ми сребърна верижка, която понякога свалях и закопчавах на прасеца й. Разхождахме се около доковете, често пиехме
бира или мохито, или скитахме до амбулантните търговци. Един път ме
спря, дръпна ме настрана, започна да ме целува без причина, прошепна ми в ухото: „Този тип те загледа“ и се засмя. „Кой тип?“ Някакъв тип,
отминал вече - ей такива щуротии правехме през онова дълбоко юлско
или августовско лято, крояхме да заминем за Лисабон или за Мароко,
или за Тунис, или да вземем под наем автомобил и да се любим вътре.
Трескави, нестабилни и инфантилни бяха тези наши пасажи близо до
плажната ивица, далече все още от зимата; случайните партита, из които попадахме, изреченията, които й четях от QUERELLE* на JEAN GENET,
сутрешните закуски, които винаги й приготвях и й ги сервирах в леглото,
което миришеше на нарове и лубриканти; сядах открая и наблюдавах
спящата Луиза, целувах я по клепачите, размърдваше се, навиваше ръкавите на красивата ми бяла риза на ZARA, с която бе спала, започваше
да яде лакомо кроасаните и да пие от силното горчиво кафе, а аз мечтаех само да пиша като Hermann Broch и Maurice Blanchot, без да спазвам
някакъв правилен синтаксис, нито граматични правила, а по-скоро да се
люшкам като пиян моряк от единия до другия край на листа или да късам написаното в пристъпи на безсилие. Или да посещавам нелегалните боксови мачове, които се организираха в един празен басейн на края
на града - с красив черен панталон, от който се виждаха глезените ми -

176
където заучавах мръснишки сленг от моряците и го попивах в своите истории, в които винаги миришеше на корозирало желязо, замразена риба, водорасли и раковините шептяха фриволни и безметежни истории,
на които аз не вярвах, но момичетата се впечатляваха. Замаяни и инфантилни летни дни, възпалени от някакъв рудиментарен юг вътре в мен и
Луиза, присъстващ латентно по кожата на всички жени, които идваха
при мен през лятото и си заминаваха през септември с огърлици от рапани или евтини пластмасови мъниста при другите свои мъже, в техните прегръдки и легла, малко неспокойни заради невярната си двойствена природа, много сигурни, че тези лета отново ще се повторят. Но те никога не се повтаряха, защото планетите постоянно се местеха, морето
идваше и се отдръпваше, вълните заличаваха едни неврози, след тях поникваха нови и аз тупвах сам по гръб сред всички тези мои черно-бели
постери на велики боксьори по стените, моите безмълвни свидетели,
качени горди на арените, които бяха моите Светии, Небесни отчета или
Спасители и само те гледаха, без дума да отронят, как обичам тези момичета в ниското в полупияни каданси на забравата и френетизма, когато влажните чаршафи се усукваха около крайниците ни от някаква дълго задържана страст.
__________________________
* Querelle of Brest - Роман на френския писател Жан Жьоне, издаден 1947 г., преведен на български като „Убиецът от Брест“.
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НИКОЛА ИВАНОВ

ЛЮБОВТА – ИСТИНСКОТО ЧУДО НА ЗЕМЯТА

(Романът в стихове „Милена“ е отличен с Националната литературна награда „Теодор Траянов“)
Романът в стихове е сложна и трудна работа. Затова и в европейската и
световната литература подобни творби са и най-редки. В българската национална литература тази жанрова традиция почти липсва. За да се осмели един поет да пише роман в стихове, е необходим освен талант, и дързост. Елена Алекова е единствената жена поет не само в българската, но и в
европейската и световна литература, сътворила роман в стихове. Поне на
мен не ми е известно друга поетеса да е написала подобна творба. Това е
факт, който и най-големите й недоброжелатели и завистници не могат и няма как да пренебрегнат, омаловажат, още по-малко да отрекат.
