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СЛОВО
при представянето на лауреатите на национален конкурс "Христо Фотев", за периода 2008 - 2020 г., в клуб "Перото" на НДК, София, 20 май 2021 г.
Христо Фотев - творецът на поетическата вселена Бургас,
Светлият принц на българската поезия, се пресели в небесните
селения при своя старши събрат - Тъмният принц Иван Пейчев,
на 27 юли 2002 г. Посмъртното битие на неговата уникална, така
ярко откроила се в българската литературна култура още през
60-те години на миналия век поетическа личност, продължи да
излъчва добри енергии не само за бургаската литературна общност, но и в цялото национално литературно поле. В словото
си при връчването на наградите през 2014 г. съм задал реторическия въпрос "Дали Бургас създаде Христо Фотев, или Фотев
създаде Бургас?" Този въпрос така и ще остане щастливо неразрешим... Същевременно, всички знаем, че – макар и така всестранно вкоренен в самия празнично-карнавален бит на Бургас,
Фотев не принадлежи само на прекрасния ни крайморски град,
че неговите страстно отдадени почитатели из цяла България, а
и в чужбина, не трябва да бъдат лишавани от усещанията за
съпричастност, от възможностите за идентификация с изповядващия се лирически герой на неговата поезия, с отварянето на
морските глъбини за всички, които дръзват да се потопят в тях.
Чест прави на Община Бургас и на бургаската културна общественост, подкрепени и от Министерството на културата, че
съвсем скоро след кончината на Поета, бе учреден Национален
конкурс за поезия на името на Христо Фотев. Наградата се дава
на всеки две години за издадена през това време авторска стихосбирка на жив поет. Привлечени бяха като съучредители двете най-големи общонационални творчески организации – Съюз
на българските писатели и Сдружение на български писатели;
журито се съставя от представители на всички тези институции
и двама писатели от Бургас. Сега, след седмото издание на Конкурса, можем да кажем, че това е най-престижната, най-желаната от творците българска награда за поезия. През две години,
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в дните около 25-и март – рождената дата на Поета, настава необикновено брожение в литературните среди, обсъжда се кои са номинираните, нараства очакването да се узнае името на победителя. Трябва честно да се каже, че всред бургазлии
все още съществува нагласата, че това е "тяхна" награда, има особено ревност,
когато я получават не-морски хора. И особено когато има подозрения (най-често
неоснователни), че това не са подвластни на мита за Принца поети от "вътрешността". Бургас щедро раздава и други награди за местни творци, всяка година:
годишните литературни награди, всред които и един плакет за поезия "Христо Фотев", а с друга периодичност – и най-голямата, Голям Златен Пегас. (Според мен
това дублиране на името при Христо Фотев е погрешно, разфокусира вниманието
от националната награда, но това го решават бургазлии!).
Конкурсът за нова авторска стихосбирка на името на Христо Фотев вече има
седем издания и наградените са: за 2008 г. - Тома Бинчев за сбирката "Морето";
за 2010 г. - Росен Друмев за "Армада"; 2012 г. - Аксиния Михайлова за книгата
"Разкопчаване на тялото"; 2014 г. - Йордан Ефтимов за "Сърцето не е създател";
2016 г. - Иван Сухиванов - за "Нямо кино"; 2018 г. - Александър Секулов за "Море
на живите"; и последната, от 2020 г. - Цвета Делчева за стихосбирката "Отворени
възможности". Както се вижда, от седмината увенчани поети, двама са постоянно
живеещи в Бургас, а един беше отдавна преселил се в столицата.
Събрали сме се днес в Националния литературен клуб "Перото" да ги почетем още един път, така да се каже - ретроспективно. Затова ще кажа по няколко
думи за всяка една от премираните книги – не толкова за всеки от авторите като
комплексно писателско осъществяване (всеки от тях пише най-често в няколко жанрови насоки). Така искам да откроя именно премираните книги, стихосбирките
– като самостойни художествени светове с ясно очертани контури и граници. Конкурсът е именно за нови авторски книги, а не за "цялостно творчество". От всяка
книга избирам като акцент по едно знаково стихотворение, което носи – според
мен – и идеята за цялото.
Когато през 2008 г. избирахме книга за наградата при първото издание на
конкурса (бях тогава председател на журито), нямаше нищо по-естествено да се
спрем почти консенсусно на представителната авторска антология "Морето" на
Тома Бинчев (един друг пряк наследник на Христо Фотев - Кольо Искъров, за съжаление вече бе отлетял). А Тома Бинчев не само бе отрасъл в орбитата на Принца,
той бе направил всичко възможно като поет да се освободи от пряката зависимост, от магиите му. Бе посветил свои "Два свободни сонета" на Христо Фотев,
като за акцент тук избирам първото четиристишие от втория:
Защо измисли този град.
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Не ти ли стигаше утехата
да съчиняваш.
Ти имаш всичко: думите, дърветата,
сълзата, изгрева...
Посегна на душите ни.
Цялата стихосбирка "Морето" наистина е морска. И тук намираме такива стихове: "Море, / предчувствие
за бряг" (из "Съвършеното пространство") или "Морето и земята /денонощно си оспорват / брега. // И затова
ли - / той е пустиня ?" ("Пустиня"). Самите стихотворни цикли са назовани:
"Открито море" - вторият, "Морето
в синьо" - четвъртият, като и една от
трите поеми е "Корабът". В последното стихотворение от книгата морето е
видяно със "синя кръв". Самият Тома
Бинчев ми е надписал в Бургас така
книгата си в деня на получаването на
наградата: "На Михаил Неделчев, който знае, че морето е една метафора. Приятелски". Поласкал ме е за това мое евентуално знание.
За това първо издание на конкурса са получени стихосбирки на 85 автори. При
следващите техният брой най-често се увеличава и това също говори за престижността на конкурса. Така участващите през 2010 г. книги са 124 от 97 автори.
При второто издание на конкурса през 2010 г. вече бе награден един изтъкнат
бургаски автор - Росен Друмев с неговата също представителна книга "Армада.
Пътуване през спомена". Това е мощна, яростна поезия на сдържания вик, за която едно късо стихотворение от цикъла "РД" може да ни даде представа:
умирам раждам се живея в
бедност естествен ясен както
залезът над планината
записал ясни знаци по
дървета и скали
открил поляната сред кестените
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и сътворил най-ярката и бляскава
словесна бъркотия
която здрачът вече заличава но
аз запомних всичко докато умирах
докато живях
Макар морските мотиви да се явяват туктам, с тях не се спекулира: "умът застива в сухото / море на въздуха замира". Лирическият
аз е разтворен/разпънат в безбрежните природни пространства. А посветеното в памет
на Христо Фотев стихотворение "Ритъм" започва така: "Но колко пъти на света съм бил /
в познатия до звук космичен ритъм / на стъпките в хорей или дактил." Без да е търсено
пряко съответствие, чуваме тук фотевските
мотиви и интонации.
През 2012 г. бе предпочетен финесът, деликатността, чувствената женственост
- чрез стихосбирката на Аксиния Михайлова "Разкопчаване на тялото". Издание
на "Жанет 45", с редактор голямата поетеса Екатерина Йосифова, има през 2015
г. едно второ издание, което свидетелствува за успеха на книгата. Ето един малък пример - "Медитация":
казва ми
че съм ангел
и ме погалва по главата
после пътъва
в първото женско тяло
изплувало от корковата стена
на терасата
а аз от години се питам
коя от двете ми половини
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е по-ангелската
Но въпреки деликатността, в тази поезия не са смекчени остротите на драмите, разиграващи се между вечните двама. Ето:
Вече половин час стоя под душа
и не мога да отмия този натрапчив сън,
преследващ ме от години,
в който ме изоставяш
на пазара за зеленчуци
в един южен град./.../
Нататък всеки от нас може да направи своя въображаем вариант.
Така достигаме до 2014 г., когато е присъдена най-оспорваната в определени среди премия. Не искам да премълчавам сега тази реакция, нека я рационализираме, да изречем тука премълчаното. Защото сбирката на Йордан Ефтимов
"Сърцето не е създател", книгата на университетския преподавател доц. Йордан
Ефтимов, на видния литературен критик с няколко така разнообразни като стил,
жанрови форми и тематични насоки литературоведски книги, е всред най-силните, но и най-сложни за възприемане и осмисляне стихосбирки в цялата седемактна поредица. Нека чуем появилите се възражения в бургаска литературна и
около-литературна среда. Встрастени фенове на личността и поезията на Христо
Фотев решиха, че студията от нашия сборник, посветен на големия поет от 2010 г.
"Връзката интимна на шепота със барабаните на химна": Христо Фотев в новоисторически прочит на Йордан Ефтимов е обидна по някакъв начин за
паметта на поета, че в случая един
"фотефоб", (това е бургаският поет,
писателят Иван Сухиванов като
член на журито), цитирам: "дава
наградата на друг фотефоб, който
преди години направи "нов исторически прочит" на Христо Фотев.
Според този прочит дори "Литургия
за делфините" и любовната лирика
на Христо Фотев били "политически
коректни" към комунистическия ре-
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жим". Естествено, това е напълно неоснователно обвинение и опростенческо тълкувание. Без да навлизам в по-сложна аргументация, ще кажа само, че в контекста
на нашия голям проект на НБУ за проучване на литературата на НРБ, студията на
доц. Ефтимов изследва подробно чрез тънките анализи на поезията на автора на
"Наистина ли си отива лятото?", как поетите на алтернативния канон преодоляват
соцреалистическите следи в собственото си зряло творчество (и това се отнася и
до Константин Павлов, и до Биньо Иванов, и дори до херметическия поет Николай
Кънчев).
А сбирката "Сърцето не е създател" съдържа ярки творби на един от представителните автори на българския постмодернизъм, който също еволюира и излиза
от стиловите крайности. При него имаме разгърнати в една сложна многожанрова
поезия игри на реалности, стилова множественост, резки смени на повествователните потоци в рамките на едно стихотворение, постигане на контрасти чрез
оригиналните римни съчетания, изпозване на остри, "стърчащи" метафори, насищане на текста дори с неологизми с учен произход. Много двустишия звучат като
афористични изрази, но това съвсем не са познатите ни "вечни истини". Естествено, всичко това е направено и да провокира, не може да се хареса всекиму, не
трябва. А за отдадеността на морското свидетелствуват ето тези стихове: "Море,
което обгръща и на мига се оттегля като / уплашен или внимателен любовник." (из
"Бележки върху късометражния филм на Славко Воркапич "Настроенията на морето", 1941) или "Лъчите на фара / хвърлят сенки по лицата около масата / с такава
периодичност - / кратко светло / и дълга тъмнина - / че никой не се усъмнява - /
щастието е само / пауза / във веригата от болка и натиск, / които хората си причиняват." (в стихотворението "Вилата, изглед откъм Св. Иван").
Наградата 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 великолепно 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
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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...
Самото заглавие на наградената през
2018 г. стихосбирка на Александър Секулов "Морето на живите" мощно се оттласква от знаменитите стихове на Христо Фотев "Морето само живите обича, / а
мъртвите изхвъля на брега". И персонажите в тази поезия са не само пределно,
активистко-живи, но това е едно движещо се грандиозно живо човешко кълбо
от сплетени тела, воли, усилия, амбиции.
В тези дълги стихотворни редове, близки
до Омировия хекзаметър, морето живее самостоен, поместващ всички и всичко
живот – то е и ласкаво-спокойно, и убийствено-плашещо бурно. Има нещо варварско-антично в тази поезия. И същевременно тя знае за християнския Бог и за
неговия Син. Тя е изцяло средиземноморска, осъществява вечния български копнеж към медитеранското – така характерен и за Христо Фотев.
Избирам тук пасаж от толкова силната лирическа ритмизирана проза на "Да
говориш на сина си": "И ако някога
идеята за смърт заспи, то тя ще е връз
камъните бели на Гърция. И ще приемем най-щастливото безсмъртие на
Гърция. И няма другаде страна в света,
в която то е тъй желано, тъй очаквано,
така възможно. Безделие на Гърция и
Пловдив, възпявам те! Във Пловдив ни
пронизва светлината, а в Гърция – свещените и празни часове. Пронизани
със правото да бъдем вечни и винаги.
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Все тук."
И последната отличена книга
през миналата, 2020 г. - обемната
стихосбирка "Отворени възможности" на Цвета Делчева (дебела
колкото втория ѝ роман "Скъпи непознати", 2015 г.), направена с изключителна грижа за полиграфията
и предпечата, съдържаща единен
масив от стихотворни фрагменти
и едри поетически късове, преливащи в дори не винаги ритмизирана проза. Не бих могъл да го кажа
по-добре от това, което е написала
колегата проф. Светлана Стойчева в
предговора си към книгата: "Който се опита да раздели "Отворени възможности",
тази цялостна поетическа отливка на Цвета Делчева, на отделни заглавия, теми,
мотиви, обеми, жанрове, стилове, цикли и подцикли, дори родове, наполовина
ще се лиши от възможностите, които стихосбирката отваря. Който се подведе да я
чете само литературно, без да види срещата на изкуствата в нея, ще съкрати още
възможностите." И въпреки казаното от проф. Стойчева, ще рискувам да откъртя
като пример къс от общия масив:
КОКАТО МЕЖДУ ЕДНА ЖЕНА И ЕДИН МЪЖ
има две успоредни връзки,
които толкова години не са се пресекли,
и в един момент закачиш едната от тях,
и се получи нещо като триъгълник,
и се стигне до втора степен на опиване,
повишено настроение, придружено
от глуповати постъпки и несигурни
двожения на ръцете, за което споменът
ще е редактиран, нашарен с червено,
както паркът - с кленови листа,
вината е неизбежна за този,
който накрая остане жив.
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Отново по думите на проф. Стойчева, "стихосбирката като че настоява: който
иска да предаде неравномерната интензивност на съществуващото, не може да
създава еднородни текстове." Ще прибавя: но всичко това не означава да твориш
лоша еклектика, просто силите на сцеплението са други.
Годината 2020-а бе така силна като участие, че журито се почувства задължено
да присъди и три съпътстващи награди: на Румен Леонидов за боговдъхновената
му книга "Покаяние Господне" (поетът не сдържа да изрази из сайтовете разочарованието си, че не е получил голямата награда точно за тази книга на трансцендентното); на един толкова оригинален автор като Румен Денев за също екстатичната си поезия от "Вокално стихосложение" и на Роза Боянова за "Обратна
гравитация"...
Макар – за жалост – да не сме потопени непрекъснато в атмосферата на морско-бургаското, на всекидневно-художествения светъл фотевски бит, ние, софийските литератори (а и не само литераторите) също сме облъчени завинаги
от мита за Принца на поезията. И също продължаваме да го славим. Така например, Нов български университет, неговият Департамент Нова българистика, както
и Сдружение на български писатели, сме направили научна сесия и сме издали
сборник за мястото и наследството на Христо Фотев в българската литература и
култура, написали сме множество спомени, студии и есета за него, осъществили
сме юбилейни вечери и четения, представяния на нови книги с негови избрани
стихотворения (например именно тук, в НДК, но в друга зала, бе представена на
10 декември съставената през 2014 г. по случай 80-годишнината на поета и 50-годишнината от написването на стиховете "Роден в Истанбул. Тридесетгодишен. /
Но българин. И жител / на Бургас" от Йоана Томова представителна книга "Морето, най-голямото събитие" – с участието на актьорите Михаил Билалов, Димитър
Рачков и Руси Чанев, със слова на Йордан Ефтимов и моя милост), направихме на
"Аполония" в Созопол голяма акция под наслов "Созопол в диалога Иван Пейчев
– Христо Фотев" и пуснахме за случая един "хвърчащ лист".
И все пак, именно в Бургас и всред бургазлии тържествата в чест, в памет на
Христо Фотев са най-богати на емоции, залите или другите пространства наистина обединяват участниците. Затова днес всички сме щастливи, че Бургас гостува
чрез своята култура и изкуство, чрез книгите, картините и графиките, на София. И
всички ние сме обединени чрез светлия мит Христо Фотев.
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Лауреати на национален конкурс за
поезия „Христо Фотев”
В ТЕБ
В теб
видях
милиарди морета,
без да узная
кое си,
когато ме няма.
Тома Бинчев – лауреат на наградата през 2008 г.

XII
Множество различни времена
в настоящето на този миг
в който съм безсмъртен
и умирам
Единицата е винаги в единствено число
но аз съм нула Нула пренаселена от светове
която се разгръща за живот Тъпанчетата ми
ще се пръснат от шума в галактиката и една
Халеева комета се насочва право към сърцето ми
Затова ще се преместя по на юг
Като се напрегна още малко
чувам ясно звуците на нощна музика
Значи Моцарт е пристигнал във Виена
Сигурно е хубаво да сътворяваш музика
вместо да поддържаш слънчеви системи –
да следиш въртежа на планетите
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и да внимаваш някоя да не изчезне в този миг
в който музиката ме приспива
със спокойното течение на Млечен път
и ако нямах дарованието да измислям
щях да съм завинаги забравен

XIV
Това е един забравен свят
привечер на брега на небето –
най-неочакваното пристанище до което стигат
мислите на Вселената а нощем огнените армади
на съзвездията го отминават
и тъгувам
Аз тъгувам за теб –
неочаквана рязка брутална
действителност
и съм сам
с двата бряста отсечени
срещу църквата под вулкана
където най-ужасно се разминавам с
теб
и не видях как кучето скочи
и грабна къшея хляб от ръката ми докато гледах
назад с просълзени очи спомняйки си дърветата
преди отново да тръгна напред
към края на живота
с покорството на бряст
топола или явор
Моят живот все расте расте
Росен Друмев –лауреат 2010 г.
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Невинен убиец
Разсъблякох всички грижи.
Разкопчах всички любови преди теб
и ги оставих на гардероб.
Ето ме – гол и невинен.
Повярвах, че сме на прага
към безкрайно пътуване след дългото чакане,
когато едно от безбройните чекмеджета
в паметта му внезапно се отвори
и името на друга жена потъна в гърба ми
като зле нанесен удар с нож.
Но аз оставам жива,
защото живея на улица,
която не пресича всекидневието му.
Прекрачвам от другата страна
на видимите неща
и се преструвам, че не съм чула.

***
Често се случва при мъжете
да обърнат гръб на дивото цвете,
избуяло сред сухите треви в кръвта им,
под претекст, че очите им парят
или че са забравили името му.
Тогава нахлупват върху главата си
шапка от извинения
и отиват да полеят повехналия магданоз
в добре подредената им градина
или предприемат дълго пътешествие отвъд морето
и засядат на първата страница в някоя книга.
И само привечер, понякога,
свалят ръкавиците си на убийци
и гледат скришом своите китки,
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за да видят дали цветето още диша
зад стените на калциралите им вени.
Но всички ветрове са се умълчали
и мъжете са изгубили посоката,
защото розата и супата
невинаги вървят заедно.
Когато съм обзета от съмнения
Каквото и да напишеш
няма да изговориш смисъла,
защото в началото не бе словото,
а радостта от телата.
После дойде сезонът на нежния глад.
Хоризонтът побеля и птиците нападнаха житата.
Зверчетата на думите, които си подхвърляхме,
хапеха все по-настървено общото ни бъдеще
и разбрах,
че единствено сетивата ми могат да изрекат
всички нюанси на сбогуването,
с които е пропит твоят език.
Тогава те изгубих
в края на едно стихотворение.
Сега, с тишина в сърцето,
гледам как гладкият корем
на августовската луна потрепва
в порцелановата чаша,
но ти не можеш да влезеш в този пейзаж,
защото от раменете нагоре си зима.
Оставам в своята реалност:
връщам ти думите,
искам си радостта.
Аксиния Михайлова – лауреат за 2012 г.
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ОЩЕ ЛИ НЕ СА ОТКРИЛИ
ОТСЪСТВИЕТО МИ?
Заспал на дюшека
и се събудил в открито море.
Колко пропуснати обаждания са изписани на зарития
в пясъка телефон?
Или няма сигнал в този намерен след издирване див залив?
Ще дойде ли достатъчно скоро залезът?
Изгарянето в открито море боли повече
от вдишването след смях.
Още ли не са открили отсъствието ми?
Един приятел твърди, че
корабокрушенецът е вече спасен.
Ужасна била участта на лутащия се моряк.

СЪРЦЕТО НЕ Е СЪЗДАТЕЛ
Заради летния сезон
в най-тиражния вестник
писаха за ужасния шум,
който някаква двойка вдига нощем в този парцел.
В сърцето на нощта
правели безобразна любов
върху случайно избрани гробове.
Тази реклама на гробищния парк
беше единственият повод
да бъде спомената любовта.
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ИНСТРУКЦИИ
Забий брадичка в пясъка,
за да усетиш твърдостта му.
Сега поплувай в него мек е като въздух.
Подишай из вътрешността му кух е.
Зарий се сам - до кръста,
след това до шия.
Накрая остави една тръбичка за гледане навътре.
Отровu се - бавно.
Награби две шепи пясък след това,
щедро ги натъпчи догоре, изравни,
и после ги сложи в устата си.
Дъвчи.
А после плюй,
без да си помагаш с друго.
И нека всяка песъчинка,
полепнала по устните, в очите,
да ти напомня, че от мекотело
си израсъл до убиец.
Йордан Ефтимов – лауреат през 2014 г.
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ИЗГНАНИЯ
Хонконг.
В приземен бар, където
блусът е разтеглен, и тъгата ми,
подобна
на ивицата плат,
увила
вехнещото тяло
на танцуващата проститутка... избелели
цветове; цигарен дим, с мотив - реклама
на "Камел"; и лепнещ сумрак... не помня вече
тъмнооката малайка - опипваща
това, с което съм облечен... безличното ми тяло захвърляно
в случайните пространства:
ето го след миг в Египет поглед в погледа на сфинкса - ням, бездънен...
една вкаменена сила,
която те превръща
в нищо...
тъй вечно животът ни минава в смърт все едно къде си това е неизбежно.
Очи притварям
за да виждам
истинския свят татуиран
отвътре
на клепача
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ПРИСТАНИЩЕН ХОРАЛ
в бавната вода:
железен кей - купове
от въглища и сяра - отраженията им
се разтварят
в скуката
на една есхатология
сред зелени водорасли - алвеоли
на удавник
полуразмит
но дишащ тежко
в ритъма на мъртвото
течение
бавната вода
над дъното
над потопеното съзнание
атеизмът - прецедил мътилките
но фиксиран долу
от ръждиви котви
амфори
с чезнещи естетики
в седимента от черупки
мъртвата вода на всякое пристанище
и отпечатъка ти там
с аурата
лунна
и петната
на мазута
Иван Сухиванов – лауреат през 2016 г.
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Език на пожелаването
Отчетливо изричаме глаголите на нашето желание като
вълна, която идва с гръб извит
и гребен бял.
Това е нов език, на който сме бълнувани, преди да станем
плът, преди да се учудим
прекомерно
как пълни гърлото ни с радост, как бълбука и
времето приема своя образ, но
тръгва в ход.
Езикът и вълната бият бавно – в брега, в човека – родени от
далечни ветрове, които
няма да узнаем,
тъй както не е ясно звезда, що в път ни води, дали отдавна
не е мъртва, а с нея –
нашето спасение.
Език на пожелаването, платноход, полегнал върху борда,
унесен в песента на вълнореза,
смирен с водата,
отнасян към пристанища със екзотични имена, превръщан в
контрабанден съд на смисли
и истории.
Език от скърпени платна, от кръпки и въжета, покрити с сол,
разядени съвсем и
ненадеждни,
готови да се скъсат и ни хвърлят сред морето, в утробата на
спомени
без думи.
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Империята не е родина
Това е сън с отворени очи: вълна и сол, движение и бяг. Без
бряг, без цел, без смърт.
Не ще открием континенти с нови племена, не ще изучим
странни обичаи, нови знания
не ще получим и нашата история дори не ще опишем – тъй
вече в думите не вярваме, те бяха
само повод в път да тръгнем: вълна и сол, движение и бяг.
Без бряг. Без сълзи
в красотата, без сълзи сред връхлитащата красота, която ще
изпълним със видения, дълга
към боговете да изпълним, за всичко, което сме видели, за
всичко, с което сме населени,
за светлината. Във черно да рисуваме е лесно, тъй евтино и
предвидимо, тъй дребно и
колониално. Империята иска светлина, за светлина е тя
родена – с пределите отвъд, с копнеж
по нея разширява граници, заселва чуждите пустини,
създава причудливи вери: все в името
на нещо, което трудно назовава, но възпява с певци и
писари, със школи и училища, със храмове
и песни. Голямата империя е красота, е сън за съвършенство,
объл камък, вълна и бряг, но без
посока и без да си принуден да пристигаш, а после
да живееш, заселен в сито отчаяние и дом.
Империята не е родина и красотата не е дом, във който да
умреш, достойно погребение да имаш,
Надгробна плоча. Империята и красотата ще изчезнат,
с достойнство ще затворят завесата и
ще оставят времето да се залъгва с игра на бели кокалчета.
Александър Секулов – лауреат през 2018 г.
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***
Тук е пълно със заровени съкровища,
залези огряват оставените белези и толкова е просто,
че никой не се сеща, може да се блъснеш в нещо,
както си вървиш нависоко,
защото оттук се вижда най-добре светът,
усеща се въртенето на земята, разклащането,
когато се разминем с някой астероид,
бълбукането на вулканите, въздишките на самото ядро,
в това толкова незначително място, от което се тръгва към
познанието
и се постига единствената утеха – непознаваемостта на света,
вече нищо не е същото, само аз съм непроменена.

***
Излиза от миниатюрната си черупка,
просмукана от някакво
фино недоволство,
и отива на срещата.
После се връща в нея
и мисли за това,
което не е казал.
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НИЩО ОБЩО С ВРЕМЕТО
В памет на Хьолдерлин от тавана виси лампа
като временно окачен прожектор за четене,
а на пода винаги има поднесени цветя в пръстен съд,
два стола в кръга на стаята с поглед, обърнат към стената,
на която стихотворенията висят като картини:
"Пролет", "Лято", "Есен", "Зима",
вратата е заключена, прозорецът отворен,
той полудява (задраскано), е затворен
в кулата 36 години, докато от стихотворенията останат
само гръбнак и ребра - тези причудливи лодки
със слушатели, които и днес могат да се видят
по река Некар да минават край това място
и времето си тече, а той не се хвърля в него.
Цвета Делчева – лауреат за 2020 г.
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ГОСТУВА

Възрастта не е порок: вестник „Стършел” на 3х25

КОШМАРЪТ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

МИХАИЛ
ВЕШИМ

Като опитен алпинист вестник „Стършел” изкачи още един
връх – 75 години.
Връх, който нито един български вестник не е изкачвал.
75 години Националният седмичник за хумор и сатира излиза
без прекъсване, без да е променял името и бодливия си нрав.
В историята му има различни периоди – започнал като ляв
вестник и партийно издание, след промените през 1989 г.
„Стършел” стана истински независим вестник.
Спомням си редакционните дебати в ония бурни времена,
веднага след 10 ноември – как и по какъв път да тръгнем? С почит и уважение към творчеството му, тогава поканихме един от
основателите на вестника, поета Валери Петров, да стане член
на нашата редколегия.
„Отде-накъде! – реагира той, остро и неочаквано за нас. –
Щом искате независим вестник, направете си „Щъркел”! „Стършел” е започнал като партиен и трябва да си остане такъв!”
Не го послушахме – него, майстора на словото. И по-добре.
Ако бяхме го послушали и бяхме оставили вестника в ръцете
на Столетницата, днес нямаше да го има. Както ги няма други
издания от миналото – „Поглед”, „Антени”, „Народна младеж”,
„Народна култура”…
А „Стършел” продължава да излиза, благодарение на усилията на всички стършели от Гнездото, на нашите сътрудници и
най-вече на нашите читатели.
Верните ни читатели – това е тайната на нашето дълголетие.
Редица поколения са израсли с изданието ни, спомнят си текстове и карикатури от миналото, имената на авторите. Някои
още събират и подвързват годишнините, за да си ги пазят като
историческа ценност.
„Стършел” наистина е ценност в историята на журналистиката ни. Той не е просто сатиричен коментар за събитията на
седмицата. В него има и литература – неслучайно през редак-
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цията ни са преминали най-добрите български писатели и поети-сатирици. Следа
са оставили най-добрите ни карикатуристи. С техните карикатури един ден може
да бъде илюстриран учебник по съвременна история.
Освен различни периоди, „Стършел” е имал и различни главни редактори.
Първите двама – Челкаш и Асен Босев, не помня – по обясними причини, но за
другите имам преки наблюдения. Не им беше лесно.
Най-трудно беше на Христо Пелитев – най-дълго заемалия поста, цели 26 години. Той хем имаше чепатия нрав на сатирик, хем трябваше да се съобразява с
партийната линия. Четеше фейлетоните под лупа да не би някъде линията да се
изкриви. И когато хванеше „изкривяване”, играеше редакторският молив… Неговият страх: да не звънне червеният телефон със заповед за уволнение. Тогава ние,
по-младите, се майтапехме, че по лицето на Пелитев може нагледно да се види
що е то „язвителен хумор” – когато Главния го свива язвата от жилещи текстове и
карикатури.
След него като парашутист през 1989 бе спуснат Орлин Орлинов, най-кратко
задържалият се на редакторския стол – само половин година. Той нямаше нищо
общо с хумора и сатирата, нямаше даже време да разбере на какъв вестник е
начело – работещите в редакцията бързо го демонтираха като ненужен комунистически символ.
Йордан Попов пое кормилото в най-бурния период, когато се решаваше съдбата на вестника. „Зодия Овен съм” – казваше той за себе си. С упоритостта на
зодия овен и с остротата на перото си успя да надделее над „червените мандарини”. В ония бурни времена „бодливото трио” Попов, Георги Чаушов и Георги
Александров успя да извоюва независимостта на „Стършел”. За да е вестникът
такъв, какъвто е и днес – далеч от властта, от политически партии и икономически
групировки.
След Йордан, на редакторския стол седна Кръстьо Кръстев – много по-мек и
сговорчив характер, но пък твърд в едно – в художествения вкус. Той не позволи
на простотията, която превземаше другите медии, да влезе в „Стършел”. Кръстьо
затвори вратата на редакцията за хумористичната чалга, тип „ку-ку” и Слави, за
уличния език и за „жълтата гостенка” на прехода – жълтата журналистика.
На мен сега ми е най-лесно – нямам притеснения за „правата линия”. Или за
това, че някой партиен секретар ще ме уволни по телефона. И когато в класация
пишат, че по свобода на словото сме на 111-о място, някъде при Бенин и Того, се
усмихвам недоверчиво. Ами я си представете, че сме „стършели” в Русия, в Турция или Беларус! Само за една карикатура на „вожда” цялата редакция щеше да
е в затвора… Щеше ли тогава „Стършел” да стигне до 75?
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Като главен редактор имам само един кошмар: че някой ден „Стършел” спира
да излиза.
Тогава читателите ще кажат: създадоха го известни български писатели, в него
работиха Радой Ралин и Борис Димовски, Стефан Гечев и Борис Априлов, Марко
Ганчев и Георги Чаушов…
А го затри някой си Вешим…
Но бързо прогонвам тая мисъл и с колегите подхващаме следващия брой… За
следващата седмица.
Към следващата годишнина.
Вестник „Стършел” е уникален и с друго: той има цели три книги за своята
история – за 50-ата годишнина излезе „Гнездото на стършелите”, за 60-ата
„Отново в гнездото”, за 70-ата годишнина – „Що е „Стършел” свършил”.
Тези книги включват любопитни истории за хората, работили в редакцията през годините – все известни български писатели-сатирици и художницикарикатуристи. Които, освен забележителни творци, бяха и духовити зевзеци,
носеха хумора със себе си и предизвикваха усмивки.
Тук ви предлагаме част от редакционния фолклор, записан и публикуван в
тези три книги от историята на вестника.

МИРОН ВЪВ ВЕРСАЙ
Група български културни дейци е на екскурзия във Франция, с водач Мирон
Иванов. По програма трябва да се разгледа дворецът във Версай. Симпатична екскурзоводка обяснява историята на двореца, картините, експонатите и пр. Групата
от двайсет човека я следва по петите, само Мирон, като индивидуалист, ту изостава, ту избързва напред. Мирон дава своя трактовка на събитията и свои обяснения на експонатите. Негова слушателка е първо режисьорката Ребека Арсениева,
след това към тях се присъединява Генчо Симеонов, след това Георги Чаушов, след
това четвърти, пети. Коментарите на Мирон Иванов са духовити и групата около
екскурзоводката се стопява, докато накрая остава само преводачката. Двете жени
отиват към групата и екскурзоводката помолва преводачката:
– Бихте ли ми превели обясненията на господина! Умирам от любопитство, когато една група се смее, а аз не знам причината.

MOPE

27

УЗУНОВ В ТАШКЕНТ
Узбекски ресторант. На трапезата – трима българи и петима узбеки. Единият
узбек, Нигмат Аминов, сипва непрекъснато водка в чашата на Генчо Узунов. Колкото Генчо настоява да не му сипват повече, толкова Нигмат сипва. Тогава Генчо
се изхитря и започва да излива съдържанието на чашата си в салатата на узбека.
Узбекът по религиозни причини не пие алкохол, но яде салата на поразия. Когато
след петчасов обяд всички стават, Нигмат вече плещи глупости и едва се държи
на краката си.
Със сериозен тон Узунов обяснява на двамата българи:
– Хвана го салатата…

ГРОЗЕВ ВЪВ ВИЕНА
На редакционна екскурзия до Виена Кунчо Грозев вижда едно кланящо се джудже на витрината на часовникарски магазин и иска да го купи. Собственикът на
магазина обяснява, че джуджето не се продава, то е сложено за реклама. По-късно в универсален магазин, Кунчо иска да купи рокля на жена си, като размера и
десена показва по тялото на една от продавачките. Продавачката му обяснява, че
това на гърба ѝ не е рокля, а униформата на служителите в магазина.
– Ега ти капитализма! – промърморва Кунчо. – Харесаш това – не се продава,
харесаш онова – не се продава. Нищо няма да купя от този град!

ЧАУШОВ В АТИНА
Георги Чаушов обяснява на колегите си, че не е необходимо в чужбина да знаеш чужд език, защото винаги ще попаднеш на човек, който ще те разбере. И за да
даде пример, влиза в магазина на три крачки, показва на гъркинята един пуловер
и казва:
– Пасе композе?
Продавачката кимва разбиращо, сваля пуловера и му го подава.
– Видяхте ли! – ликува Чаушов.
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ВЕЛИН АНДРЕЕВ В ЛОНДОН
Туристическа група в Лондон. Първа вечеря на английска земя. Велин е ритуално елегантен: черно кадифено сако, красива бяла брада, бледолилава риза и кърпа под яката, плюс димяща лула в ръката – та той изглежда по-английски от самите
англичани. Един черен негър я от Кения, я от Занзибар го обслужва с особена бързина и усърдие. Ненадейно една от чиниите му се отплесва от ръката и пада върху
рамото на Велин. По прекрасното му сако плъпват малки мръвчици и брюкселско
зеле, устремени надолу, левият му ревер потъва в гъст зеленчуков сос. Велин седи
невъзмутимо и пуши лула. Келнерът започва да кърши ръце, да трие соса с бяла
кърпа, да обира с пръсти едрите остатъци и да повтаря извиненията си: „Екскюз
ми, сър“, „Вери сори, сър“, „О, май гот!“. Идва управителят, извинява се за несръчността на своя служител и предлага да даде сакото на химическо чистене. Невъзмутимото ледено лице на Велин го респектира и той прави ново предложение – да
заплати стойността на сакото. Накрая пита съкрушен: „Какво ще обичате, сър?“
– Една бира.

ДАНАИЛОВ В ТБИЛИСИ
Тодор Данаилов се връща от командировка в Грузия.
– Разкажи, как беше? – разпитват го колегите му.
– Ами… аз свалих главния прокурор на републиката. Една вечер седнахме на
една маса и по настояване на главния прокурор взехме да пием с рогове. Рогът, за
разлика от чашата, не може да се остави на масата недопит, трябва да се пресуши.
И така, редяха се тост след тост, пиеха се рог след рог и по едно време видях, че
някой ми лази в краката. Главният прокурор на републиката бе паднал под масата.
Не друг, а аз го свалих…
На всички мъже в редакцията Данаилов подарява от прочутите грузински презервативи – прочути с лошото си качество, – вследствие на което на следващата
година се родиха много деца. Една нищо и никаква командировка, а какви забележителни резултати!
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БЕГУНОВ В КАЙРО
Завършила е поредната война в Близкия изток между араби и евреи. С туристическа група от България Дамян Бегунов ще посети Луксор. Групата чака на Каирската гара да композират влака. Дамян Бегунов и кметът на Перник отиват да
пият по една разхладителна напитка. Нареждат се след един египетски войник.
Войникът е въоръжен със съветски автомат. Продал е каишката и на нейно място
е поставил връв. На приклада е издълбал с нож пирамида и три палми. Когато
му идва редът, пой поема бутилката от търговеца, подава автомата си на Дамян
да му го държи и започва да си рови в джобовете за пари. Намира пари и плаща.
Докато пие лимонадата, Дамян го охранява, след което му дава оръжието и му
казва на български:
– Е затова, брате, загубихте войната.

ДИКОВ В МОСКВА
Говори се , че няма по-свирепо същество от бенгалския тигър, но пред съветския митничар тигърът бледнее. На летището в Москва пристига елегантният карикатурист Милко Диков, комуто дават френска митническа декларация за попълване. На другите от групата – българска, само на Диков – френска. Започва
страхотен тараш на багажа. Дерат куфара на Диков като гергьовско яре. Оглеждат
му пижамата. Режат му сапуна за бръснене. Накрая свирепият митничар се обръща към Милко Диков и му задава въпроса ребром: „Носите ли в себе си някакви
скъпоценности?“
Милко Диков кимва с глава и му посочва папката с карикатурите си. Митничарят е изумен, първо се засмива леко, след това по-силно, след това гръмогласно,
след което превит на две, с ръце на корема, отива да умре от смях, далеч от хорските погледи.

МЕЧТА ПО НАДГРОБЕН ПАМЕТНИК
По време на редколегия няколко пъти търсят Веселин Йосифов от различни
места на телефона на главния редактор Пелитев. Йосифов, по прякор Весо Кучето,
става все по-неохотно и говори все по-кратко. Накрая заема мястото си в затворе-
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ния кръг на редколегията и казва:
– Хрумна ми какъв надгробен паметник да ми турите, когато умра. Нека това
бъде една плоча с името и годините, а в основата да бъде поставен един телефон,
захранван от акумулатор. Нека телефонът непрекъснато да звъни – и денем, и нощем. Над него на плочата да пише: „И ТУК НЕ ПОЧИВА ВЕСЕЛИН ЙОСИФОВ“.

АСОЦИАТИВНО МИСЛЕНЕ
На излизане от „Стършел“ Ангел Тодоров се отбил в писателското кафене на
улица „Ангел Кънчев“ № 5 да изпие едно кафе. Седели на една маса с Хаим Бенадов. По едно време бай Ангел си погледнал часовника и рекъл:
– Хаиме, как се казваше онова растение с жълта глава и бели листенца?
– Лайкучка! – отговорил Бенадов.
– Да, да… А как се казваше по-голямото растение… все едно голяма лайкучка?
– Маргаритка.
– Точно така! – грейнал целият Ангел Тодоров и се извърнал към сервитьорката:
– Маргаритке, да ти платя кафето, че си тръгвам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КЪМ ОТСТЪПВАЩАТА АРМИЯ
Стършелово литературно четене. Салонът е допълнен с войници от местния
гарнизон, които предпочитат момичетата от улицата пред именитите столични хумористи. Един по един се измъкват войничетата: първо най-смелите, после тези
на изгодна до вратите позиция, след тях се втурват да бягат колебливите и накрая
започват да се изнизват цели редове. Излиза Христо Пелитев и с решителен глас
заявява:
– Готов съм да чета до последния войник!
Най-после смях в залата. Отстъплението е прекратено, няколко дезертирали се
връщат. Ситуацията е овладяна и четенето продължава.
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ХАК ТИ Е!
Срещу редакцията на вестник „Лечител“ до сергия за плодове и зеленчуци е
застанал Йордан Попов и чака Кръстьо Кръстев. По едно време продавачът се обръща към Йордан и го помолва да поседи за пет минути зад сергията, за да може
да иде до тоалетната. Стършелът приема неочакваното предложение и си мисли
как би обслужил някой клиент, който не е склонен да чака завръщането на продавача. В това време по улица „Шипка“ минава поетът Петър Лозанов, бивш Борсуков. Той подминава сергията, вижда Йордан, връща се две крачки и му подвиква:
– Е, видя ли къде те докара демокрацията? Хак ти е!