Елена Алекова е достатъчно доказана поетеса с предишното си лирично
творчество. При всички положения романът в стихове предполага и епична
дарба. В подобни творби се оглежда и отразява определен период или епоха от историческото и културно развитие на обществото. Понякога, както е
в случая с „Милена“, националната съдба се преплита със съдбата и случващото се по аналогия на другите народи, в случая със ставащото през съвременността в Русия, където Елена Алекова е студентка и аспирантка в Литературния институт „Максим Горки“ в Москва в края на 80-е и през първата
половина на 90-те години на миналия век, когато всичко в обществото ври
и кипи.
Елена Алекова е българка до мозъка на костите си. Затова болезнено я
интересува драматичната ни и трагична национална съдба с вековните роб-
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ства, особено турското. Тя е чедо на Родопа, планината на древните траки,
родината на Орфей. Родопската тема й е много близка и скъпа, на нея тя
посвети книги и продължава постоянно да я вълнува. Темата в известен
смисъл е нейна кауза. Неслучайни са пристрастията й към историята на този изконно български край. Има достатъчно запазени спомени от трагичното време на насилственото потурчване на българското население в Родопите и приемането на исляма поради липса на друг изход и алтернатива. И в
същото време не са малко и българите, отказали да преклонят глави и да
приемат и се примирят с насилието, предпочитайки мъченията и смъртта
пред друговерството. Но никой няма право да упреква за това подчинилите се на силата. Елена Алекова се чувства органична духовна част от запазените паметници и надписи върху тях. В „Милена“ поетесата се уповава на
съхранените предания и легенди, които е слушала от баби и дядовци и които в последна сметка са отражение и памет на народния живот през вековете. В „Милена“ бай Стамен е уважаваният селски авторитет и мъдрец. С
него обичат да разговарят и да се съветват селяните, да споделят, да черпят
от човешкия му опит и добронамереност. Той е умен, природно интелигентен, деликатен, тактичен, отзивчив към болките на хората. Бай Стамен е съхранител и приносител на националната памет, знае мястото на паметниците, на светилищата и е убеден, че трябва да остави и завещае това знание
на младите, за да го предадат след това те на следващите и да не се погуби
националната историческа памет, защото това е България. Заедно с Алиса
те са пазители на националните скрижали.
В творбата се откриват асоциации и паралели с безсмъртната поема „Изворът на Белоногата“ на Петко Славейков. И то не само в описанията на цветята в градините, а и с идеалната и всеотдайна любов между влюбените в
двете творби. Както и с отстояването на националното достойнство. Асоциативни са усещанията и паралелите между „Милена“ и „На нивата“ на Яворов, що се отнася до суматохата пред предстоящия трудов ден, който е тревожен празник за българските селяни.
Елена Алекова е поетеса с доказана и откроена социална чувствителност. В това се убеждаваме и от романа в стихове „Милена“. Поетесата не
може да се примири със социалната нечувствителност на властта. Жестока
е съдбата на уважавания и почтен адвокат Янев, който е изхвърлен на улицата от бездушната си, безсърдечна, непризнателна и алчна дъщеря и споделя клошарската съдба. За окайване е животът на проститутките, също и
съдбата на гастарбайтерите. Корупцията е повсеместна. Настанила се е във
всички сфери на обществения живот, включително в полицията и съдебната власт. Властва философията на Боян, че парите са всесилни, че с пари може всичко да се купи. Мафията е превзела властта, подземният свят в лицето на персони мутри като Валери и Боян са на власт. И се убеждаваме, че
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всяка власт развращава, а абсолютната – абсолютно.
За Елена Алекова войната е най-жестоката проява на античовечност, тя
носи само разрушения, страдания, сее смърт, обезчовечава човека. Войните се предизвикват от алчните политици и са израз на нечовешката им жажда да богатеят, да грабят, да имат, да покоряват и потискат. Пацифизмът в
творбата е важна част от хуманизма на „Милена“, той се доказва и изразява от отношението й към бомбардировките над Сърбия през 90-те години
на миналия век. Колко болка и хуманизъм откриваме в стиховете:
…човекът има нужда от взаимност,
от топла дума, прошка, порив свят
по пътя си трънлив и безотраден.