ГРУПОВ АБОНАМЕНТ
Радой Ралин дойде в редакцията и сподели между другото, че е абониран за
вестника, но вместо в петък винаги по получава в понеделник или вторник. И затова го чете със закъснение.
– Че защо не направи рекламация в пощата? – попита го Сергей Трайков.
– Защото попитах пощаджийката – усмихна се Радой и обясни: - Тя ми каза, че
първо го носи вкъщи, където го изчита четиричленното ѝ семейство, и след това
ми го пуска в кутията. Та затова закъснява. Но щом един вестник го четат още цели
четирима, мога да почакам още някой и друг ден…

ХУ ИЗ ХУ?
Генчо Симеонов разказва колко е интересна юбилейната изложба на Александър Божинов в Националната галерия.
– Научих – казва Генчо, – че веднъж Елин Пелин и Александър Божинов отишли
някъде в провинцията. Местният вестник писал: „На посещение в нашия град са
господата Александър Божинов – художник, и Елин Пелин – псевдоним.“
Стършелите се смеят, а Йордан Попов добавя:
– И в по-ново време имаше такъв случай… На една среща колеги бяха представени така: Иван Милков – художник, Христо Михов – Черемухин… Публиката
доста се озадачи що за професия е Черемухин…
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ФУТБОЛНИ СЕЗОНИ
В галерия „Сезони“ предстои откриване на изложбата на югославската карикатура. Публиката не е многобройна. Внезапно се появява Люпко Петрович, треньорът на „Левски“.
– Ако знаеха, че той ще е тук, щяха да дойдат всичките фенове на „Левски“ –
казва един стършел.
– И щяха да изпочупят седалките – отвръща друг.

МЛАДИ, ЗЕЛЕНИ И НАИВНИ
1988 година. На път за Китай двама стършели – Румен Белчев и Михаил Вешим,
се озовават в Северна Корея, страната на Ким Ир Сен. Макар че идват от държава,
където е победил реалният социализъм, тук Белчев и Вешим се чувстват като в
роман на Оруел. Навсякъде ги следи портретът на Биг Брадър – вожда и учителя
Ким Ир Сен, и по-малкото портретче на сина му Ким Чен Ир, наречен „Любимият ръководител“. В хотелския си апартамент стършелите имат шест портрета – по
два в хола, спалнята и банята. Когато тръгват из града, двамата сатирици забелязват, че хората по улиците са еднакво облечени, различават се само по значките
на Вожда върху реверите. Оказва се, че храна, дрехи и обувки не се продават в
магазините, а се получават по месторабота. В Централния универсален магазин,
който е на няколко етажа, на всеки щанд се продават само два артикула – корейски ножици и луксозна тоалетна хартия. Обикновеното население не разполага с
пари, защото получава купони от предприятията. Ако не работиш, умираш от глад.
В Северна Корея няма професии – ако едно момиче работи като готвачка в стол, то
това е само за шест месеца, после бива пратена на работа в селското стопанство.
По широките корейски улици и булеварди няма никакви надписи на други езици,
освен на корейски. Стършелите си купуват карта на Пхенян и когато я разгръщат,
установяват, че всички улици се казват Ким Ир Сен, булевардите – също, а също
и площадите. От българското посолство ги предупреждават да не спират местни
хора на улицата и да не ги питат нищо. Кореец, който разговаря с чужденци, бива
пращан на оризищата…
Водени от професионален интерес, стършелите разпитват в нашето посолство
дали тук има хумористични издания. Естествено, че няма – кореецът не трябва да
се смее, а да претворява в живота идеите на Вожда. Но в Северна Корея има писатели. Всички писатели живеят в един жилищен блок и започват работа едновре-
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менно сутрин в 5,30 часа, както всички корейци. Първо физзарядка – бягане по
алеята на здравето, носеща името, сещате се, на Ким Ир Сен, после задължително
учене на книжката с идеи, чак тогава – зад машинката. Писането продължава цял
работен ден, колкото и работният ден на обикновения кореец. Писателят, който
напише повече страници, е добър писател. Който не може да напише определения брой страници, бива пращан на оризищата. Всъщност писатели в Северна
Корея няма, защото книгите излизат подписани с името – пак се сещате – на Ким
Ир Сен или просто „авторски колектив“…
Три дни двамата стършели трескаво записват в бележниците си абсурдите на
системата. Мислят си наивно, че когато се върнат в София, „Стършел“ ще публикува пътеписа им за страната на Ким Ир Сен…
Млади са били тогава Белчев и Вешим, млади и наивни…

НЯМАТЕ ПОЩА!
Странстванията на двамата стършели – Белчев и Вешим, из Азия ги отвеждат в
едно екзотично място – Макао, бивше пиратско свърталище, тогава португалска
колония. Полуостров с размерите на Созопол плюс още два острова, свързани с
огромен мост. Тук хазартът е разрешен и милионери от Хонконг минават шейсетте
километра по море, за да заложат в казиното.
Вешим и Белчев не залагат оскъдните си командировъчни в казиното, а ги дават на някакво сервитьорче, което им носи потна биричка на кокетна масичка под
зелена палмичка. Като гледа залеза и златните отблясъци на залива, Вешим се
просълзява и надписва една открита пощенска картичка до самия себе си. Текстът
гласи: „Бай Михале, тук е много хубаво, аз оставам, ти – както искаш! Твой: бай
Михал“.
Случва се обратното – бай Михал си идва в България, а картичката – не! Коя ли
служба за сигурност още анализира тоя закодиран текст?

РИБА И БИРА
Лятото на 1986 година. Георги Александров и Михаил Вешим са в Москва по
покана на „Крокодил“. Точно в разгара на Горбачовия сух режим. Пред магазините
за алкохол се вият километрични опашки. Московчани са изнервени. Алкохолът е
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основна тема за разговор. Търсенето на алкохол – основно занимание.
Александров и Вешим са отседнали в хотел „Русия“. Звъни им колега от „Крокодил“ и им съобщава секретна информация: в южния бюфет на четвъртия етаж на
хотела са пуснали бира. Само за чужденци. Дават по шест бутилки на човек.
– Бързайте! – подканя ги колегата. – Разчитаме на вас!
Двамата стършели побягват към указания бюфет. Слава богу, опашката не е голяма – триста и трийсет грамовите шишенца „Жигульовско“ няма да свършат. Но
има друга изненада – за да вземеш полагаемите шест бири, трябва да купиш и
двеста грама „красная рыба“… Малка особеност на социалистическата търговия,
която в Русия си има и дама: „с нагрузкой“…
Александров и Вешим взимат бирите и рибата и сядат на една масичка в бюфета. Опитват рибата и единодушно я обявяват освен за „красная“ и за прекрасная.
Решават да вземат още двеста грама.
- Не положено! – отрязва ги бюфетчицата. – Надо взять и шесть пиво!

КАРТА, ДВЕ КАРТИ…
Пак Москва, пак по същото време. И стършелите пак са същите – Георги Александров и Михаил Вешим. Разхождат се из града, съпровождани от колегата от
„Крокодил“. За всяко нещо в тогавашна Москва има опашка – за сладолед, за
лимонада, за ябълки или за автобусни билети. Техният водач винаги изпреварва
опашката, показва някаква карта и сочи иностранните си гости.
– Тоя сигурно има петдесет и две карти – кодошат се стършелите. – И поне още
три жокера.
По едно време двамата български гости почват да питат за тоалетна.
– Вот ето проблем! – бърчи вежди техният разводач, защото се оказва, че в социалистическа Москва няма обществени тоалетни.
Повежда ги към ресторант на „Арбат“. Пак проблем – ресторантът е затворен.
Става ясно, че в социалистическа Москва ресторантите имат обедна почивка от
дванайсет до два. За да обядва персоналът. Иначе клиентите чакат отвън на опашка.
Водени от водача си, стършелите изпреварват опашката.
– Не искаме да обядваме! – обяснява крокодилецът на портиера в униформа
на генерал. Като генерал той стои изпъчен пред ресторанта и охранява правото на
персонала да храносмила спокойно. – Само до тоалетната!
– Не положено! – отвръща портиерът.
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Крокодилецът почва да вади картите си… Първа, втора, трета! Портиерът е непреклонен… Но и водача им си го бива. Намира нужния жокер в джоба си и го
лепва на физиономията на генерала.
– Входите!
Тримата влизат в пустия огромен ресторант, където ги очаква поредна изненада… Пред тоалетната има опашка. Е, пред тая опашка никакви карти и жокери не
вървят…
Тогава Михаил Вешим казва:
– Тия никога няма да се оправят!
Двайсет години по-късно той още е прав.

НАЙ-НАЙ-НАЙ
Най-тежкият човек, който е работил в „Стършел“, е Христо Едрин с живо тегло 148 килограма. Поемал храна в нормален размер, но често, по седемнайсетосемнайсет пъти дневно.
Най-лекият човек в редакцията бил Кунчо Грозев. Той бил толкова лек, че автоматичната врата на летище „София“ не можела да се отвори от тежестта му и
Кунчо изчаквал пред вратата да дойде друг пътник, за да натежат заедно.
Най-работливият човек в „Стършел“ бил Исак Файон. От сутрин до вечер той
пишел на машината, без да е писател. Продължил да блъска машината и след
като получил богато наследство в Испания.
Най-мързеливият бил пловдивският кореспондент Слави Славов. Той пращал
по два фейлетона годишно и предпочитал да пие ракия, тъй като ракиените шишета се отваряли по-лесно от винените.
Най-спящият човек в „Стършел“ бил Ангел Тодоров. Нямало редколегия или
партийно събрание, на което да не заспи. Със своето равно дишане увличал и
други след себе си.
Най-хазартната личност бил Павел Вежинов. За една нощ той проиграл на карти един салонен бюфет и старинна холна гарнитура, а за втората – сума, равна на
годишната реколта от картофи на село Доспей, Самоковско.
Най-големият разказвач на вицове бил Антон Антонов-Тонич. За това негово
качество го привлекли на щатна работа в Съюза на българските писатели, оглавяван по това време от виден столичен темерут.
Най-големият покорител на женските сърца бил Добри Жотев. Под предлог,
че пишат стихове, стотици и хиляди жени от страната минавали през кабинета му
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да споделят сърдечните си трепети, лекарски предписания и житейски разочарования.
Най-религиозният човек в „Стършел“ е бившият семинарист Дамян Бегунов. И
по време на социализма, и през демокрацията той никога не отминава просяк, без
да му даде милостиня.
Най-големият враг на Хайтов бил Димитър Дублев. В продължение на четири
години той започвал и завършвал работния си ден с дивни ругатни за автора на
„Диви разкази“.
Най-звучносмеещият се редактор е Михаил Вешим. Когато Вешим се засмее
в редакцията, счетоводителката, която живее на петстотин метра, се събужда и
тръгва на работа.
Най-мнителният човек в редакцията бил Димитър Петров. Той подозирал, че
всички в „Стършел“ с изключение на него, са врагове на социализма. Животът скоро го опровергал – врагове се оказали само половината.
Най-организираният творец в „Стършел“ е безспорно Станислав Стратиев. Той
пише фейлетони за вестника, повести и разкази за издателствата, комедии за театъра, сценарии за киното, като през всичките тези години съставя и „Речник на
непознатите за Чавдар Шинов думи“.
Най-елегантният редактор на всички времена бил Георги Александров. В деформираната стършелова среда с безупречно изгладените си костюми той изглеждал като манекен, попаднал на битпазар.
Най-нервният човек в „Стършел“ е безспорно Христо Пелитев, тъй като найдълго е стоял главен редактор.
Най-издръжлив на бракосъчетания се оказал карикатуристът Георги Чаушов.
Той бил пръв съпруг на три красиви жени и от всяка добил по едно дете, след
което станал философ и вегетарианец, оттеглил се в севлиевското село Бериево,
където купил и обзавел къща и се отдал на размисъл.
Най-екстравагантен бил карикатуристът Велин Андреев. В репортажи за първите западни туристи на нашето Черноморие кинохрониката винаги го показвала
в едър план, с бялата му брада и черната му лула.
Най-скъп на добри думи за колегите си бил Черемухин, ето защо на една стършелова томбола в ЦУМ наред с различните предметни награди имало и специална награда „Добра дума от Черемухин“.
Най-академичният човек в „Стършел“ се явява Тодор Динов, академик, създател на българската мултипликационна школа.
Най-многодомният е художникът Никола Мирчев, който има цяла улица в
квартал „Изгрев“.
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Най-евтин на добри думи бил Тодор Данаилов. Той наричал всеки посетител в
редакцията, който носел шише вино, „прекрасен човек“, а виното, независимо от
произхода и качествата му – „превъзходно“.
Най-издигналият се в държавата човек от „Стършел“ се оказал юридическият
консултант на вестника Димитър Попов. Когато става министър-председател, във
вестника излиза съобщение, че редколегията е решила да го освободи поради
преминаване на друга работа.
Най-мълчаливият редактор във всичките години на „Стършел“ е безспорно
карикатуристът Ивайло Нинов, известен повече като бащата на малкия „Иванчо в
„24 часа“. За един работен ден той може да каже „добър ден“ или „довиждане“,
но никой не помни да е казал в един ден и двете.

НЕ МЪЧЕТЕ КУЧЕТО!
Полският сатирик Станислав Йежи Лец бе написал афоризъм: „Прозорецът
към света може да бъде закрит и с вестник”.
Имал е предвид друго време – на идеологическата завеса, когато вестниците
бяха пълни с речи от конгреси, с доклади и с очерци за герои на труда. В ония
години бе популярен и един руски виц, който се шегуваше с имената на най-големите съветски издания: „В „Правда” няма известия, а в „Известия”няма правда”.
Днес у нас имаме правда/свобода/ на печата, но е на хартия. А пък вестникарската хартия не става даже за амбалаж. Чувал съм, че в Англия, по стара традиция,
във вестник ти завивали fish & chips за вкъщи. Но там си има издания с традиция –
ако ти завият рибата и картофките в „Таймс”, „Гардиън” или „Индипендънт”, няма
да се отрази на фиша и чипса. Е, ако ги опаковат в „Сън”, може малко да пожълтеят, но пак ще стават за ядене. Ама я завийте обикновен сандвич в български вестник – веднага ще се сбръчка от клюки. Ще се разкашка от чалга, ще се вмирише от
миризливи измислици и сензации.
Днешната българска журналистика разваля не само храната, но и обществената атмосфера.
Не знам защо Министерството на здравеопазването предупреждава с надписи
по кутиите, че цигарите са опасни за здравето ни, а нищо не казва за вестниците.
Би трябвало на всеки отпечатан брой, на видно място до заглавието да има предупредителен надпис: ”Четенето на вестници убива мозъчни клетки!”. Или: „Жълтата преса предизвиква халюцинации, страхова невроза и нощни напикавания!”.
И всичко това да е придружено със снимки – на невротици, лунатици и прочие
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пациенти с ментални проблеми.
Когато влезем в магазина, на щанда за сирене има разни етикети – на едни
пише „сирене”, а на други – „имитиращ продукт”.
На вестникарската „Лафка” няма разни етикети – всичко по стелажите уж са
вестници. Купиш един, отвориш го – имитиращ продукт! Купиш втори – още поимитиращ, даже лоша имитация на първия. Или пък ще попаднеш на страници,
миризливи като незряло сирене.
Навремето френският президент генерал Дьо Гол казваше, че не се управлява
лесно държава, в която има над триста вида сирене.
Много по-лесно се управлява държава, в която журналистиката е само един
вид – имитиращ продукт.
Преди десетина години един немски издател на български вестници бе откровен с персонала си: „Задачата на журналиста, беше казал той, е да запълва с текст
празните места между рекламите”.
Тоест, журналистиката у нас пълни дупки – не само между рекламните карета,
а най-вече между властта и народа.
Издание, което по-гладко запълва дупките, заглажда ги и ги замазва, ще получи
повече финансиране. От властта – в нея е и хлябът, и ножът на финансирането.
Европейските норми изискват върху храните да е написан съставът им: мазнини, белтъчини, въглехидрати. Е-та, оцветители, стабилизатори и консерванти.
А за вестниците няма такива изисквания. Читателят сам трябва да се сеща коя
статия е прекалено мазна и на кого с нея редакцията се подмазва, кой репортаж
е сладникав и колко платен шербет съдържа, коя новина с какъв оцветител е оцветена. Има издания, които преливат от Е-та. Щом ги отвориш, спонтанно възкликваш: „Е-е-е, стига де-е-е!”
Ами телевизията? Там пък се забелязва следната закономерност: колкото поплоски са екраните, толкова по-плоски стават програмите. Телевизорите от ден
на ден са все по-смарт, а пък предаванията – все по-семпли. Апаратите уж „Лед”, а
пък от екраните им тече разтопен словесен сладолед.
Днес афоризмът на Станислав Й. Лец може да бъде допълнен така: „Прозорците към света могат да бъдат закрити и с „Уиндоус””. Със сайтове и социални
мрежи. Често „Фейсбук” намирисва на „Фейкбук”.
Какво да се прави в такива информационно-мътни времена? Как да различим
истинската новина от „фейка”?
Един приятел разчита на куче – от порода за откриване на трюфели. Безпогрешно надушва фалшивите новини. Стопанинът му отваря крана на новинарския
поток, кучето слуша и върти опашка – на фалшива новина пролайва: „Ау-ау!”. Пък
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на големи лъжи направо вие като аларма: „Ауууу!”.
Може да си вземете куче от такава порода. Рискувате само да си навлечете
гнева на защитници на животните, че изтезавате с медии домашния си любимец.

ТЪЙ РЕЧЕ СОКРАТ
Както си четях новините из мрежата, попаднах на следната: Магазин от търговска верига във Франция намалил течния шоколад „Нутела” със 70 на сто. Пуснал
бурканчето по евро и нещо. В резултат на което се стигнало до бой. Хората взели
да се блъскат и удрят и се наложило да извикат полиция. „Бяха като животни. Една
жена я оскубаха, възрастна дама беше ударена с кутия по главата, друг пък имаше
кръв по ръката" – разказва очевидец пред френска медия. „Хората се блъскаха,
бутаха всичко, чупеха друга стока, беше нещо страшно и се наложи да извикаме
полиция", допълват служители в магазина.
Изведнъж някаква машина на времето ме върна в годините на „реалния социализъм”, когато в нашите магазини ставаха подобни схватки, но не за „Нутела”.
Течен шоколад с лешници, „Тоблерон” и шоколадови яйца тогава се продаваха
само с долари в „Кореком”, а правото да пазарува там не бе за всеки.
По обикновените магазини обикновеният народ се биеше за по-нужни вещи –
нафтови печки или цветни телевизори „Велико Търново”, около Нова година – за
портокали и банани, а през останалото време – за тоалетна хартия.
Разказваше се следния случай: пред ЦУМ се трупа народ, пуснал се слух, че са
докарали нафтови печки. Тълпата се бута, ръмжи, недоволството расте. А печки
няма за всички. Обаждат се на министъра на търговията, тогава Пеко Таков. Той
пристига пред ЦУМ и нарежда да му донесат трибуна с микрофон. Застава на трибуната и започва да държи реч /той минаваше за голям оратор/. Говори за успехите в социалистическото строителство, за решенията на конгресите, за ръководната роля на партията и лично на другаря Живков… Постепенно тълпата се умирява,
отегчава и се разотива. Остават само трима души да го слушат. „Дайте им на тия
тримата по една нафтова печка!” – нарежда министърът в края на речта си.
Още един куриоз от онова време: мекичар прави и продава мекици. При него
идва някакъв човек и му казва: „Една мекица ти струва четири стотинки. Ето ти
десет лева, раздай безплатно на хората двеста и петдесет мекици!”. Мекичарят
взима парите и обявява: днес мекиците са безплатни! Настава бой и грабене –
всеки граби не толкова, колкото може да изяде, а колкото може да докопа. Става
като с „Нутелата” във Франция – удари, скубане, писъци…
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А човекът, платил за сеира, седи отстрани и гледа. След като мекиците са разграбени, мекичарят го пита: „Защо ти трябваше това?”. „Вече съм стар – отвръща
човекът, – няма да доживея комунизма, когато всичко ще е безплатно. Затова исках да го видя как ще изглежда”.
Дали сега някой левичар във Франция не прави опит да си представи комунизма като раздава почти безплатна „Нутела”?
Докато ви разказвам тия работи, ми звъни телефонът. Обажда се нежен женски
глас – служителка на мобилен оператор. С изгодна оферта – предлага ми безплатен таблет и 4 Джи – на корем. Отказвам. Но другата страна не се отказва и пак
повтаря офертата: „Защо не приемате, господине? Толкова е изгодно…Само…”
– Ще ви отговоря с философски пример – казвам. – Древният философ Сократ
всеки ден ходел на Атинския пазар, разглеждал сергиите и нищо не купувал. Когато го попитали защо нищо не купува, а ходи на пазара, отвърнал: „За да видя от
колко неща нямам нужда!”. Разбрахте ли ме?
– Да – отвръща женският глас. – Благодаря ви! – и затваря.
А аз благодаря на Сократ за прекрасния пример – върши чудесна работа в разговори с търговци и рекламни агенти.
– Жив да си вечно, философе! – казвам му лично. Не на него, а на магнитчето с
неговата физиономия. Купих си го от Гърция и си го лепнах на вратата на хладилника.
Може да е кич, но ми е полезно – при всяко отваряне на хладилника, Сократ ме
поглежда и сякаш ми казва:
– От колко много неща нямаш нужда…

ВЪЗСТАНОВКИ
Варварите откъм Дунава налитат – свирепи и космати – ята грабливи врани,
размахали тояги, боздугани. Среща ги римският легион, разквартируван в „Нове”
– бастион. С двайсет века връща се историята на човека - от север диви даки нападат римляни и малко траки. Сурови войни в боен строй не трепват пред мътния
порой. Политат копия, стрели – като в буря въздухът трепти…Чаткат брони от картон, щитове от стар кашон. Настава сеч и меч – борба гръмовна, но и доста бутафорна – с оръжия, крака от маси и остриета от пластмаси.
Отиваме на морски бряг, единайсет века по-назад… Кон до коня, мила моя майно льо! Юнак до юнака, маждрак до маждрака, мустак до мустака… Святкат саби,
щитове… Ей го - цар Симеон пристига – воеводи си зове. Зове ги на бой – срещу
ромеите безброй край реката Ахелой. С викове Ура!” нашата войска разбива гърци
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на часа… А хронистът Божидар, на историята господар, в интервюта глас дере – по
БНТ, по БНР – и къде ли още не…
Храбри опълченци бранят урвата дива – и тела я стелят, и кръв я залива. Всяко
дърво меч е, всеки камък – бомба! Сюлейман безумни сочи върха там и си гледа
джиесема за пропуснати обаждания… Още миг, ще падне заветният хълм, изведнаж кетерингът пристига със гръм!… След битката аскери и солдати сядат на бира
и кебапи.
Излел е Дельо Хайдутин - хванал на Странджа баир гората, гази на Ирин-Пирин
тревата. Нарамил пушка бойлия, запасал сабя френгия, повел национален отбор
юнаци… Мач да играят, бой да се бият… Бой да се бият, шведи да разбият – насред София – на терена, на трева зелена… „Удряйте, момчета!” – треньор нахъсва
нашта чета – „Но не къде да е – само извън наказателното поле!” Шуми гората,
ромони реката: „Българи-юнаци!”… В тиви-клип накривили калпаци…
А над Жеравна самодиви в бяла премяна, български елфи щракат си селфи. С
бабини ризи се веят, престилки шаренеят, забрадки аленеят... Хоро се вие народно, шумят буки и фейсбуки, младо и старо се радва, руйно вино надига – къде в
туби, къде из ю-туби…
Празници за народа, пиринскоууууу! – вие-пие звяр и природа! Във въздуха
юнак с пищов тряска, зъби се на тирана – плаши гарга и врана!
Зъби се на тирана, но щом изтрезнее – тича на зъболекар – коронките да му
потегне, пломбите да му извае... Иде юнак отдалеко, пък там не е леко: дентистискъпари дерат еврознаци от джоба на българи-юнаци.
Зяпва на стола левентът, а д-р Уста Коко Фичев, бърка му из уста с инструмента.
Пили до кост, да съгради мост… Зъбен мост и половина – връзка с милата майкародина.
– Ох! – пъшка юнакът, а сестра-самодива в бяла премяна, подава на Майстора
амалгама.
Отпуската е на финала – през Терминала юначна дружина хваща си пътя към
пуста чужбина.
И от борда на самолета дума на родината клета:
– Обичаме те, наше Отечество! Когато изчезнеш, ще се върнем да ти направим една възстановка!
Б.Р. Тук-там из текста авторът е използвал поетика – за повече патетика.
Словесна плетка – като за жилетка. На места е редка плетка – рима куца, а и
ритъмът скрибуца. Но това придава оригинално звучене на възстановката като часовник на китката на римски войн и смартфон в ръката на опълченец…
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ЗАЕДНИЦА
Най-често в Македония са ми задавали въпроса: „Шо ке се напиеш?” На който
винаги давам един отговор: „Абе аз няма да се напия, ама вие сипете квото имате!”.
В Скопие съм виждал най-абсурдните графити. Върху сградата на националния
театър пишеше: „Смърт на Касандра, свобода на македонския народ”! Беше в началото на 90-те – тогава сериалът „Касандра” беше поробил и българския, а и другите балкански народи, но ние си траехме, а македонците бяха готови да въстанат
срещу него. Двайсетина години по-късно видях на една стена друг надпис: „През
Груйо ми е!” – намек /който не може да се нарече тънък/ за премиера Груевски…
Известно е, че в Скопие има най-много паметници на квадратен метър – по
време на управлението на горепосочения „Груйо” централният градски площад се
задръсти от монументални скулптори – Александър Македонски на кон, цар Самуил на трон, войводите Гоце Делчев и Даме Груев – и те на коне – като бележити
пълководци. Из Вардаро джапат „гемиджиите”, а малко по-надолу се възвисява
Триумфалната арка – досущ като Парижката, е, малко по-ниска – френската е почнал да я строи Наполеон, а македонската – не знам, може би някой Груйо – като
оня от графита на стената.
„През Груйо ми е!” – се сещам и в София, когато погледна нашия паметник
на царя Самуил – оня със светещите очи. Казват, че македонците ни завидели
– нито един от техните монументи не свети и не намига с очи. Ние и в друго ги
надцакахме – конят на наш генерал цвили стария химн „Шуми Марица”, щом
му застанеш срещу копитото. Но пък конят на Александър Македонски има найголемите топки, нали е Буцефал, най-велик сред конете. Топките първоначално били даже по-големи, но и поръчителите се смутили от размера и накарали
скулпторката малко да ги намали – да ги вкара в по-реалистични размери. Тогава
в македонската преса имаше дискусия за размерите – онова „През Груйо ми е”
на стената сигурно беше част от спора. Тогава още нямаше „стени” във Фейса,
че споровете да са там.
Към Македония аз лично имам историческа заслуга – малко след като президентът Желев я призна за независима държава, аз признах „Скопското пиво”. Признах го в качеството си на външен министър на Бирената партия /в началото на
90-те имаше такава партия и тя проведе за късо време повече партийни конгреси,
отколкото БКП и КПСС взети заедно, в партийния дом „Феята”/. „Признавам Скопското пиво!” – казах на директора на тяхната бирена фабрика, при когото бяхме
заедно с карикатуриста Ивайло Нинов – делегация на високо партийно равнище.
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„Е па яз шо да сторам?” – попита доста стреснат директорът. „Па сипи по едно
пиво да се напием!” – рекох му и така ги „сближихме относите”. Да сте чули сега
македонците да претендират за „Пиринското”?
В Скопие съм имал и друга среща на високо равнище. С колегата Кръстьо
Кръстев бяхме поканени на откриване на международна карикатурна изложба.
След изложбата – банкет. Разточителен и многолюден. След банкета любезните
домакини ни качват с Кръстьо в една „Застава” да ни карат до хотела. Около колата залита силно пиян човек – и той от компанията. Домакините казват: „Сместите
се да земеме Борко”. Взимаме Борко при нас на задната седалка, ама той не стои
седнал – полага плешива глава в скута ми и нещо бърбори. Галя го по главата:
„Кротко, Борко!” и само се моля да не повърне, че нямам резервни панталони. По
едно време спряхме някъде в нощно Скопие. Отвориха вратата и Борко се изсули
– заклати се като метроном, но не падна. „Он ке се оправи!” – казаха домакините
и дадоха газ. На другия ден, в 9 сутринта, имахме среща с техен зам.-министър на
културата. Секретарката отвори вратата на кабинета: насреща ми Борко – същият,
чиято глава бях държал в коленете си. Много ни се зарадва: „Шо ке се напиете!”
и извади шише „жолта лоза”…
Та и по културните министри си приличаме, по културата на министрите.
Защо разказвам всичко това – защото предпочитам шегите със съседите пред
кавгите. И повече ми харесва въпросът „шо ке се напиете?”, отколкото „с кого ке
се степаме?”.
И като Кинг /Мартин Лутер/ имам една мечта: „Сите комшии” да сме у една
„заедница” – европската. А на нашите и на македонските политичари бих казал,
че „заедница” не е заяждане, а живот в една общност.
Другото ми е през Груйо…

ЯВНАТА ВЕЧЕРЯ
Глас зад кадър: Драги зрители, вие сте с „Черешката на тортата”, известното
предаване, където известните готвят. Днес обаче ние сме ви сготвили най-голямата изненада – ще ни гостуват участниците в Тайната вечеря, а техен домакин ще
е самият Син Божи – Исус от Назарет…
Исус: За моите 2019 години съм участвал в какви ли не шоупрограми, но „Черешката” е най-доброто шоу. Гледам го с интерес. По принцип не обичам да се
въртя в кухнята, не съм кулинар, нито гурман. Хапвам, каквото дал Бог-Отец, но
специално за случая ще сготвя нещо здравословно с плодове и зеленчуци от Гет-
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симанската градина. Ще откъсна авокадо, от което ще намачкам гуакамоле за разядка, ще напълня фурми с рокфор, ще запека халуми върху гореща плоча и ще го
залея със зехтин…
Глас зад кадър: Да чуем гласа на Господ Бог в кухнята, нашият мастер-шеф Саваот…
Саваот: Сине мой, не заливай халумито със зехтин – няма да ти се получи! Подобре опитай дресинг със слънчогледов тахан и хумус. Изстискваш лимон, щипка
сол, листенца босилек, ще го намериш до базиликата, оттам е името му… Ама ти,
понеже си свикнал все да си около олтара, не гледаш какво расте до базиликата…
Исус: О, татко мой, ти, както винаги си прав, ще те послушам за босилека! Босилек ще сложа и на доматите с моцарела…
Саваот: Отново грешка, сине мой! Доматите са внос от Америка, а тя още не е
открита!
Глас зад кадър: Ех, Исусе! Остава и картофи да опържиш! Да, ама има да чакаш
– Колумб ще ги донесе след около 1500 години! Дотогава гостите ти ще са умрели
не само от старост, но и от глад! Да попитаме гостите, поканени на Тайната вечеря,
която ние ще направим за вас, нашите зрители, Явна…
Апостол Петър: На Явната вечеря не очаквам от Исус нещо вкусно. Познавам го
като аскет, той готви като каскет!... /Смее се/… Шегувам се! Ама нали е Учител, ще
му изсърбаме попарата и накрая ще му гласуваме най-голям брой точки!
Симон Зилот: Допускам, че Учителя ще гледа да мине тънко. И пак ще ни пробута някои от неговите номера – ще ни нахрани, както тълпите при Генисаретското
езеро – с две риби и пет хляба. Кой ял – ял!
Матей: Това с двете риби и петте хляба не беше фейкнюз, а си беше наистина
чудо! Пуснах снимки във Фейса, а пък един ден ще го опиша и в Евангелието…
Глас зад кадър: Щом може да твори чудеса, да видим какви ги натвори Исус в
кухнята на Гетсиманската градина.
Исус: Ужас! Фурната ми не работи… Нищо чудно, не съм я използвал от две хиляди години. Мислех да опека хляб, но явно няма да стане. Затова пък ще кажа на
учениците си: „Не само с единия хляб се живее!”
Юда Искариотски: Добре е да има и някоя пържола! Вратна!
Йоан: Млъкни, Юда! Забрави ли, ние не ядем свинско! Не се излагай, дават ни
по телевизията!
Яков Заведеев: Явно, ще си дояждаме вкъщи!
Глас зад кадър: Докато апостолите се карат помежду си, Исус търси спасителен
вариант – ще приготви салата табуле…
Исус: С булгур… Нарязвам на ситно магданоз, много магданоз, ще изстискам
лимон, но булгурът ми нещо остава твърд…
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Мастър-шеф Саваот: Ами твърд ще е бе, синко, затова го залей с гореща вода
и го остави да ти омекне…
Исус: О, татко, не ме изоставяй!
Глас зад кадър: След много суетене и с Божията помощ, Исус най-после е готов
с вечерята. Явната вечеря.
Исус: Преди да дойдат гостите, ще подредя масата. Искам да е красиво наредена и най-важното всеки от учениците ми да си знае мястото… Че един ден
Леонардо ще ни рисува…Аз ще седна в средата.
Глас зад кадър: Да видим как учениците ще оценят готварските умения на Учителя си… Предварителна информация: един от тях ще му даде нула точки… И направо ще го предаде! Кой е той?
Но това ще видим след рекламите.
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БУДИТЕЛ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ

РУМЕН
БЕЛЧЕВ

Кой – ротвайлер, кой – питбул, кой – каракачанка-рекордьор, а аз си имам домашен будител за лично ползване.
Будителят е странно създание – много е удобен – яде малко,
не е капризен, обича да спи до печката и много бързо се научава да изпълнява команди.
Понякога е способен дори на самостоятелни решения!
Трябва, например, да събуди общественото недоволство,
приспано от риалититата и сериалите – само му кажи „Дръж!” и
будителят с бурен лай стряска, трогва и очарова публиката така,
че тя само срещу безплатен транспорт и сандвич за из път е готова да се вдигне и да протестира за каквото и да е по жълтите
павета.
Няма лошо – тъкмо протестиращите разглеждат и метрото,
от което има файда и столичната община!
Друга команда, която може да изпълнява, е да клечи пред
прозорците на политическия противник и да не му дава да
заспи – щом види, че лампите загаснат, веднага вдига вой, че
вътре се върши нещо изключително неприлично и непочтено.
В резултат – политическият противник се изнервя, не загасва
осветлението дори през деня, ходи недоспал, с торбички под
очите и говори глупости, заради които хората му се смеят.
Напоследък доста колеги се обзаведоха с домашни будители
– кой може да му нарисува портрет, кой – да спретне стихотворение, има даже един, който си има будител–иманяр – много
интересна порода, само рие в земята и каквото изрови – носи
го със зъби на чорбаджията, та да го погали. Лошото е, че тази
порода не обича да я галят по главата, а по джоба, обаче иначе
е по зверски благодарна и предана.
Най обичам да си разхождам будителя – той мре да се разхожда по телевизиите, защото си харесва физиономията. Много е благодарен и маха с опашка!
Понякога се разбираме с колегите да си разходят и те домашните будители по същото време в една и съща телевизия
– да си поиграят заедно, да си покажат новите каишки, да видят
хората, че и ние от будители отбираме, нищо, че не участваме
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в киноложки изложби.
Понякога, когато има нужда, си устройваме будителски боеве – събираме няколко будители в едно студио и ги насъскваме един срещу друг, та хората да се
радват. Това, хората, много обичат, когато будители се бият за тяхната обич. Разбирам ги – тях никой, освен данъчните, не ги обича и търси – поне в телевизора
– някой да се кълне в тях!
Докато те се бият, ние отвън си се разбираме кой – как, кой – къде и кой – колко. И никой не ни забелязва, защото от студиото се носи такъв лай, че може да
заглуши излитащ самолет.
Разбира се, има и бездомни будители – те са от ония породи, които само мрънкат и никого не могат да ухапят, заради което се смятат за безполезни и без стопанско значение. Има ексцентрични милионери, които си вземат по един-два за
вкъщи – ей така, да се фукат, че си имат будител-учен, който освен да стои на
задни лапи, може да прави и открития, но капиталовложението не си заслужава
– откритията са малко и от тях никаква файда, освен някоя и друга международна
диплома. Пък рамките напоследък поскъпнаха, да не говорим за шпакловките –
кой ще ти дупчи стените заради някаква диплома!
Четох във вестника, че будителите се били изхитрили да си имат и празник.
Ще взема да му купя на моя пушено кокалче – да се радва!
Пък после – ще го пусна да полае малко само за свое удоволствие! Той си знае
срещу кого!

НА ГЕВРЕКА В ДУПКАТА
Наскоро прочетох, че учените, след като вече са разбили атома, за да видят
какво има вътре в него, били решили да оправят тая беля и да се заемат с последната нерешена загадка на битието. И открили каква форма има вселената. За да
разберем величието на откритието им, снизходително ни обясниха, че простонародно речено, вселената имала формата на геврек – кръгла, с дупка в средата.
Лошото на науката е, че когато намери отговора на един въпрос, веднага изскачат още пет-шест нови – като следствие на отговора. След като научихме как
изглежда вселената, логично беше да си зададем въпроса – а къде в нея, по дяволите, сме ние?
Още по-логично дойде и въпросът – а това, по което ходим, и то ли е с формата
на вселенски геврек, на кълбо, както се смяташе досега, или е каквото го виждаме
– плоско, тук-таме с възвишения?

48

MOPE

На снимките от спътниците ние не вярваме – всички знаем, че новините от космоса са доста съмнителни. По-добре е да потърсим доказателствата около нас –
такива, каквито можем да видим с очите си и пипнем (ако ни позволят) с ръка.
Първото съмнение, че Земята е кръгла, се роди в края на миналия век – когато
попитаха някакъв откъде тия мангизи у него, а той обясни, че си ги бил спестил
от закуските. Обяснението бе толкова плоско, че никой не го взе насериозно –
учените го класифицираха като подигравка към изконната българска завист към
преуспелия човек, а го обясниха и с гладната зима, наречена на името на някакъв
министър-председател, в която даже закуските бяха кът.
Зимата отмина, но завистта си остана – целокупното население започна да не
завижда вече на сутрешните банички на избраниците си, а на кюфтетата им – дори
в кварталните кебапчийници хората на майтап питаха за депутатски кюфтета.
Социолозите обясниха тая необяснима завист към хората, заслужили да ядат
по-евтинко във ведомствения си стол, с все по-пълното задоволяване на нуждите
на гражданите, които, надмогнали на харча си, вече не обръщали внимание на
чуждите банички, а вдигали поглед по-нагоре – към скара-бирата на елита. Плоско, но свърши работа - убеждението, че ни смятат за много тъпи, в смисъл – хора,
на които могат да се пробутват всякакви плоски менти, започна да се затвърждава.
Ако продължим с плоското социологическо обяснение за замогването, в началото на новия век забогатяването на електората достигна небивали висоти – той
забрави и кюфтетата, и се вторачи в апартаментите, които пазаруваха от време
навреме избраниците му.
Е, вече с доста голямо безразличие приехме традиционното обяснение, че
всичко е точно и плоско – в смисъл – юридически правилно написано на хартия. А
хартията, както знаем всички, е плоска.
И какво следва от това? Следва, че след като всичко ставащо около нас е плоско, да не говорим, че и нас ни смятат за тъпи, в смисъл – плоски, какво ѝ остава
на Земята, освен и тя да е сплескана като плескавица?
След като се разбрахме по тоя фундаментален въпрос, да опитаме да си отговорим на тоя, с който започнахме – а къде сме всички ние в тая вселенска мешавина?
Отговорът е елементарен и се крие в доказателствата за плоската форма на
нашата планета. Забелязали ли сте, че след като попитаме как за десетина години
се спестяват от заплата някакви милиони, достатъчни за покупка на апартамент,
хотелче, заводче или ТЕЦ, първо ни казват, че всичко е записано на плоската хартия, а след това ни уверяват, че сделката е напълно прозрачна.
Какво означава думата „прозрачна”?
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Означава, че нищо от това, което ни показват, не се вижда.
А щом не се вижда – логичното заключение е, че го няма.
И – след като се огледаме наоколо и виждаме, че около нас няма нищо – очевидно сме в центъра на това нищо.
Поздравления – открихме отговора на загадката – дори досега да сме имали
някакви съмнения, че България е в центъра на вселената, вече имаме и научно
доказателство!
Днес със сигурност можем да заявим пред целия свят – ние сме в центъра на
дупката на геврека!
Ще кажете – това, с дупката, добре, а къде е геврекът?
Ами – отговорете си сами – щом го няма, значи може да се направи макар и
ненаучно обосновано предположение, че и той вече е откраднат!