Хуманизма на творбата откриваме и в предупреждението, което поетесата отправя към престъпниците, които са си позволили да пристъпят Божите заповеди: в последна сметка възмездието идва неумолимо, както се
случва с Боян.
Свободата може да бъде постигната само чрез преодоляване на страха
от махалата. Както казва геният Ботев в „На прощаване“, обръщайки се към
майката: „Нито пък слушай хората,/ дето ще кажат за мене:/ нехрани майка излезе“. Милена изпитва и тежко преживява незаслужените упреци на
селото, на махалата. Тя е осъзнала и се е убедила, че без преодоляване на
махалата не може да бъде свободна. Терзае я мисълта, че човекът „става
все по-кух,/ все по компютърен, все по-нехаен…“, че в него закърнява чувствителността, съчувствието и състраданието към ближния. Човекът се нуждае от Съвест, Чест, Достойнство и Морал.
В „Милена“ Елена Алекова поставя и една много важна смущаваща, тревожна и болезнена тема и проблем, свързана с литературата, изкуството.
Това е темата за несъответствието, за манипулацията на читателите по повод стойността на отделни автори и творби. Масово и в момента се заблуждава четящата публика. Съвсем посредствени автори се обявяват за класици. По безцеремонен и нагъл начин те си уреждат литературни награди и
си организират разхвалвания и реклама из медиите и понеже са много гласовити и арогантни, успяват да заблудят лековерните читатели. Прехвалват
се псевдопоети и псевдописатели от клакьори и литературни секти. Така е
във всички сфери на обществения живот, но това е особено нездравословно за духа на нацията, защото изкуството и културата са призвани да издигат духовно хората. Именно защото съзнава незаменимата, великата роля
на изкуството и в частност на поезията за духовното въздигане, облагородяване и усъвършенстване на човека Елена Алекова споделя за смисъла и
същността на поезията:
Стихът е тишината на света!
Там всяко нещо своя образ търси.
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Там всеки миг живот се ражда пак
в сиянието на света отвъдно.
Там всяка клетва, всеки таен знак
звучи „Да бъдеш или да не бъдеш?“
……………………………………………………..
Стихът е самотата на света.
Истинският съдбовен стих се ражда в самота. Словото, културата е народността, те са обединители на нацията. Националната ни памет са книгите, паметниците, светилищата, църквите, песните…
Специално внимание заслужава художественото майсторство на творбата. Стихът на Елена Алекова е класически, творбата е изградена в ямб, с
който си служат Данте, Пушкин, Лермонтов и други световни поети, автори
на романи в стихове. „Милена“ е в традицията на тези колоси и гениалните им творби. Тя прибягва до услугите на ямба, защото според нея той е найадекватен за подобен род творби, тъй като „поема най-добре сюжет“.
Длъжен съм да отбележа умението на Елена Алекова да рисува със слово прекрасни завладяващи картини. Понякога прибягва до иронични, самоиронични, закачливи и по-„безгрижни“ стихове и моменти, за да снижи
напрежението и да освежи творбата. Но и при тях тя не е допуснала и не си
е позволила да пренебрегне художествената мярка или да слезе в ниските
поетични етажи, защото и там е запазила необходимото поетично ниво, високата поетичност. На места стихът в „Милена“ се лее с Пушкинска лекота.
В романа си в стихове Елена Алекова си служи с чести явни и скрити цитати, които помагат на читателя по-лесно да достигне до посланията. В този
смисъл много полезни са бележките, които улесняват разбирането на творбата. Освен всичко друго „Милена“ доказва и високата литературна, културна и поетична ерудиция, подготовка и култура, високите литературни познания на Елена Алекова, което несъмнено й помага в сътворяването на романа.
Романът в стихове „Милена“ на Елена Алекова е сътворен на автобиографична основа. Но няма нищо общо с фотографията на живота, нещата в
никакъв случай не са едно към едно. Образите са събирателни, универсализирани. Всички послания и първообрази са обобщения, съвкупност. И в
„Милена“ Елена Алекова е превърнала бита в битие. Във финала на „Милена“ се намира главното послание: „Блажен е, който може да обича“.