ЛЮБИМЕЦ $13 000 000
Обичам мачовете!
Особено напрегнатите – те изпиват много повече бира от кротките наговорени
хиксове.
В интерес на истината – завиждам и на коментаторите – хем не играят, хем
могат да дават акъл отстрани.
Хората си мислят, че за тая работа трябва да се разбира от футбол – напротив,
трябва да се разбира от финанси!
Ето, например, как би звучал един мой коментар на мач в съответствие със
съвременните изисквания:
– Добър вечер! Днес ще имаме удоволствието да гледаме сблъсъка между две
почти равностойни селекции – едната – на обща стойност осемдесет милиона
евро и нашите любимци, на обща стойност седемдесет и седем милиона и петстотин хиляди!
Съдията, с хонорар пет хиляди евро, проверява помощниците си с хонорар от
по две хиляди и почти безплатно надува свирката.
Хубав пас – като за стотачка, но и посрещането бе добро... Опа! Този картон ще
струва на нашия защитник поне пет хиляди глоба, но няма значение, защото ще я
плати футболният съюз, важното е да бием и да гепим премията от два милиона,
което ще ни позволи по-късно да участваме в разпределението на сумите от клуба на богатите... Ох, да стискаме палци на нашите любимци да се доберат до тоя
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клуб, защото иначе ще трябва да си продадат бразилеца за два милиона и половина, което е почти на безценица, като се има предвид как се търсят напоследък
българските бразилци!
Нашият треньор излиза на тъч линията, което ще му струва хилядарка, но той
не може да се въздържи да не отправи последно емоционално предупреждение
към главния съдия и неговите най-близки роднини.
Един на нула... Господи, защо трябваше да става това? Какъв кутсуз! Проклятието на този стадион виси над нашите от далечната година... извинявайте, загубих
си листчето... Но ако този резултат се запази до края, нашите ще загубят не само
мача, но и евентуалните два милиона от класирането, както и стоте хиляди отборна премия. Затова не мога да разбера пълната апатия, която е обхванала отбора...
Може би противникът е по-мотивиран... Четох някои цифри във вестниците, но не
мога да им повярвам, те са по-скоро виртуални, отколкото реални!
О, великолепен удар за около петстотин евро с левия крак! Ако беше за шестстотин, може би щеше да е в очертанията на вратата! Но и вратарят на съперниците ни скочи като за седемстотин!
Атаката на нашите продължава, ето, виждаме пас като за петстотин и четиридесет, обаче някакви си четири евро не стигнаха на десетката да достигне до топката!
Нямаме късмет и финансиране тази вечер и това си е!
Треньорът пуска смяна за около петдесет хиляди... Не ме разбирайте погрешно,
това е неговата комисионна, но дано замисълът му се оправдае... Къде бе, идиото? Къде ходиш като петлевова девственица!
А, ориентира се – нашата врата е отляво на вашите екрани... Браво, моето момче! Само така! Не заспивай – ти си българин!
Щото от сметки на мен вече взе да ми се приспива, поне вие, на терена, не
дремете!
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ЩАСТЛИВЕЦ ТЪРСИ НЕЩАСТНИ
Човек трябва да мисли позитивно!
Като чух по телевизията от най-високо място, че един ден гърците с положителност ще ни дишат прахта, а Европа ще ни завижда, реших да дам своя принос
към опозитивяването на негативно гледащата на живота наша нация.
Върнах си празните шишета, заложих телевизора и с полученото си наех билборд за цяла седмица.
С моята ухилена физиономия и надпис:
АЗ СЪМ ЩАСТЛИВ, А ТИ?
И телефон за отговори.
Първото позвъняване беше на анонимен недоброжелател, който деликатно се
осведоми дали всичко ми е наред. Дълго и настоятелно го убеждавах, че душата
ми пее в такт три четвърти и че всичко е за добро в този най-прекрасен от възможните светове. Оня ми тегли една майна и освободи линията.
Веднага я зае втори анонимен тип, който се заинтересува дали си държа парите от джакпота на сигурно място и дали съм чак толкова сигурен, че мястото е
сигурно. Срещу мизерен процент можел да ми осигури защита от дебнещите ме
неприятности.
Постарах се да му обясня, че щастието не винаги е пряка функция на парите,
че понякога животът е рай и в колибка, стига в нея да си пържим прясна рибка
и сладка да ни бъде любовта. Даже му изпях песничката. Типът ме напсува и ми
рече да ида да се пера. Тъкмо да му отговоря, че пералнята я заложих миналия
месец, и прекъсна.
След това ми позвъниха от Министерския съвет. Да питат съгласен ли съм да се
появя на първа страница на харесваните от тях вестници с изявление за пълното
си щастие. Със снимки от щастливото ми битие и разкази за нещастното такова
при предишните правителства.
Отговорих, че предпочитам телевизията.
– И телевизии си имаме – казаха радостно оттам. – Даже много – вие коя си
избирате?
Избрах си една наслуки и веднага позвъни следващият.
– Тате, сгазих дете! Чакай да ти дам майор Миланов от районното!
Проведох с майора толкова дълъг и съдържателен разговор, че накрая той се
разплака и обеща да напусне горнооряховския център за телефонни шеги и закачки, да стане нов човек, да се обърне към изконните християнски ценности и
да се отдаде на пост и молитва в най-близкия манастир. Препоръчах му Килифа-
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ревския, той благодари учтиво и отиде да набира следващия произволен номер.
Следващият май че беше истински майор – с мустаци, ако се съди по гласа. Заинтересува се дали доходите ми съответстват на реалното ми щастие.
Докато обяснявах, че щастието ми не може да се съизмери дори с увеличения
бюджет на културното министерство – защото е неизмерно голямо, пълно и всеобхватно, той съвсем изненадвано се разпсува, че му дават идиотски задачи и
никакви двайсет заплати накуп не могат да му компенсират разправиите с такива
откачалки. Препоръчах му антидепресант, но без алкохол – това вреди на позитивното възприемане на живота, особено рано сутрин, с което предизвиках нов
порой от псувни. Изслушах ги внимателно и почтително – човек трябва да уважава
институциите, дори когато те не го уважават чак толкова.
За седмицата получих 236 584 обаждания – повечето, както вече казах, с псувни, няколко хиляди предложения за брак, малко повече оферти за запознанства с
цел чиста и необвързваща любов, още толкова – с молба за безвъзмездна помощ,
и хиляди други глупости – всяка – по лев и двайсет на минута към всички мобилни
оператори.
Сега съм още по-щастлив.
А вие?
Телефон за връзка: 0700 01002.

ШВЕЙК – РЕЦИДИВИСТ
В ония времена имаше сложна процедура за превъзпитание на рецидивистите
и връщането им към нормалния живот на редовен данъкоплатец. Всеки арестуван беше подлаган на унизителни лекарски прегледи и пращан на принудително
лечение.
Швейк го настаниха в килия заедно с неколцина отчаяни типове, увити в арестантски одеала.
– Повече не издържам – виеше един слаботелесен на нарчето до вратата. –
Утре отивам и си признавам, че имам язва!
На съседния нар се гърчеше блед човек с небръсната от 72 часа брада. Освен от
угризения, той страдаше от акне и псориазис.
– Този е третият за тая седмица – печално рече побелял рецидивист. – Още
утре ще си признае диагнозата... Младото поколение няма необходимата закалка... А вие защо сте тук?
– Аз съм невинен – чистосърдечно рече Швейк.
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Всички в килията се разсмяха. Смееше се дори умиращият от туберкулоза, обвинен в тройно убийство.
– Невинните тук не вървят – предупреди сериозно старецът. – Към невинните
тук се отнасят отвратително. Ето, аз например, имам две липсващи ребра, изрязани са ми три метра тънки черва и два – дебели, а докато не откриха в архива, че
имам три висящи дела, никой не искаше да ми повярва.
– Пък на мен ми повярваха, че правя епилептични припадъци едва когато изровиха трупа от лозето ми – похвали се мрачен тип от ъгъла.
– Най-добре се представи един, който го докара Интерпол чак от Австралия –
завистливо рече един от рецидивистите. – Той симулираше, че е хапан от бясното
куче динго. Пускаше пяна от устата, търкаляше се по пода, напикаваше се и настояваше да му носят питието без лед, защото бесните се били страхували от водата.
За малко да се издъни, като ухапа прокурора, но после адвокатите му доказаха,
че кучето не е било динго, че не е било бясно, а ухапването е причинено от постарестантски стрес. И веднага го закараха да си лекува стреса в Наречен. Онзи ден
получихме картичка от Австралия, добре е човекът!
В този момент вратата се отвори и в килията влезе, проблясвайки с два златни
зъба, арестантският лекар.
– Наказателно общ характер 456/05?
– Имам язва, докторе – плахо се обади изнасилвачът иззад вратата.
– Подпишете тук и идете да си получите дрехите. Наказателно общ характер
351/01?
– През нощта получих пристъп от клаустрофобия – докладва бодро следващият рецидивист.
– Диазепам, подпис и – дрехите. А вие?
– Аз съм невинен – отвърна чистосърдечно Швейк.
Докторът го изгледа пренебрежително.
– На тоя – клизма, промивка на стомаха и след това – завийте го в мокър чаршаф, и му дайте хинин на прах, та да не си мисли, че правосъдието е сладка работа!
В тоя момент Швейк почувства с ужас, че ревматизмът му се връща.
Но храбрият войник стисна зъби и реши да изтърпи геройски поне 24 часа,
защото знаеше – на тия клизми се крепи правораздавателната система и ако всички сме съзнателни, търпеливи и доверчиви – справедливостта няма начин да не
възтържествува.
Свободен препис от чешки
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„НОВО!”

СЕРГЕЙ
ТРАЙКОВ

Седя в кафенето и гледам през прозореца кога ще се зададе
любимата. По едно време на отсрещния тротоар излезе дребен
човечец с нахлупен каскет, постави няколко кутии боя в краката
си, извади от джоба на сакото си пет четки, а след това със сух
парцал избърса голямата празна витрина. После изнесе едно
столче, разбърка боите, натопи една четка и написа с големи
червени букви вляво на витрината:
НОВО!
Премести столчето вдясно и отново написа с червената четка:
НОВО!
След това в средата между двата надписа нарисува четирилистна зелена детелина, в която с жълта боя вписа:
НОВО!
После слезе от столчето и вляво на витрината, но долу, нарисува щъркел, който носи в човката си табела:
НОВО!
Отиде в дясната долна част на витрината и нарисува жълто
слънце, на чиито лъчи увисна надписът:
НОВО!
Между двете рисунки само с няколко щрихи човечецът нарисува сексапилна мадама по пестеливи бикини, която държеше във вдигнатите си ръце табела:
НОВО!
След това на различни места по витрината художникът започна да изписва:
Ново! – със зелена боя
Ново! – с виолетова.
Ново! – с оранжева.
Ново! – със синя.
Той се отдръпна назад, за да огледа работата си, а аз с любопитство го наблюдавах и се чудех каква ще бъде тази новост.
Зографът се приближи отново и със замах написа от единия
до другия край на витрината:
СТАРИ НЕЩА ПРОДАВАМ!
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НАПРЕД!
Светофарът не сменя зелената светлина не знам от колко време вече – дни ли,
седмици ли, месеци ли?
Идиотщина някаква!
Просто не можеш да спреш колата. Наоколо – и отпред и отзад – стотици коли,
които надуват клаксоните, на преките има забранителни заци за отбиване – трябва да се движиш само напред.
Не мога да сляза – нито да ям, нито да пия вода, нито да се поогледам – накъде
все пак вървим.
Зелената светлина ни подканя – напред и само напред!
От това шеметно препускане забравям и глад, и жажда. Най-важното е да не
спирам – задните веднага ще ме притиснат към предните и ще стана на кайма.
И все пак това няма да стане.
Защото аз се движа.
Заедно с другите.
Въпреки че бензинът на колите ни отдавна е свършил.
Защото булевардът е наклонен надолу.
Но – напред.

ДОСАДНА ГРЕШКА
Модерна сграда от стъклобетон. На входа има голям надпис:
БОРСА
Отпред: тълпа от мъже, които явно не са борсови агенти, брокери или дилъри,
но със сигурност не са и енориаши от квартала, тръгнали за редовната църковна
служба. Приличат по-скоро на отявлени свирепи бандити и убийци - с маски на
лицата, изрязани на очите, с качулки върху главите или с дълбоко нахлупени шапки.
Те са въоръжени с: пистолети, пушки, калашникови автомати, базуки, грантомети, ръчни гранати, метални вериги, брадви, ножове, палки, боксове, железни
тръби.
Групата излъчва свирепост.
И желание да убива.
Вратата на сградата се отваря и от нея излиза шефът на Борсата. Това е внушителен мъж, с ръст около метър и деветдесет. Гладко избръснат, грижливо сресан,
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облечен е представително, като за държавен прием. Изглежда безупречно в тъмния си скъп костюм, светла риза и жълта копринена вратовръзка, сякаш е слязъл
от корицата на модно списание.
Шефът на борсата изненадано се спира точно под самия надпис БОРСА и оглежда всички. Въпреки видяното, успява да запази каменното си изражение.
– Уважаеми господа – започва той с леко разтреперан от страх глас, явно зад
строгата си фасада не се чувства съвсем спокоен. - Моля ви да извините нашата печатница. В обявата за търсене на специалисти е допусната досадна буквена
грешка: нашата фондова борса търси не Килъри, а – Дилъри.
Главорезите се замислят над току-що чутото. Настава грозна, настръхнала, плашеща тишина. Сякаш дори времето е затаило дъх в очакване.
Но само за миг. След това тълпата дружно изревава, завалява порой от псувни
и крясъци, а из въздуха се разнасят пушечни и пистолетни гърмежи, автоматни
откоси и оглушителни взривове.
Шефът на Борсата с два скока се скрива зад дебелата една педя блиндирана
врата и включва заключващия механизъм.

ВЪПРОСЪТ
В небето летят самолети и бомбардират. На земята артилерийски батареи се
обстрелват една друга със снаряди. Между тях две вериги пехотинци се атакуват
взаимно в ръкопашен бой с пушки с щикове, стрелят се, ръгат се, лее се кръв. Чува
се непрекъснат грохот от взривявани бомби, откоси от картечници и автомати, истерични команди, ужасяващи писъци и злокобни стонове. По земята са застинали
в неестествени пози труповете на десетки убити.
На преден план, само на няколко метра от кървавата битка, лежи по корем
мъртъв войник. От гърба му стърчи забит до дръжката нож. Точно в ножа се е
вторачил офицер в бойна униформа и каска на главата. До него стърчи висок цивилен детектив с бомбе. Единствен не се слива с обстановката, защото е облечен
в светъл шлифер. Изглежда недоспал, от крайчеца на устата му виси димящ фас.
Не излъчва впечатление за кой знае какви умствени способности; лицето му не е
обезобразено от наличието на интелект.
Детективът също е вперил поглед в наръгания безжизнен войнишки труп пред
него. Той надява на ръцете си хирургически ръкавици. Навежда се, протяга ръка
към врата на убития и напипва с пръст сънната му артерия, за да провери дали
има пулс. После се изправя, изважда бележник и писалка.
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На челото му се появява озадачена бръчка, явно плод на усилен мисловен процес. Кима към мъртвия, отваря устни и сред целия този невъобразим океан от
смърт, която се вихри със зловщата си коса зад гърба му, крещи към офицера, за
да надвика грохота на войната:
– Убитият имаше ли врагове?

ПАРАШУТИЗЪМ В ДЪЛБОКОТО				
Вътрешността на боен самолет.
Петима парашутисти са застанали в колона един след друг пред люка, готови
за скок. Те са екипирани с парашути на гърбовете си, с каски и тъмни очила на лицата. Вратата на пилотската кабина се отваря. Седналият пилот обръща глава към
тях. Той крещи, за да надвика шума на двигателите:
– Подготвихте ли парашутите, момчета?
– Тъй вярно! – оттговарят нестройно парашутистите.
– Вече сме точно над целта – обяснява пилотът. - Температурата на въздуха,
атмосферното налягане и скоростта на вятъра са отлични за парашутни скокове.
Започвам обратно броене от десет до едно. При „едно” отварям люка и започвате
да скачате един след друг. Желая ви успешно приземяване! Готови!
Пилотът вдига палеца на дясната си ръка и започва да брои:
– Десет... девет... осем...седем...шест...
Последният от парашутистите е готов след секунди с отскок да полети надолу в
небесната бездна. В последния момент обръща глава и поглежда зад себе си към
близкия голям стъклен илюминатор. И сякаш някой го удря в стомаха. Лицето му
се изопва, очите му се изпълват със страх.
Физиономията му се вкаменява. Капка пот започва да се стича по челото му, а
след това се търкулва по тънкия му гърбав нос.
Губи ума и дума.
Вместо слънце, облаци и синьо небе, парашутистът с огромна изненада вижда,
че отвън, зад дебелото стъкло на илюминатора, наистина има синева. Обаче...
Обаче в нея плуват много и различни по размер и цвят риби.
Защото това не е небесна, а е морска синева.
Парашутистът изпада в шок, сякаш вече е скочил от самолета, а парашутът му
упорито отказва да се разтвори. Зашеметен, облизва пресъхналите си устни ня-
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колко пъти. Клати невярващо глава. Замижава, разтрива клепачи и отново ги отваря, потреперва, после започва да се люлее напред-назад на петите си. Толкова
е уплашен, че едва владее собственото си тяло и опира ръце на бедрата си, за
да не падне. Завърта стреснато главата си наоколо и бързо се оглежда: от всички
илюминатори на самолета равнодушно го наблюдават разнокалибрени риби, които бавно поклащат опашки, провират се през зелените водорасли, а от устата им
излизат различни по големина мехурчета.
– ... едно! – завършва приканващо пилотът.
И след това му дава знак с ръка да скача.

ЕТЮД
В просторното ателие на Художествената академия е тихо. Моделът е полегнал
леко на средновисок диван и всички студенти рисуват.
Аз също рисувам:
- руса перука;
- изкуствени мигли;
- руж – на двете бузи;
- фон дьо тен – почти на цялото лице;
- виолетово, кой знае защо наричано червило;
- черен грим – на и над клепките;
- крем – на челото;
- изкуствена бенка на лявата буза;
- звезден прах по цялото лице;
- лента „Гърл” на челото;
- бяла, милоподобна обица на дясното ухо;
- пет сребърни халкички на лявото ухо;
- златна обичка на дясната ноздра;
- богат, няколкопластов гердан;
- верижка „Ай лав ю”;
- часовник-гривна на лявата ръка;
- пръстени – на безименния и на малкия пръст на лявата ръка и на показалеца
на дясната ръка;
- алено сапфирено камъче на пъпа;
- маникюр – и на двете ръце;
- педикюр – на пръстите на краката;
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- гривна – на левия глезен;
- татуировки: целувка – на лявата гърда; четирилистна детелина – на дясната;
пеперудка – точно над окосмения пубисен триъгълник; калинка – на десния глезен.
Накратко – рисувам голо тяло.

ПОЗНАЙ ОТ ТРИ ПЪТИ
Полупразен бар. На високо столче, с гръб към масите на общото помещение,
седи ефектна жена с голямо деколте и още по-големи гърди. Пред нея има чаша
със зеленикава течност, от която се подават разноцветно чадърче и пластмасова
сламка. Зад гърба на на жената се приближава фин блондин, протяга ръце и с
длани закрива очите ѝ.
Жената се усмихва, изражението ѝ става отнесено, и мъркащо започва:
– Александър?... Жан-Клод?... Джовани?... Хуанито?... Гюнтер?...
Блондинът отдръпва ръцете си и жената без да обръща глава отпива глътка със
сламката.
Блондинът отново протяга ръце отзад и стисва здраво жената за гърлото.
Тя отваря уста с усилие:
– Арнолд?... Луиджи?... Пиер?... Мехмед?... Ричард?... Джан-Франко?...
Блондинът отпуска захвата си. Жената си поема дълбоко дъх, а след това, пренебрегвайки сламката, отпива голяма глътка направо от чашата.
Блондинът за трети път протяга ръце зад гърба на жената и дланите му плътно
обхващат двете ѝ големи гърди.
Физиономията ѝ грейва от неподправено блаженство, тя притваря очи и нежно шепне:
– Роджър?... Марсело?... Виторио?... Херберт?... Освалдо?... Себастиен?...
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ПРОЗОРЕЦ
Легнал съм удобно на дивана и с нарастващ интерес чета нашумялата книга
„За да ходим, трябва да крачим”. Жена ми се приближава до прозореца, поглежда
кисело навън и отсича с отвращение:
– Ама че отвратително слънце!
А от лошото настроение до скандалите има само една крачка, както се убеждавам веднага.
На другия ден пак съм се проснал на дивана, четейки известния бестселър „За
да ходим, трябва да крачим”. Жена ми се приближава отново до прозореца, поглежда кисело навън и отсича с отвращение:
– Ама че отвратителен дъжд!
А от лошото настроение до скандалите има само една крачка, както се убеждавам веднага.
На третия ден съм се опънал на дивана, но не чета прекрасната книга „За да
ходим, трябва да крачим”, защото чакам жена ми да се приближи до прозореца и
да погледне кисело навън. Тя не закъснява и само един поглед ѝ е достатъчен, за
да отсече с отвращение:
– Ама че отвратителен сняг!
А от лошото настроение до скандалите има само една крачка, както се убеждавам веднага.
След скандалчето, че само лежа, а не правя нищо жена ми отива на фризьор.
Веднага ставам, открадвам от близкия строеж тухли, хоросан и вар /мистрия взимам от портиера/ и почвам да зазиждам прозореца.
След един час съм готов. Лягам пак удобно на дивана и продължавам да чета
вездесъщата книга „За да ходим, трябва да крачим”.
След малко жена ми се връща с пооправена прическа и добро настроение. Тя
се отправя към прозореца с кисело изражение, но като вижда, че го няма, се спира
неуверено.
Поглежда ме стеснително, ляга при мен и започва да ме прегръща и целува.
Скачам като ужилен и започвам да разбивам зазидания прозорец.
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СЕРИАЛ
Влакът се мушна в тунела и в купето стана непрогледно тъмно. Грохотът се усили до крайност и истеричен женски писък с лекота го надви:
– Помощ!
По гърба на Николай Атанасов хукнаха хладни тръпки и той усети как ръката на
жена му се впи в лакътя му:
– Защо вика?
В този момент прозвучаха два сухи пистолетни изстрела и Николай Атанасов
каза с леко дрезгав глас:
– Вече няма да вика.
И наистина – втори писък не се чу.
След десетина секунди влакът излезе от тунела, стана светло и по коридора
на вагона се видя запъхтян кондуктор, който тичаше с обезумяла физиономия и
машинално повтаряше:
– Убиха я! Убиха я!
Той застина на стопкадър и върху него протече надписът: Край на първа серия.
xxx
– Винаги прекъсват на най-интересното място! – стана недоволно жената на
Николай Атанасов, изключи телевизора и излезе от стаята.
Николай Атанасов поседя няколко минути замислено и след това включи джиесема.
– Ало, справки-гарата ли е? Извинете, по кой железопътен маршрут у нас има
най-много тунели? До Враца? Мерси. А мога ли да ангажирам два билета за утре?
Само на място? Добре, ще дойда.
Той стана и започна да облича шлифера си.
– Къде? – влезе жена му.
– Отдавна не сме ходили на екскурзия – сложи шапката си Николай Атанасов.
– Ще отида да взема билети за някъде.
И излезе.
На екрана се появиха няколко хикса и след това надпис: Край на първа част.
xxx
Съпругата на Ставри Манолов се изправи и отегчено изключи дивиди плейъра.
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– И това ако е криминален филм! – сбръчка тя недоволно челото си. – Пълен
боклук!
– Ами казаха ми, че е американски и бил много як – обясни плахо Ставри Манолов. – Сигурно е станала грешка...
– Все с тебе стават грешки! – тросна се жена му и започна да слага чинии на
масата. – Хайде да вечеряме!
– Какво си сготвила? – попита Ставри Манолов.
– Телешко с гъби.
Ставри Манолов се нахвърли лакомо върху блюдото, но след три-четири хапки
физиономията му се изкриви, той се хвана за корема и падна от стола.
xxx
Сергей Трайков спря да пише криминалния разказ и се замисли – стана му интересно какво алиби трябва да разкаже съпругата на Ставри Манолов пред следователя.
В този момент вратата на стаята се отвори и влезе съпругата на Сергей Трайков
с чаша димящо кафе върху млък поднос.
– Миличък – каза нежно тя, – не се преуморявай с толкова писане.
Сергей Трайков, трогнат от нейната загриженост, пое чашата, разсеяно отпи
една голяма глътка и изведнъж почувст...

НА ЖИТЕЙСКИЯ БИТПАЗАР				
Никога не бях ходил на битпазар, но ми потрябва водомер. Цената му в магазина обаче беше по-висока и от Айфеловата кула, затова направо търтих към битака.
Там продават използвани артикули, но между тях може да има и запазени.
На битака наистина имаше какво ли не. Въртях се около сергиите и смаяно гледах изложените стоки. Мустакат продавач с кротък вид ме подкани:
– Тук има всичко, господине, избирай свободно.
– Свободният избор съществува толкова, колкото и безплатният обяд – и вперих очи в различните джунджурии. – Виждам, че продаваш много неща, но не
мога да разбера защо предлагаш ей тези клещи? Те са без дясна дръжка и са абсолютно неизползваеми. Или онзи гаечен ключ – едната му захапка липсва и може
да служи само за чупене на яйца. Или ти не ги продаваш, а си ги изложил просто
за асортимент?
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– А, продавам ги. Клещите например струват двайсе стотинки.
– Че кой ще ги купи? С тях не може да се върши никаква работа?
– С тях не се работи – обясни търпеливо продавачът. – Те са само за отчитане.
– Как така за отчитане?
– Ами, да речем, в завода ти зачисляват чисто нови клещи. Ти обаче тайно си ги
прибираш вкъщи, без да си дал и стотинка за тях, а на работното си място занасяш
счупените. И когато има някаква проверка, спокойно ги показваш – счупили са се
в процеса на работата.
– Ясно – разбрах накрая.
– А на теб, господине, какво ти трябва?
– Водомер.
– За отчитане ли?
– Да.
– Имам – каза продавачът и бръкна в някакъв куфар. – Ето този например. Вътре е почти без части, но отвън изглежда добре, хваща окото. И струва само шейсе
стотинки.
– Но на мен не ми трябва такъв.
– А какъв?
– На мен ми е нужен за отчитане.
– Е така де. За отчитане е екстра. Преди седмица продадох петнайсе такива на
един фирмаджия и го спасих от финансовата ревизия.
– Байно, ти не ме разбираш – аз искам водомерът да ми отчита водата.
– Ааа, ти искаш водомер за ползване.
– Да.
– При нас така се казва: нещо се купува или за отчитане, или за ползване.
– Точно така. Искам водомер за ползване.
– Имам – продавачът извади друг водомер. – Ето този, малко е поиздраскан,
но иначе работи като нов.
Платих девет лева, взех водомера и се прибрах у дома. Жена ми беше приготвила обяда и започна да сервира: ракия за аперитив, таратор, супа, салата,
пъстърва, вино, гювеч, бира, печена тиква, баница, крем карамел... Не спираше
да принася пълни чинии и да отнася опразнените от мен. Много добре се беше
постарала, всичко беше сготвила от вкусно по-вкусно. Наблюдавах милата ми любяща жена как грижовно ме обслужва и в главата ми неочаквано се появи въпросът: а дали повечето от законните съпруги не ни служат само за отчитане? Докато
за истинско ползване са незаконните ни любовници?
Свределът продължи да дълбае в мозъка ми.
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Ами Бог, религиозната вяра, атеизмът, моралът, любовта, бракът, семейството
– те за ползване ли са, или хората са ги измислили за отчитане? А патриотизмът,
демокрацията, партиите, гласуването, образованието, дипломите – за какво са ни
те: за ползване или само за отчитане? Ами приятелството, човечността, благотворителността, съвестта, милосърдието, изобщо – всички добродетели, с които се
кичим: за ползване ли са, или ни служат единствено за отчитане?
То, ако се замислиш по-глобално, неминуемо ще стигнеш до извода, че не
може да се разбере с абсолютна сигурност, дори човешкият живот за какво служи:
за ползване? Или за отчитане?
На тези въпроси може да отговори категорично само абсолютен гений.
Или абсолютен идиот.
А аз със сигурност не съм гений. Колкото до идиот, жена ми понякога ме нарича
така, но чак абсолютен не съм. Понеже осъзнавам някои неща. Затова от мен не
може да се очаква чудо. Аз съм само един обикновен писател и не мога да ходя по
водата. Мога само да пиша.
Но хубавото е, че за мислене все не ни остава и не ни остава време.
Изгълтах набързо обяда и написах този разказ, защото ми го поръчаха го от
списание „Море". Може на читателите да не им хареса и да не става за ползване,
но поне ще ми послужи за отчитане пред редакторите.
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***
Близо две години плавахме покрай брега
на нашето море,
от единия му край до другия
и като заграждахме алаите* по пътя си, винаги
се молехме и този път късметът ни да не отмине.
Напролет гледахме от корабния нос
зелените жита във равнините,
опипвахме със поглед хълмовете,
меките им очертания с форми на полегнали жени –
хълбоците, профилите на лица и ридове като ръце,
протегнати от далечината.
Какво ли не се надпреварваха да видят младите очи.
И като се надявахме отново да се върнем тук,
в залива ни „Божи нокът”,
(когато лятното слънцестоене изравнява дните
и горещините са непоносими),
за да се напием до насита от изворите в падината,
да се помолим за душите си в хладината на параклисчето,
обгърнато от самотата и стърженето на цикадите
и лятото неспирно да шуми
като златиста птица ниско над житата;
като се надявахме отново да се върнем,
слизахме на юг със нощните течения, където в мир
се срещаха
камбанарии с минарета, ясен звън и протяжни напеви
говореха на един и същ език, в море по-диво и от нашето,
море богато на планктон и странстващи пасажи,
и тежки ветрове, които не прощават –
тук ли ще измрем като се издавим, мислехме,
или ако страданието е за нас, сигурно сме се родили преди
него.
*алаи – рибни пасажи

МАРИН
МАРИНОВ
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О, нека да разкажа за Синята река,
откъдето влизахме през устието неведнъж
в земя на други хора, с чужд език и чужди нрави,
и за едно братско посрещане,
което разсея съмненията ни с танца на северните момичета,
близо до огньовете покрай реката –
гъвкави тела, красиви дрехи, извезани с пайети –
(в тъмното се чуваше шумът на чаплите в тръстиката
и пляскане на риба);
разсеяха се страховете ни от подрънкването на дайретата,
от страстните им кларинети
и песните им с чисти гласове, под едно небе
с цвета на синя риба, извадена от дълбините,
после потъмняла.
Толкова души във доброта
и Бог замислен в пясъците край морето.

***
Вечернице,
когато корабният нос полита по високата вълна към тебе,
ти привеждаш ласкавото си лице в тези мигове на единение,
докосваш с меката си свежест обгорените чела –
ден след ден под несвършващите блясъци на август,
ден след ден в несвършващия ритъм на разлюляното море
и с пасатите от юг, които не разхлаждат.
Залезът лежи по гръб на хоризонта,
не бърза да си тръгне със зелената му светлина,
която идва в часовете на зефира;
но скоро, много скоро любовната игра ще свърши,
ще свършат танците на светлини и сенки
по гребените на вълните; звънът на корабната ни камбана
отчетливо ще изброява имената на бащите ни,
на другите им кораби в пристанища и заливи,
откъдето няма повече да тръгнат,
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имената им,
останали във паметта на някогашните пътувания.
Тогава всеки звук ще е печално тайнство –
скърцането на дъските с дъх на водорасли,
часовете бавни, напоени
със неслучили се разкаяния в другите животи,
мимиките на копнежа, добил отчайващи и ясни очертания –
няма да е много за момчетата два-три часа още сънища
след зазоряване, два-три часа още посред хладните треви
и натежали макове по залезните хълмове.

***
До Магдалина К.
Тези кухи кости, по които вятърът настройва
тънките си флейти, пръснати
из хвойновите храсти от дивите кучета,
всяка нощ минават през паяжините в съня ми,
обвиват ме като сърце във друго тяло,
което няма повече да бие.
Устието е наблизо и привечер рибите
излитат над водата, змиорките се гърчат в сухата трева,
докато стигнат морето и няма нищо друго да се случва
под това небе, замрежено от дългошии птици.
Кучетата дремят през деня, ще ги чуеш да пролайват
някъде под сенките, а вечер тръгват по брега на лов за
зайци, таралежи или ангели, заплетени във къпинака.
Няма да е чудно, ако видя в някоя от утрините пръснати пера
по стълбите пред хижата, защото чувам през нощта
как душат до вратата, търсят ме, друг път
лаят със изплезени езици срещу мътната луна,
скупчени по дюните, хапят се до кръв
да удавят скръбта си.
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В онази утрин, след снощната буря от север
с яростни светкавици,
време за дране на котки и мастилени сенки из въздуха,
кучетата виеха от хълмовете с лигави муцуни към морето.
Тогава го видях в далечината, мярна ми се пред очите
като оглеждах шамандурите за миди от дигата на солниците,
приличаше на дънер с извити клони (а може и да е било
от пяната, когато се показа отново), и чаках повесмата
облаци
да прелетят нататък. После можех да си тръгна,
морските птици подтичваха вече с тънките си нозе
по брега за изхвърлените раци и скариди,
но се мъчех някак си да разбера тогава дали
вълните не изтласкваха насам изгризаното тяло на удавник,
бял като солта под обедното слънце,
да видя ясно мрачната процесия делфини,
ведно със чайките, оплакващи край него.
Можеше да идва с теченията откъм острова, помислих,
снощи се е спускал с бурята отгоре и трябва да се е разбил
в кулата на фара.
Следващият ден не ми донесе облекчение,
макар да беше ведра утрин –
лодката се плъзгаше по кристалната вода към брега,
полюшване, покой, полюшване, покой,
този бавен танц и прозрачното небе
с няколкото сънени звезди в короната на хоризонта;
дълга тишина за полегналото тяло, затрупано във пясъка,
украсено с водорасли и черупките на бели миди,
с формата на раковини –
две по две, като разтворени криле на непозната птица.
( Докато ти пиша, през отворения ми прозорец
се чува квакането на жаба от дола с тополите,
странно нещо е самотна жаба в лепкавите часове
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пред зазоряване, без луна сред бликащите звездопади,
без прохладата на свежия ясник след горещините,
само жалбите на совата от хълма с люляците, но тази нощ
едва ли ще изляза след гласа и́ да я търся,
в тази лятна нощ, без синята луна и звънката
утеха на щурците,
само с падащите ангели в морето
и флейтите на вятъра, някъде в гърдите ми.)

ТОЛКОВА
Толкова се старахме в труда си:
свличахме камъни в летата от горещите кариери
с бащите си,
возихме пясъчни плочи от брега на морето,
издялахме воденични кръгове за мелниците си,
докарахме и жълта пръст с ръжанка
за тухлите и построихме домовете си на завет,
с изглед към залива;
научихме после децата си да зариват семената
в топла пръст,
да шият мрежи и да остават нощем с лодките в морето.
Гробищата бяха още празни,
само няколко побити камъка с непознати знаци.
Толкова се старахме в труда си, какво още
можехме да направим?
Сега гледаме кормораните от палубата на „Утринна звезда”
как сушат крилете си, накацали върху скалите този бриз на зазоряване, който ни отнася навътре,
упорит в следобеда и милостив, като ни връща към брега;
понякога прелитат сини пеперуди из хвойновите храсти
покрай дюните, друг път мислим за небесните гори,
далече в планината, откъдето носехме смолисти борове
с дялана кора, да се сушат под навеса за лодките,
мислехме си за горите в планината,
където върховете им подпират свода да не падне
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на парчета.
И все пак, да имаше някой да се помоли вместо нас,
изглежда сме забравили напевите за моление в умората,
сестро, ти, която държиш възела на ветровете
в едната си ръка, а в другата въжето на камбаната…,
и ако понякога палехме свещици в параклиса,
то беше за опрощение на гнева и страховете ни,
за надеждата да вдъхнем свежест в голите тела,
които виждахме понякога във пяната на заливите,
премятани върху чакъла от вълните,
мъртви, бели от солта,
да опознаем мъката и яростта на тъгата по-леко, все едно е
кой ще каже на младите още сърца, че тялото линее.

***
Тя идваше внезапно иззад дюните по едно и също време,
като цвете, бликнало от пясъка, тишината лягаше след нея
по острите треви, завършена в сърцето
на следобедната меланхолия:
виж, смъртта има власт, но няма воля, материята само
ѝ се подчинява с нежните си тъкани;
тя идва по едно и също време в небесната си рокля,
понякога ефирно синя, друг път тъмна като нощ
със звездопадите през август и сяда някъде наблизо
върху стопления пясък, с бавен жест,
през челото, сякаш отмахва паяжини,
след който винаги остава без лице, една усмивка само
и беглата ѝ форма, която диша свежестта на боровете,
сами, сред тази дива пустош от море и пясък,
потопени в тишината,
буквите понякога се свиват до кръгчета на празни точки,
безкраен ред от погребаните руни,
от алфа, бета, делта, гама…
и думите се разпрашават като падащите светлини по залез
над земните ни гласове, над ръцете ни, извити от работа,
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един бавен танц без музика край мъртвите огньове,
кротък жест, на това място, на този бряг, където чувството
се втича във морето и се губи.

***
Ах, розата, която фантастично разцъфтя на хоризонта
сутринта
и цял ден беше упование, даже място за молитвен дом,
високо,
така близо до божите нозе, вече почерня в края
на дългия ден, който все не иска да издъхне
и листата ѝ капят в часовете ни отмерено,
тази точна и безлична математика в нашите отрязъци
от време, всеки сам от своята страна, учуден,
а аз ще паля лампата, любов моя, ще ти чета поезия,
докато светлините се оронят, за да не виждаш
как зад хълмите вали,
водата се надига и приижда.

Гласът, твоят глас
Гласът ти драска по въздуха на есента,
както клоните на зрялата смокиня
в сърцето на септември.
А аз какво да правя с тези каменни ръце,
които люшкат тялото ми с тежестта си
в преддверието на морето –
пуст, безводен бряг,
като че от восък в бълнуващото пладне.
Понякога минават хора покрай мен, разказват,
искат да разказвам, (тези сенки – как ме заговарят,
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взрени с любопитни и внимателни очи).
Какво да кажа:
така и не разбрах с годините
откъде започват,
къде свършват водите на морето.
Уморих се вече от това постоянство.
Затова, като го гледам как диша,
отвъд залива със плитчините и почупените лодки,
как красиво се отварят и затварят сред вълните
красивите ти уста,
вече зная:
животът ми не свършва тук,
някъде далеч от тук е свършил
и гласът ти драска по въздуха на есента,
и ме достига.
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БРЕГЪТ Е СПРЯЛ НАУЖКИМ
... Моретата, ах,
някой ден моретата ще отмъстят.
Одисеас Елитис
1.
И БЯХ пророк.
И я предвидих тази буря.
Предвидих
как ще ме боли коляното
и ще куцукам
да се спася под първия чадър,
ще се страхувам
да не ме удари гръм
(чадърите на плажа са метални),
ще ми е мъчно да се разделя с
живота си и
ще го стискам здраво,
да не хвръкне.
...вятърът не бива да го отнесе, че
кой ще ми го върне
после...
Предвидливо
ще имам лист и химикал или
по пясъка ще драсна с пръчка
нещо
някакво прощално, ей така,
за да съм вярна на сценария и на
вродената си
театралност...
Предвидих я,
по дяволите, тази Буря
и ще я изживея!
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Точно
както
трябва.
2.
ВЯТЪРЪТ откъм морето
има име
вдишването му
не е вълни не е
въпрос на
винаги
и не
дори отречената нежност
на Ахил
от хиляди
години бриз и бризеиди
Просто идва
Идването му
раздипля сводове
и гърбиците на камилите
но като всички
пристъпва вятърът във някакъв
живот
И като всички
очаква най-накрая да е
влязъл
В своя
3.
ТЕЗИ олеандри бели
розови и снажни непрекъснато
нямат връзка...
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Тъгата ми е толкова достойна
към осанката им даже кучетата
спират да ме лаят и залязват
в най-безцелната посока
Скок
кафяв като пръстта обратно
на часовника и баба ми полива
в тенекията със надпис
подозиран но неразчитаем
между сирене или маслини само
саламурата остава
в буквите като завързана
на възел
Бърз
и едър през лехите се увива вятърът
и погледът ми
се разкопчава
баба ми
полива
самотния зокум
на свечеряването
3.
АКО...
но няма смисъл от въпроси знам
това което скърца зад очите ми
е пясък
малчуганът с кофичката и
лопатката е неуморен
дупки кули замъци морето
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му е късо
моето море
и моят пясък
ссстъпват ссстъпват ссстъпват
докато се вкопчат стръмно в
пръстите ми
и ми се прииска
да съм ритнала това „ако...” към
висинето
към надвисналото застрашително
усещане че
мога стиска ли ми пак да съм
добра
ако
но съм си прехапала езика
4.
ЧОВЕКО
винаги насрещен
къде отиваш с краткото си тяло
и решетъчната си жилетка
накъде растеш
Къде надуваш слънчевите си
балони и
сапунените ти сълзи защо са
пукнати
Смешен малък ти вълшебнико
с наметало от тъга и
ребуси
И пръст
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Защо си толкова старателен
в намятането на земята с
дни и нощи
в зографството на притчи между
хоризонтите
в цилиндъра ти докога ще дремят
недовършените зайци
А ти
начинаещият в курс по апликации
все така ще продължаваш
да изрязваш
картонената си
кардиограма
5.
ВРАТИТЕ с двойно дъно
се отварят
Изненадата е с лъскав гръб и
тънка талия
Малка
като разцъфваща жена с ръце
във скута
люлка на пързалящи се
абсолюти
Някак си
едно стихотворение
започва тъй
изгубва се по пътя
и докато да пресече
се свършва
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По осите му
пешеходстваш тъжен
Мореплавателю на собствените си синдбади
и в питието ти от мед и облаци залязва
корабокруширалата скръб
Вратите се понасят по течението
хлопа
зад тях това което
е могло да бъде
6.
„...сърцето,
този извор на всичи желания...”
Ф.Г. Лорка
НЯМА
кораб който да ме пресече
пустинята
ми е двугърба
дрехите
ми плуват някъде пред мен
платна
на оцелели океани
затова
вземи ти казвам две лъжици захар
за душите ни в неделя
да замерим
сънения свят със вятър
и загорели палачинки
дюните му
да се приютят
обратно
в бисерните миди на
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очите ни
но няма
бисери в престола на окото
няма само
пяна
небесата нещо някога са обещали
и когато слязат долу ще
прегърнат пясъците
но дори тогава
няма
ще се пълни и изтласква
друго няма
да се пълни и изтласква друго
за сърцето
няма
и желае
7.
С КУКИЧКИ за абордаж
приплъзва говорът фосилите си
в тишината
По тези плитчини съм акостирала
вървяла съм по тези брегове
от скръб и кости
с вторачен фин безплътен калций
Залепвал е по зъбите ми и така
да ме е милвал
да ме е вкаменявал да
ме е събирал в прешлените си
Малка и чевръста като синкав рак
съм очертавала цветя и амонити
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по тебеширените улици
с варовика на проговарянето
и членоразделянето
А котвата
се е остъргвала надолу и
не отивай ми е шепнала
трябва заедно да си тежим
на мястото и заедно да
онемяваме
Стояла съм
и още дълго
сред мараня и изоставени скали
съм се разресвала
И още повече била съм водорасло
И още повече когато крача
съм отвесна
Познавам този звук
и тази дума този изстрел
ги познавам толкова
предизвестени
Коринтски залив, 2015-2016 г.
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Сърцевина
Отломки памет
Част от фрагментите кореспондират с класическата
представа за фрагментарното писане, част от тях обаче
по-скоро се опитват да изразят вибрациите на недоловимото за сетивата – и включват в своя инструментариум
въздействието на поетичното слово. Те си говорят с вмъкнатите между тях стихотворения, като се опитват да се
концентрират именно върху сърцевината на битието – на
скритото под кожата на обичайното ставане, тайнственото, магичното, което присъства неизменно в нашия свят,
дори и в най-тягостните ситуации, стига да имаме чувствителността да го видим и силата да го понесем.