„Милена“ е първият успешен роман в стихове в националната ни литература. С творбата си Елена Алекова доказва, че поетическото й самочувствие съвсем не е без покритие.
„Милена“,Елена Алекова, изд.“Нов свят“, С.2020
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ИВАН СУХИВАНОВ НА 60!
„Мисля, че едно от събитията на бургаския литературен живот през
последните години е критическата книга „Ходове на въображението“
на познатия и като поет и белетрист Иван Сухиванов. Наричам я събитие на бургаския литературен живот, именно защото - макар и близо
половината от рецензираните в нея автори да са от Бургас - книгата като професионална критика - не се изчерпва с представяне на литературата от Бургас. Какво имам предвид когато правя това разграничение? Не мястото, където живее авторът и изданията, в които публикува, нито тематичния обхват на творчеството му. А стойността на художественото му дело и критериите му за оценка и апаратурата на интерпретация, които да са съизмерими с високи образци на националната
литература и критика...
Бях чел ред от критическите публикации на Сухиванов в печата, но
едва събрани в книга, можах да оценя цялостното им значение, особено в най-трудния критически жанр - кратката рецензия. Сухиванов има
солидно изградени критически критерии и апаратура, изразителен индивидуален критически език, отличаващ се с лапидарност и интерпретаторска прецизност. С други думи - в Бургас вече има зрял професионално специализиран критик, който е сред значимите имена на новата българска критика през последните две десетилетия.”
проф. Светлозар Игов
„Наградата „Христо Фотев” от 2016 г. ни среща с един майстор на
минималистичното писане, на детайла и лаконизма - Иван Сухиванов
и неговата тъничка, но синтетична стихосбирка „Нямо кино“. В отзив
Иглика Дионисиева оприличава този лаконизъм с изразните средства
от епохата на нямото кино. В рецензията си „Нямо кино - утаено минало в търбуха на мъртва риба“ Людмила Ламбовска пише по повод на
стилното офрмление на книгата: „Атрактивна корица - разрухата, упадъкът, изчовърканото, изроненото, ожуленото, протритото, реално като пясък, хоросан и вар, а във въздуха - нереално-романтичното - целувката: двама протагонисти на абсурден спектакъл, който лесно можем да наречем любов. Но думите няма да бъдат изговорени, а сценарият е изгубен.“ А Владимир Шумелов посочва: „Книгата е с велико-
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лепно заглавие „Нямо кино“, но тук няма да видим нищо от неговата
история до средата на 20-те години на миналия век. Това е само метафора и нищо друго.“ Всички тези отзиви говорят за добрата рецепция
на стихобирката. Посочва се и някак лишеното от пластични символи,
освободеното от подробности, явяване на американската и пражката
тема. Ето как, „Прага“: „тъжна улица / нелепи къщи / шпил /на катедрала / в отрязъците / на небето // ключалките / изтръпнали / в дъното /
на въздуха // не ми каза никой тук / че съм / единственият / смъртен.“
Лаконизъм, който гради богати контексти...”
проф. Михаил Неделчев
„Такова е писането на Иван Сухиванов – лаконично, без заврънтулки, стегнато и събрано. Това е достойнство: няма разсейване, няма литературщина, няма евтини сецесионни и символистични орнаменти,
всичко е изчистено в почти класицистичен (в архитектурния смисъл)
маниер...”
д-р Митко Новков
„Името на лауреата за поезия “Светлоструй” отдавна е пробило път
през масивите от съвременна българска литература. От години срещаме Иван Сухиванов в периодичния печат и като поет, и като разказвач,
и като създател на критически текстове. Това е име на сериозен и ангажиран с литературата автор, награждаван неколкократно в различни
конкурси… Иван Сухиванов е автор със собствена поетична физиономия, чийто профил е трудно сравним с който и да е съвременен или
традиционен (разбирай класически) български поет. Трудно е да бъде
сложен в рамки, да се впримчи в аналогии. Неговата поезия непрестанно ни изненадва и учудва, понякога озадачава…Освободил текстовете си от “нечовешкия синтаксис”, авторът поражда свободни валенции от смисли. Почти пълната липса на пунктуация осъществява четенето на различните части или изречения по няколко начина (“в езика
всичко е възможно”).”