Въпреки всичко
може би ще изчезнем
ще бъдем прах под вятъра
може би ще се въздигнем
дим от погасващ огън
може би прастарият мит за Давид и Голиат
ще се състои в днешна версия
микроскопичният микроб срещу цялото човечество
може би
ала въпреки всичко
мисля си че всеки нежен жест и всеки отчаян вик
и всичкото което сме извършили или не сме извършили
ще покълне някъде другаде
както покълва трева
и щом всичко тук продължава във всичко там

ЕДВИН
СУГАРЕВ
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и щом всичко е свързано с всичко
и някаква незрима мрежа го крепи
и вибрират изопнати нишки
то нашият свят все пак ще оцелее
и ще бъде видян с първичната си свежест и красота
през очи на дете
неосквернени от минало
и прелетните птици и отвъд ще чуят пролетния зов
и песните небето ще докоснат
ще чуе Бог ще се усмихне и ще каже
на добро е нека бъде този свят
сътворен от себе си през изпитания преминал и свободен

***
Представи си любимите книги, които събират прах по етажерките; камъните,
които си докосвал с толкова обич, струпани в някой зимник; дрехите, които си носил, завити с нафталин в една ракла, която никой не отваря. Представи си къщата,
която си обитавал, изпълнена с други тела и други смехове. Представи си един
тънък слънчев лъч, който се промъква между тежките листа на ореха, под който
обичаше да седиш. Това е нишката, която свързва и остава.

***
Бог не обича съвършените, застинали в своята цялостност неща. Можете да го
откриете само в несъвършеното и недовършеното, в пространствата на липсите,
на територията на болката.
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***
Да пишеш фрагменти не означава да слепяш чирепите от разбития съсъд на
живота. Означава точно обратното: да разрушаваш целостта, разбирайки, че тя е
непостижима; да се взираш в орнаментите на видимия свят; да пилееш себе си;
да се превърнеш в крадец на мигове, които машинариите на времето никога не
ще успеят да навървят на една връв.

***
Две качества, които в най-висока степен липсват на съвременната цивилизация: скромност и смирение. Скромност: защото спрямо мащабите на вселената
ние обитаваме само един кратък миг. И смирение: защото каквото и да направим,
не можем да надскочим границите си на смъртни същества.

***
Има една-единствена пътека, която извежда вън от страданието и зависимостите – и това е пътеката на свободата. Да осъзнаеш, че си – точно ти, отвъд всички
наслоения и зависимости, и че всичко тук зависи и от теб. Пълната и абсолютна
свобода, пътя до която всеки изминава сам – и никой не може да те поведе нататък.

***
Успехите са съзнателно търсени, докато щастието е спонтанно възникващо.
Няма значение какво си постигнал: можеш да си на дъното и да бъдеш щастлив;
можеш да си на върха и да бъдеш нещастен. Щастието не е в докопаното от теб,
а в усещането за цялостност с битието, във финия синхрон между нишките, които
свързват всичко с всичко, в особеното умиротворение, с което те дарява този усет.
Има мигове, в които човек долавя този синхрон, и тогава е щастлив; но ако успееш
да го задържиш, да го превърнеш в своя територия, ставаш не просто щастлив
човек – превръщаш се в извор на щастие за всички, до които се докоснеш.
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***
Кой е този, който мисли в мен? Различен ли е мислещият от мисълта? Можеш
ли да се отделиш от нея, да наблюдаваш безпристрастно нейното възникване и
нейното отмиране? Това са въпроси, от които зависи много. И както всички въпроси, които се отнасят до идентичността на човека, те нямат еднозначен отговор.

***
Тази сутрин се закашлях в метрото и видях ужаса в очите на хората с маски;
двама-трима се отдръпнаха предпазливо от мен. Освен ужаса обаче в тези погледи имаше и неприкрита ненавист – можеха да ме изритат още на следващата
спирка – и имах чувството, че могат и да ме линчуват: както впрочем се е случвало
неведнъж при сродни ситуации в човешката история.

***
Камъните от Суджаса, наредени на масата ми. От тяхното мълчание струи мъдрост и благослов.

***
Да бъдеш внимателен във всеки миг, към всеки и към всичко тук. Да бъдеш
буден, да бъдеш отворен. В това се състои истинското прозрение. Вниманието е
нирвана, чрез него ставаме достъпни за светлината, която озарява и пресътворява
всичко тук.
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***
Бъди търсач на неизвестното, измисляч на светове. Не се
страхувай от кухотата, която изяжда твоите стъпки, нито пък
от тъжната застиналост на постигнатото. Спомни си думите на
Руми: ”Онова, което търсиш, търси теб“.

Виолончелото
едно виолончело свири на брега
свири в памет на отмрялото
напуснало
тези краища
този живот
свири
насмолява своя лък в колофона на залеза
свири
петолинията облачни изсвирва
свири
музиката му люлее нанизите с чирози
платната корабни увисват
сякаш са гърди
на моряшки вдовици
сякаш
се е спихнал денят и се сипе през белите улеи
додето реквиемът негов
аленее
едно виолончело свири на брега
и огънят
мъркащо котенце
се приютява в неговия хълбок
и миналото спира своя метроном
а звуците са сенки
стават все по-дълги
още малко и ще бъдат вече вечност
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***
Важна е не черупката, не обвивката, не маската. Важна е сърцевината.

***
Каня Кумари – най-южната точка на Индия; носът, който отделя Тихия от Индийския океан. Съвсем близо до носа има остров, известен с това, че на него е
медитирал Свами Вивекананда – поради което и на острова, и на брега има храмове и огромни статуи. Пред храма на брега жужи пъстро гъмжило, сред което
неподвижно стои садху с белосано лице и покрито с пепел тяло. Изплезил е език
– и не само го е изплезил, но и го е пробол с малък тризъбец. На плочника пред
него, както е обичайно, е положена паничка за милостиня. Оставям няколко рупии
в нея. Само мигновеното присвиване на очите показва, че е забелязал жеста ми.
Чувствам се леко раздвоен дали стърченето с прободен език под жаркото слънце
е демонстрация на воля и презрение на духа към тленното тяло – или обикновена
просия.

***
Парадоксът на времето – откъдето си тръгнал, там и ще стигнеш, колкото и да
криволичиш по пътя си.

***
Рождението винаги е двукратно: първия път встъпваш в този свят през майчината утроба, а втория път се раждаш от себе си.
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Дървото
Аз съм дървото – обкръжило с шестдесет и шест годишни кръга
сърцевината си – фиданката, която бях. Барабанят
върху кората ми кълвачите, проникващи
към лабиринтите, в които бродят дървоядите
и търсят своята предчувствана, но невидяна светлина.
Какво е горе – пита коренът върхарите.
Какво е долу – пита отроненият лист,
поел по низходящата спирала в сетен полет.
И само вятърът за нищичко не пита –
разресва моята корона и обърква
полетите на пчелите, дето идват
тичинките да напият и прашеца да отмъкнат,
кръщелници да са на бъдните ми плодове.
Усещам всяка есен как студът съсухря дългите ми жили.
Усещам всяка пролет как земята помпа в тях
тъмните си сокове – и как се цепи
кората ми под напора на избуяващата плът.
Понякога връхлитат бури, мълнии просветват –
да, знам: ще се стоваря някога под бесния им напор
или под тремолото на брадваря. Но все пак
ще падна прав, не ще превия колене, не ще се прислоня
към тъмната земя, която се протяга
чрез мен към родния си дом в бездънното небе.

87

88

MOPE

Родена е през
1978 във Велико
Търново. Завършва
журналистика в СУ.
Работи в радио “Велико Търново” и в-к”
Българска армия”. Тя
е сред създателите
на групата за културен тероризъм
Рамбо 13. През 1999
емигрира в Орландо,
Флорида. Дипломира
се като магистър
по традиционална
китайска медицина
във Florida College of
Integrative Medicine
и паралелно учи
теология. Част от
интересите ѝ са
свързани с педагогика, латиноамериканска политика и
социология. Материалите ѝ по систематична теология
и християнска есхатология са публикувани на испански
от Ministerio Dios de
Pactos и се ползат в
обучението на население в неравностойно положение в
Колумбия, Доминиканската република
и Мексико.

КАТЕРИНА
ПЕНКОВА

Кораб
Много пъти отплувах отвъд –
разпознавам лицата на залеза
в очите на изпращачите.
Чайки – кърпи на отчаянието.
Сгъстен пейзаж, умалени къщи,
разкривени, нанизани
върху електрическите жици.
Мустаците на фар, сол под очите
на всеки ъгъл. Кръгъл е светът –
в завито на геврек сърце.
Върху платното фьонът притиска
неговите улици. Акварел подобно кръв
облива трюм и дек,
Мачтите проболи са мъглата
отдалечаваща се смътност
в огледало за обратно виждане.

Зеница
Вятърът внимателно
нагъна името ми.
Веждите на хоризонта
са разпънали простор –
защипани, звездите съхнат.
Мазарот –
шептят, една през друга,
една до друга мъдруват
кой върза фльонга на Плеядите
и развърза възлите на Орион?
Кой усука пространството фунийка,
събра краищата на “там” и “тук”,
за да го издуха
в гравитационна прахосмукачка.
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Червенее отвътре, мъжди
вдъхва, издъхва, четки рисуват
пейки, градини, същества се изплъзват
карамбол от опорни точки.
С многобройни зеници
ни гледа
стъкленица-звезда.

Пиле с риза
Удрям крила по
раздрани боксови круши,
от чиито гърла стърчи слама.
Отхапвахме истински круши преди
със слънчев загар,
върху пейките на градина,
откъснати,
насред бълбукащото сърце на нашия град.
Облизвахме тайно тенджерата с мармалад,
сварената надежда и воля.
Съчетаваме звуци до изнемогване.
Фотьойлът на твоето тяло е птица –
отпускам се, литвам.
Ято халюцинации, посоки, хоризонти,
мечтая по жп линии, съчленявам истории.
Кацам на рамото, необвързана,
но с въженце от звук, светлина –
навито гнездо подобно на ласо на рамо.
Кръжи пиле, неопитомено, свободно.
Един ден видя се с пера. Отпусна се във въздуха,
разгъна
несъществуващо съществуване, вързано –
въженцето светлина.
Пилето отдавна лети и се храни,
тъпче и перпели,
забравило кашичката
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смляна от твоя клюн с троха отгоре.
Гнездото е място за грачене,
без парапети – параграфи и алинеи.
Свобода, смелост, алчност
за океан и безкрайност
проснати – мокра риза между континентите.
Предизвикателството да облека
гърдите на ветрове и посоки
без да се счупя.
Без теб.
Гъвкава, пърли,
болка е ризата,
зараства и умножава
числа между птицата и гнездото.
Два ръкава се дърпат, разнищват –
конците на моя живот отвъд теб,
ще облекат клоаката – един неголям свят,
лимон, опакован в меридиани и паралели,
граната, играчка и птица,
която очаквам
отвътре.

Мълчалив език
Устните ми – невъзможни
са катарама, закопчана върху твоите.
Вкусът е на решетки помежду ни
срез през време и пространства,
и само тая свобода – разхождам пръсти
по колове подобно на пиано – забучени глави,
натъпкани със списъци и разписания.
На свиждане човечеството разсъблечено
ни окуражава. Излъсква зъби и мечти,
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във калайдисани тави сред кръв и суеверия.
Отразени мечки и дайрета, казват нещо
преди да хлътнат в черни дупки, зинали врати.
Сокоизстисквачката върти на капки тъмнина,
тича плазмата, оформя устни,
с които моята целувка те поглъща.
Връща ми реликтово послание
със раздвоен език без адресат –
пътувало хилядолетия със катарама,
зад която езикът на мълчанието ни говори.

Сред себе си
Нощ. Изцапано от звук и от щурците езеро.
Настъпваш ги – и са мастило. Лодка от хартия
трепти контури в криво водно огледало.
Вятърът прегъва колене, по луната
плъзват сенки
оплита маслени пространства.
Нощен ястреб,
крясъкът дълбае белег по лицето на водата.
Достигам те – а очертанията се разместват.
Докосвам те – флуиди се разбягват,
лодка, клони – с лицето ти в ръце.
Дишат концентрични кръгове
твоя въздух, хлъзнат върху камъка,
във форми обръчи
и водно огледало...
все по-широки...
все по-неясни...
все по-дълбоки..
все по-навътре..
до шия хлътнал е Тантал
от плетки сред усилия и дълг...

91

92

MOPE

В далечината – град, гъмжило.
Олимп е сплескан. А върху подноса
лодка и мастило
с отрязана глава.

Всекидневието не хапе
Събуждам се с чаша кафе под очите,
скимтят осветени екрани, гасне надеждата
да отлетя. Носи в уста ежедневника,
преди да отворя вратата.
С татуирани разписания,
задължителни цветове, гледни точки
една върху друга – феноменален Робин Худ,
все 10-ката цели на възможностите.
В офиса е под лупа
културата, политическата коректност,
съгласие в несъгласимостта. Броят
колко пъти
на лошото ще кажа добро.
А после обратно. Според каиша баланса
е в чекова книжка. На битака сред безценностите,
евтино про-дават, даряват
лоялност, характер, убеждения.
Набеждения. Разложението е добро куче.
Маха опашка, ближе.
Озадачено е, докато го бухаш в главата.
Лае съседи и котки,
така очевидно не хапе
възпитано куче – в 4 октави
понякога вие, но е почти
оперирано откъм омраза. Съжителство
в оперна ария.
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Бримки
Ако в сак с вносен етикет отсъства
лак за нокти,
паника е бримката,
Без образ тя пробягва –
водна капка без език.
Изхлузва се във всякакви посоки,
описва интимни татуировки,
очите ни отравя.
И ронят не сълзи, трохи са,
следват – бримка паника.
Стават перли, хвърлени в протести,
улици и манифести –
планетата е топла.
Във вакуума на смисъл и идеи,
търкалят се, отново са гнезда на бримки,
обезмислени от смисленост глави.
Смилат абсолюти и авторитети,
престорват се на полилеи, за да осветят
изкълваните очи на некролози.
Заглавия от вчерашните загуби и борси,
претъпкани с копита
върху киша и права,
притихват зад намордник с надпис “Ковид”.
Зурлата върти,
свинарникът, наречен общество,
латерната е пълна с музика
и бримки безразличие.
И ако в този вносен сак не носиш лак за нокти,
но дишаш ацетон и бримките
пробягват в непланирани посоки
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опипват значи неродена тишина.
Алена, недишаща и без език,
обезглавена, с липсващи ръце – доставка.
Върху прага ни пакет:
беззвездна нощ със марка Амазон.

***
Хомо луденс
а може би е същото
във вътрешностите на
време и вълни –
спазми изпод пръстите на въздуха
дращят по гърба
на кислородния балон (така и няма гръб)
от който безнадеждно смучем
плазма и перспектива
кожата на дигиталния ни динозавър свличаш
наричаш го хазарт и произволност –
шансът е в раздаването
в чия ръка предадох картите, подкупа на крупието
и реда, по който да спечеля?
картография на лабиринт и мини
джакпот експлозия
водата срива
подпори, мрежи и стени,
чакъл, бетон и кръв
се втурват – между шок и удар,
дишам твоя въздух
гъдел по кръвта ми
спазми в многопръстието-вятър
шлюзове трошат устите си,
гърла от водопади
без дъх, навиват на рула
възможността да дишаш
драпат, давят кислород и огън
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фул или роял флаш им е раздал
идиотът, седнал на небето –
шансът да изплуват и да оживеят
над повърхността.
Хрилете на света
все още пишат своите пространства
водораслите
по камъни и по звезди
медузите компаси ръкомахат
озъртат се разплетените мрежи
с влакната си разхождат вятъра
нахлузват люспи и корали
без отражение
зениците се давят
върху чирозни ленти са нанизани
и се оглеждат с въртеливи пориви
през недоплетените дупки се изхлъзва
нещо с така далечен и така отвътре
забит харпун, вятърът не го пречупи
дори сред ярост, пяна, водни джомолунгми
не разтроши отвесното му тяло
а с двете си ръце забива
в раната под ъгъл и дълбочина,
внимава да не зейне дупка
платното не е изцедено откъм кръв
не и откъм болка – такива са пасатите
тласкат тялото в посоките на риска
и в хрилете на света.
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Странен начин
Понякога не знам
кое твое лице обичам повече –
сърдечно усмихнато
насред хаос и провокации,
или магнетичната ти полуусмивка
с езици от мълнии сред очите...
всъщност най-много обичам
вкуса на белезите,
които твоите мълнии
оставят по мен...

***
Дим
вторачвам се
в часовете
на гласа ти,
в чистотата
на паузите ти,
в преглътнатия въздух
на сюжетите ти,
в задъханите
върху слепоочията
пулсации
на димна завеса
от думи
и
живелици,
вторачени в мен.
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***
Пепел
Пепел
Пурна
пепел
Пурна
пепел
вкусих
в тази
зимна
нощ
Езикът ми позна
вкуса на изгорял тютюн
Със слюнка се напълни
покритият ми с прахов пласт
аквариум без риби
и сомове започнаха
да плуват пак из него

Роден в г. Бургас през 1995 г. Понастоящем живее,
студентства
и
върши разнообразни глупости в г. София. Други негови
стихотворения могат да бъдат открити във в. „Литературен вестник“,
както и в сп. „Нова
социална поезия“.

Потънах в дрехите си в миг
Брадата ми изчезна в миг
Умът ми стана светъл в миг
Отново бях дете... за миг
Но завист този път
към сомовете не изпитах
Не щях категорично
мустаци като техните
лицето ми да има
Наместо туй помислих си
извил в усмивка устни
Пепел
Пепел
Пурна
пепел
Пурна
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пепел
вкусвам
Тя е
страшно
вкусна

***
Облаците днес отново – направени от стиропор и трошащи се като че ли за първи път; в пространството между
безспирно боядисващия ту в червено, ту в небесносиньо
антрацитовите си коси Уран, и не по-малко симпатичната със своята земеразтърсваща природа Гея, прелитат
множество зърна ориз: лежерно носещи се бели точки,
в краищата на незрими за очите изречения, но въпреки
това, въздействащи по непонятен за ума ми начин, върху
цялото ми същество. Най-значимите за мене изречения.