д-р Мира Душкова
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„Иван Сухиванов е ярка фигура с отдавна наложено присъствие в
литературния живот – не само на Бургас, но, тъй да се рече, и националния. Станал известен преди всичко като един от талантливите поети, появили се през 90-те, през последните години той успешно атакува и други територии. Преди време издаде сборник с много добри разкази, а миналата година ни респектира с критическия си дебют. (И –
нещо уникално – в рамките на това жанрово разнообразие стилът си
остава удивително специфичен, разпознаваем, “ивансухивановски”.)
Но последната му книга напомня, че поезията си остава като че ли
главното амплоа за него…Поезията на Сухиванов гради един гротесково деформиран свят – едновременно “външен” и “вътрешен” за Аза,
катастрофичен и разтерзан от мощни катаклизми, които взривяват субстанциалната устойчивост на Аза, разклащат неговото светоотношение
в самата му сърцевина – там, където е зоната на ценностите, на вярата, религията.”
проф. Пламен Антов
„Литературата“. Най-сигурният начин да изключиш този свят
Фрагменти върху Иван Сухиванов
Някъде през 2009-а ще е било, по повод критическата книга на Иван
Сухиванов „Ходове на въображението“, която спечели наградата „Петко Росен“ на Община Бургас за 2009 г. в раздела нехудожествена проза, забелязах няколко неща:
1. „Но да се върнем при компилацията „Ходове на въображението“,
която може да има различни прочити. Ето два от тях, възможни: на
Пламен Антов (в „Литературен вестник“, бр. 25, 8-14.07.2009 г.) и неговата „реплика“ – „Критикът като писател (или в търсене на „изгубения
рай на литературата и/или литературността“)“ на Елица Дубарова
(LiterNet, 07.11.2009, № 11 /120). Ако Пл. Антов пледира, че „метафизичното и литературността са ненавистни на рецензента Иван Сухиванов“, то текстът на Е. Дубарова е някаква форма на реплика на това
твърдение. Аз също заставам зад мнението на Дубарова с уговорката,
че „метафизичното“ и „литературността“ са нещо различно при Сухиванов, за да му бъдат ненавистни едновременно; пишейки „метафизично“, „писателският“ му почерк често се покрива с „критическия“,
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емоцията и въображението надделяват над „инструментариума“ на
критика (в тази посока особено внимание трябва да отделим на интрото „Ходове на въображението“)“.
2. „Безкомпромисността на заявената авторова позиция е отличителен белег на писането на Иван Сухиванов и често текстовете му са и добър повод за някакъв вид „литературни скандали“ – такива, като сблъсъци с твърдоглави атакисти или комунисти. И други (свързани с морала в изкуството, политическата коректност, патриотарството, провинциализмът). Което поставя въпроса за непоносимостта, непримиримостта у този автор, идващи от желанието му за търсене на истина, на
обективност – нещо твърде неприсъщо у „щедрите“ на критически похвали провинциални пера (но това не е само синдром на провинцията)...“.
3. „Тук говорим и за още нещо важно: слабата критическа обгледаемост на книжната българска продукция след 90-а година – и в столицата, и извън нея (особено). [...] в различни провинциални центрове –
и то известни от миналото с качествени литератори и академична общност – това се правеше, но хроникирането, отдаването на оперативни
критически рефлексии не се котираше високо от академичните кръгове; все пак бих споменал усилията на няколко души от такива провинциални центрове: като изключим моя милост от В. Търново (но също и
доста други), проф. Владимир Янев от Пловдив, Деньо Денев от Сливен, Здравко Кисьов и Огнян Стамболиев и др. (Русе), Стоил Стоилов и
Тодор Шунанов (Ст. Загора), Иван Сухиванов (Бургас, но не само той) и
мн. др. Истината е, че повечето от книгите на посочените (и други подобни) не-столични автори са в някои случаи еклектични, неподчинени на някаква обща идея, те по-скоро замитат разпиляното литературно зърно на куп, но все пак големите анализи, обобщението и изводите предстоят – те остават в ръцете на големите ни историци на литературата (напр. проф. Св. Игов, проф. М. Неделчев). Не трябва да подминаваме и усилията (колективни) на различни национални и регионални периодични издания в тази посока – прегледи на годишната литературна продукция, журиране на конкурси, награди, провеждане на
научни форуми, издаване на сборници и пр.“. Да споменем в този контекст и неуморната и последователна работа на Сухиванов като един
от основните редактори на литературното списание „Море“ – превърнало се отдавна в национален коректив на литературата.
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4. „А представяте ли си какво са писали авторите на школския вестник „Злобен глас“ в Бургас преди повече от 40 години? Съученицитеиздатели от бургаския механотехникум били Денчо Михов (днешният
издател на „Либра Скорп“) и Иван Георгиев Иванов (днешния поет, писател и критик Иван Сухиванов).
„Злобен глас“ – стартът е сатиричен!
Това беше отдавна. Оттогава Иван пътешества из литературните
пространства. Вярва, че пътешественикът-писател „върви напред,
пришпорван от въображението си, без надежда, че изгнаничеството
има край...“.
***
Иван Сухиванов има особени (взаимо)отношения с наградите.
Участва редовно в малки и големи конкурси, понякога, по-често, печели. През 2016 г. стихосбирката му „Нямо кино“ получи наградата
„Христо Фотев“. Преди това...
„Стихосбирката „Нямо кино“ на Иван Сухиванов се издава със съдействието на Община Бургас, което означава, че е спечелила финансиране по Програмата за издаване на книги от бургаски автори за 2015
г. В анотацията на комисията е отбелязано, че това е „концептуална
стихосбирка“, че „стихотворенията са пределно изчистени, което говори за зрялост“. Едно наблюдение – след книжния дебют на Иван Сухиванов през 2000 г. със стихосбирката „Лакуни“ (награда „Пегас“ от Бургаския преглед през 2000 г., награда „Никулден“ от 2000 г. и награда
„Светлоструй“ от 2001 г.) виждаме едно сгъстено книгоиздаване особено след 2009 г., в което се редуват обикновено разкази и стихове, като изключим критическата му книга „Ходове на въображението“ от
2009 г. Сам по себе си знам колко това е ангажиращ и донякъде изнервящ процес, чиято припряност може да има обяснение например във
факта, че авторът дебютира сравнително късно, вече натрупал сериозен литературен опит и награди зад себе си.
Споменах специално „Лакуни“, защото тя задава (или по-скоро продължава) неговата специфична поетика, независимо дали се отнася за
прозата му, или за поезията: както отбелязва Мира Душкова за първите му две книги – „Лакуни“ и „Къси истории“ (2005), те са „стегнати и
компресирани“, словото (и заглавията) му се отличават с „енигматичност и краткост“, та дори опират до реквизита на диаболизма, а Юли-
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ан Жилиев (за „Кратки истории“) говори за една „тревожна поетика“.
През 2021 г. имах щастието да бъда част от експертната група по
оценка на ръкописите за издаване от Община Бургас. Разбира се, познах автора, който стоеше зад работното заглавие „Да бъдем силни поети“. Нямаше как иначе, стилът му беше разпознаваем. Пожелавам го
всекиму.
***
В сборника с разкази „Стилът на невъзможното“ („Жанет 45“, 2016)
Иван Сухиванов пише: „Литературата“. Най-сигурният начин да изключиш този свят.“ Ами това правим постоянно – кой повече, кой по-малко. Продължавай да бъдеш смел и честен, Иване! И здрав!
Владимир Шумелов