***
И вчера
и днеска
в ума ми
порой
Възхладни
води се
вълнуват
в главата ми
Ухото
ми ляво
ухото
ми дясно
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те пълни
са с кал
и вече
не чувам
гласа на
човеците
Пороя
аз слушам
и туй е
достатъчно

***
Човекът е човек тогава, когато е на път!
Пеньо Пенев
Шест току изпити опаковки
веронал
Ревналo
ли би за мен отечеството ми
Отрязало ли би косите си
кога научи че Смъртта
аз волно призовал съм в свойта стая
Кога научи че Смъртът
свалил е още неизносено
телесното ми облекло
избавяйки от теснотата му
същественото мое аз
Навярно
ще има
тъгуващи
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Навярно
ще има
нехаещи
Но има
ли всъщност
значение
Направих
каквото
направих
и вече
пътувам
към други
лишени
от хора
планети
където
пиян си
блажено
при все че
на дело
си трезвен

***
Върху обратните страни на моите клепачи, върху белите
платна, с които съм завил очите си, умът ми прожектира
филм на ужасите, в който силуети се приплъзват из пространството на преголямо и сумрачно помещение, силуети на създания, чиито имена, дори и ако знаех, аз по всяка вероятност нямаше да съм способен, нито да произне-
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са, нито да напиша правилно с познатите ми земни букви
Будя се
			
Нещо по
			
мене се
			
движи
			
Котката
			
„Филмът е
			
само за
			
възрастни“
			
казва на
			
котешки
			
котката
			
Аз пък се
			
правя че
			
нищо не
			
схващам
			
Ще ми се
			
в Сънното
			
княжество
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***
Неотдавна ми се случи да подслушам
разговор между дете и старец,
в който се изрече горе-долу следното:
– Иска ми се да не бях научил!
– Всички сме така.
– Толкова e... (Вдига поглед.)
Даже не успявам да намеря правилната дума...
– Никой не успява, драги.
За известно време двамата се умълчаха,
ала скоро малкият отново заговори:
– Я кажи, ти какво направи щом научи?
– Нищо.
– Нищо?!
– Абсолютно нищичкo.

MOPE

ФРАГМЕНТИ
Физиката като наука за материята и нейните закони, отворила пътя на хората да боравят с тази материя в името на благото
си, по-скоро е дала път да се самоелиминират в името на властта, по законите на користолюбието – дорде не остане само един
и паметник да си направи.

***
Великият учен Исак Нютон – открил закона за всемирното
привличане, навярно най-много е съжалявал защо хората не са
като физическите тела – само да се привличат, а не и взаимно
да се отблъскват като едноименни заряди, копаещи взаимно и
гроба си.

***
Вечният двигател на Никола Тесла (електрическият), способен да замени този с вътрешно горене и с много по-добри характеристики, е неосъществен поради злобата и недалновидността на хората, обвинило го в магьосничество. Тази несекваща недалновидност сякаш е програмирана вечно да убива откривателството – способно да преобърне и най-ортодоксалната
представа за реалност.

***
Какъв е смисълът, че Тесла е запалвал електрически крушки
от пет мили разстояние (в иновативно изражение) – щом житейският блясък на повечето простосмъртни продължава да бъде
едва ли не по-малко от яркостта на една обикновена крушка?

ДИЛЯН
БЕНЕВ
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***
Фактът, че Айнщайн заради презрението му
към авторитета съдбата го е направила авторитет –
най-малко се връзва с философията
на непрезиращите презрени – като още по-презрени!

***
Алесандро Волта – изработил първата електрическа
батерия, с научния си принос е толкова голям, че
с името му е назована мярката за електрическо
напрежение. Горкият Волта!... Само дето не
е предвидил колко голямо може да се окаже
напрежението в междучовешките отношения –
тъй неизмеримо, че и света да затрие, задето няма
батерия (така да се каже), катализираща и неговото
оцеляване.

***
Големият спор между Нилс Бор и Алберт Айнщайн
дали светът се управлява от неопределеността, или
не – възниква като спор, защото има две становища
по въпроса. Но по отношение на човека отговорът е
само един: Всичко е определено. Защото няма нищо поопределено от изчезващия в бъдещето цивилизован
човек – сринал се до нивото на звяра в себе си – като
абсолютна величина.
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***
Колкото физическите закони са еднакви
за всички наблюдатели, независимо как се движат,
толкова законите на обществото
не жулят еднакво всички,
както и да лавираме в него –
щом най-малко жулят тези,
които най-много ни надзирават.
Теорията на относителността отхвърля
абсолютното време на Нютон,
Но за теорията на модерното време –
това велико и безпогрешно време на разпад
на естествения ход на нещата –
времето е повече от абсолютно!

***
Въпреки че елементарната частица
се смята за неделима –
неделимият в своята праволинейност
елементарен човек
и под това си ниво на ортодоксалност би паднал –
оборвайки я.

***
В науката е доказано, че въображението е повече от знанието – въпреки че
посредствеността като висша форма на незнание и простащина е много повече
от въображението.
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***
Както и да си разменят местата в секса –
съгласно аритметичното свойство комутативност,
винаги ще си останат на същия хал –
несъвместими, щом по рождение са сбъркани!

***
Когато четем за откритието на Лайбниц
за безкрайно малките величини,
това не може да не предизвика асоциация в съзнанието ни
за безкрайните нищожни под и над път –
все да властват с амбиция и коварство,
много повече от възможностите си –
смисъла си да закърпят.

***
Щом две успоредни прави се пресичат в безкрайността –
то и два антипода по линия на изкуството
също могат да имат допирна точка:
единият – в излишъка от лансирането си,
а другият – в излишъка от пренебрегването си.

***
Животът ни е като уравнение с много неизвестни.
Нещо като функция от орисията да бъдем световнонеизвестни, с малки изключения.
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***
Въпреки че Венера е много по-гореща от Земята, същата Земя – незастиващата
лава на тероризма – буквално е като една Венера за нас – извечните потърпевши.

***
Астероидите с траектория, пресичаща тази на Земята,
и с вероятност от сблъсък са заплаха за нас.
А нима тези над седем милиарда хора –
от роби пò роби на подсъзнанието си –
не са най-опасният астероид за нея?

***
Ако изпратите писмо до Марс,
би Ви струвало 18 000 долара.
На пръв поглед астрономическо число! –
за нищо работа.
Обаче ако се замислим по-дълбоко за нещата –
повечето от нас, неочаквано, за няма нищо
така скъпо биха заплатили (дори и с живота си) за нещо,
че тези 18 000 долара да им се видят като едното нищо.

***
Земята се върти около Слънцето,
за да ни осветява и топли, както и ние –
около орбитата на големите:
така да ни осветяват и топлят,
като един вид слънце,
че хем да горим от него и хем да не изгаряме
напълно, за да има какво още друго да изгаря
от подобно слънце – смисъла си да оправдае.
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***
Дори и във вихъра на нагона си е невъзможно
да правиш секс в Космоса
поради липса на гравитация и атмосфера.
Но друг е въпросът: щом е напълно възможно
тук на Земята, доколко е вече удоволствието от него
(и честотата на правене) за повечето от нас –
машинизираните обездушени?!
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КОГАТО БЯХ РЕКА...
На бистрата памет
на река Чернялка най-дългото
и непресекващо събитие
в моето детство.
Човекът е най-бързото животно от моите спомени, но въпреки това аз, Реката, съм сигурна, че той последен ще си тръгне от
мене – след удавниците, след рибите, след тинята ми дори... Тинята! Най-съкровената част на всяка Река – подводието ѝ, тайната ѝ, паметта... Дори тя ще ме напусне. Преди още отлитащата ми
душа да е изчезнала в маранята, моята тиня ще е вече примамила бездомни жилави семена – о, бясна жизненост на всичко подмолно! – и напролет заедно с тях ще се е вече издигнала високо
над дъното.
А напролет от мене ще е останало само едно сухо дере с отекващи в него довеяни звуци...
Но аз съм сигурна, че дори тогава ти, Човеко, ще останеш на
моя бряг, ще продължиш да се радваш на съвършено изваяните тела на моите камъни, на бледите им аристократични чела.
Защото освен най-бързото, ти си и най-одухотвореното мое животно. Само на тебе бе дадено да предчувстваш оня прозрачен
час, когато Реката плува гола. И в този час ти идваше на брега ми,
гледаше ме с ослепително-сладостна немощ и здрачно сричаше
думи, изрисувани върху полегналите ми води. (Помня движението на устните ти.) А аз разгадавах чертите и резките, нанесени
върху непреводимото твое лице...
Четяхме се един друг с поглед, а после сядахме един другиму
да се разкажем.
"Знаеш ли – пошепна ми ти веднъж, – Човек и Река са създадени от един и същи творец, но в различно време на неговата
мощ и необходимост..."
(Беше по времето, когато ти, Човеко, упражняваше Реката в
членоразделен говор, а Реката те учеше да оставяш вечни знаци
след себе си и други – временни, чрез които да бъдат разгадава-

НЕДА
АНТОНОВА
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ни вечните...)
Харесваше ми, че се олицетворяваш чрез мене. И все гледах да завия натам, където имаше заселени хора. Защото бях чувала, че за Човека водата е несравнимо
по-нужна от хляба и защото бях чувала, че Реката е най-човекообразната вода...
А сега, преди да изчезна завинаги в нажежения пясък, нека ти разкажа всичко,
което зная за себе си: все едно че ти подарявам парче огледало: чрез него ще се
опознаваш на части и така ще запълниш остатъка от живота си с потресаващи окото
събития...
1.
Аз, Реката, съм зачената - както впрочем и всичко течащо – от капка, от красиво заоблена водна капка, заобиколена от корени и земя. Понякога ми се струва, че
помня мига на зачеването: пръстта около мене – суха и корава от всички страни – изведнъж взе да омеква, да се отпуска и даже да диша. От нея взе да се излъчва бодър
мирис, малко остър наистина, но много свеж, на цвят сребърен, почти бял. Тогава не
знаех, че става дума за най-обикновен пролетен дъжд – Бащата на всички Реки. (За
Майка от памтивека се смята Гората.)
И както си лежах, заобиколена от тъмнина и околоплоден въздух, усетих как друга капка ме докосна с цялата себе си, всмука ме, измъкна ме от пръстта и двете
взехме да се търкаляме. Играта ни, разбира се, не премина безследно (уличаваше
ни влажна лъкатушеща диря), а и въздухът край нас взе да мирише на две слели
се клетки вода. Сливането продължи, докато разбрах, че съм взела да наедрявам.
Скоро изпълних цялата подземна утроба. А от тънките като косъм корени на дърветата продължаваха да се стичат още и още капки. Тъй дойде Капката, призвана
да препълва всякакви чаши. Чашата преля с трясък, скалата пред мен се разцепи
и аз излязох на светло. Светлината ми се стори твърде бъбрива: още след първото
мигване тя успя да ме осветли относно всичко, което ме заобикаляше, като не ми
остави възможност за откривателство и избор. (Природата понякога май също не
знае мярка, особено когато дава.)
Първото нещо, което поисках веднага след избликването си, бе да се върна обратно в утробата, но в гръб ме подпираха новородените блици вода, блъскаха ме,
негодуваха и аз – за да избегна прегазването – послушно потекох надолу.
Прозрачност, неведение и енергия! Това представлявах от само себе си в онези
времена. Ни капка въображение, а ако трябва да бъда честна – и ни капка разум.
Подскачах от камък на камък, гълголех на език, който нямах нужда друг да разбира
и мисълта, че съм родена да бъда Река, все повече ми харесваше.
По същото време бях само един Ручей.
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Малко по-надолу по течението в мене се вля друг Ручей, аз също се влях в него,
но резултатът от нашето взаимовливане бе наречен само с моето име: аз извирах от
по-висок връх и в бъдеще мене щяха да наричат – и ме наричаха – Глава на Реката.
Освен с престижно количество вода другият Ручей обогати нашия общ образ с
допотопния си – в смисъл на праисторически – вътрешен живот, част от който премина и в мене. Животът плуваше, крякаше, множеше се, като ни изпълваше еднакво и едновременно, и така скоро той – животът! – изличи и последните следи от
известна неравностойност в нашия съюз, породена от разликата във височинността
на потеклото.
Там някъде другият Ручей и аз най-после се усетихме едно цяло и взехме да се
отнасяме към нашата общност като към нещо по-висше – Поток.
2.
Един ден – тъкмо се бях научила грациозно да скачам от достолепна висока скала
– забелязах, че всеки мой скок оставя следи по камъка, върху който се приземявах.
Камъкът изглеждаше тъй мърляв и многоръб, че предизвика присъщата ми по природа амбиция: да го окръгля, да го полирам и въобще да го пресътворя. И започнах. Но
вместо познатия ми недодялан тип, аз усетих под себе си друго: кръгла шеметна въртележка, която отначало сладко миришеше на прясно дърво, но постепенно мирисът
ѝ взе да се губи, защото тя се напояваше с моята вода и с моя дъх. Въртележката ме
повлече след себе си, люля ме и ме разплисква някое време, докато отново паднах
на крака и като почаках да ми мине световъртежът, продължих да тека.
Малко по-надолу от моята първа играчка имаше яз. Там понякога присядах на
отдих и пак там една нощ приютих моите първи удавници. Те бяха двама, влязоха
в мене прегърнати и не се пуснаха, докато не стигнаха престолния камък. Камъкът
наистина бе издълбан като трон. Мъжът седна в коленете на трона, жената седна
в коленете на мъжа, а аз се усуквах около двамата – дано проникна оттатък кожата
им, за да видя какво има вътре в о н о в а, за което вече знаех, че се казва Човек.
И понеже се забавих, язът взе да се препълва и а-ха да се скъса.
Но гръмна изстрел.
Изстрелът прониза върбите, въздуха, трона, мъжа, жената и цялата околоплодна
нощ. Някой извика към другите: „Елате да изчистим яза от мършата!"
Аз прегърнах моите първи удавници, запуших раните им с вода, но кръвта се
оказа по-тежка и изхвърли водата. На разсъмване чух да се приближават хора: носеха горящи борини и викаха мъжко и женско име. Представих си как щяха да ровят
с мръсните си ръце из дъхавите пазви на моята тиня, как щяха да ръгат с колове из
най-съкровените ми подмоли... И реших: няма да им дам удавниците!

112

MOPE

Поех дълбоко въздух и взех постепенно да вдигам нивото си и го вдигах, докато водата в яза и изтласканите на повърхността ѝ тела стигнаха входа на пещерата,
издълбана кой знае кога на левия ми бряг. Най-напред положих телата на входа, а
после дълго си играх, докато ги скътам дълбоко вътре и то така, че завинаги да останат прегърнати.
Телата ми се видяха студени и ясни. От тях се излъчваше звън.
Звънът ми се стори молебенен.
От този яз надолу, макар да продължавах да тека в образа на буен Поток, аз знаех
за себе си, че вече бях взела да се превръщам в Река.
3.
Макар че ми предстоеше да навляза в Средното си течение, аз все още не притежавах оня стил на живот, съответстващ най-пълно на моя облик. Все още тичах,
вместо да шествам с водите си; все още се пенех пред всяко, препречило талвега
ми, дърво; все още нощем – при пълнолуние – напусках бреговете си и мишкувах из
хралупи или кучи колиби и едва на разсъмване се прибирах в коритото си.
Веднаж влязох в село. Чумаво село. Край огнищата и в коловозите на колaрския
път лежаха хора, а между тях се разхождаха животни, душеха смъртта и си говореха
тихо. Обиколих къщите, окъпах животните и отвлякох всички тела, които ми се сториха мъртви. По пътеката, обточила десния ми бряг, се помъкнаха в редица живите
чумави и никой не охкаше: пазеха силите си. Силите им обаче изглежда намираха
неопазени изходи, че излизаха изведнъж, просваха се на пътя и оставаха там. Хората
падаха до силите си и също оставаха там. Подплашена от труса на излизащите души,
във водата се хвърли синкава биволица с два коша, преметнати през гърба ѝ като
дисаги. В кошовете спяха деца. След биволицата във водата се хвърли млада жена,
хвана се за опашката на животното и заплува. Подир малко във водата скочи и мъж,
хвана се за плитката на жената и също заплува. Към полунощ стигнахме широка
местност с високи – от двете ѝ страни – скали. Мястото ми се стори подходящо и аз
изхвърлих на брега първо биволицата с двете деца – те още спяха, после жената, и
накрая – мъжа. И дали защото бях направила добро, или просто бях много уморена,
поиска ми се да се свия някъде, да легна и да... (Ах, Меандър – оазис за всяка Река!)
И завих в посока, противоположна на населената вече местност, избрах си закътано място и после, блажено излегната, можах да наблюдавам как се мяркат отсреща между клоните на дърветата белите скали на ската и бялата риза на жената
– между голите ръце на мъжа.
Веднъж – не помня колко време бях прекарала в оазиса (за Реката мярка е не
времето, а пространството, то определя нейната значимост) – от небето се посипа
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градушка, забарабани по сухия гръб на биволицата, удари пендарите на жената и
техния звън ме изтръгна от моя сладък покой. На повърхността ми изплува мисъл,
завъртя се като свредел и ме прониза: „Река ли е Реката, ако през дългия си земен
път не е преместила поне един хълм?!"
А хълмовете наоколо бяха много и всичките изглеждаха лесни за местене.
Особено хълмът над моя Меандър: заоблен и пясъчлив, той целият беше обрасъл с питомни някога, а сега подивели вече лозя, чието грозде – ситно и рехаво – бе
така ароматно, че опиваше, преди още да е станало вино.
И се захванах.
Много усилия ми бяха нужни, докато отмия от склоновете на хълма най-плодородния слой пръст и пясък, докато ги привлека отсреща в ниското и ги утая постепенно и плътно, спазвайки видимия образ на модела, както и най-важното изискване за всеки лозов масив: южното изложение.
От пръстта стърчаха корени на лози, тях загърлях с особена нежност и навярно
поради тази незначителна грижа корените до един се прихванаха в новото си местовиреене и скоро взеха да дават първо ластар, после грозде, а накрая самото вино
вече се стичаше по мургавите им стебла...
По същото време забелязах отсреща между черните клони на дърветата да се
мержелеят белите биволски кости и белите коси на жената – между черните ръце
на мъжа.
Така пренесох целия хълм в най-голяма близост до двамата човешки заселници.
А когато един ден ги потърсих – в очакване на похвала! – видях между тъмните
ребра на скалите да се белеят два каменни кръста, а под кръстовете – биволските
рога, стоманеносиви, извити и остро лъскави като сърпове – по един на всеки гроб.
4.
Дълго време вярвах, че участта ми – „Напред и надолу!", напълно съвпада с
представата, която имах за себе си. Само понякога ме нагазваше меланхолия: струваше ми се несправедливо целият мой единствен и страшно дълъг живот да премине само в течение от Върха към Ниското. Терзаеше ме и чувство за наказание
свише: от всички видими божи замисли на Земята единствено аз съм лишена от
собствени очертания и поради това съм принудена да приемам формата на съда,
който изпълвам, дори когато той не ми харесва.
Дълго протичах в търсене на най-подходящ за изпълване съд.
Намерих го едва в Долното си течение: сивата нащърбена чаша на голям язовир и десетте дървени къщички край брега му. И макар че отдавна вече не следвах
въздушното русло на надеждата, една нощ – в часа на усилващата се болка – аз
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напуснах чашата и щедро изпълних десетте бунгала, като взех формата им радостно
и напълно безвъзмездно.
Бе вълнуващо.
За пръв път се видях оградена от четири стени. Ъгловата бях, но съразмерна.
Загубила бях протежение, но бях придобила ръст. Цялата нощ прекарах в плен на
своята форма, а из мене плуваха всякакви ръкотворни изделия. Взех ги със себе си
и се прибрах в коритото, за да осъмна на другия ден напълно обзаведена с всичко
нужно за битието – Река, напълно годна за обитаване!
Но вместо да приласкаеш Реката, ти – подъл! – една нощ тайно изля в утробата
ми тежък поток от гъста белезникава чаша с вкус на захар и с дъх на смляно цвекло
– най-лепкавото свое извержение.
Кашата стигна дъното, където витаеше най-съкровеният ми живот, разля се там
и го унищожи чрез своята сладост. Тази нощ угасна завинаги движението в моите
дълбини: захарта бе слепила хрилете на рибите и те плуваха на повърхността ми
сребристи, сладки и мъртви.
Целият ми вътрешен мир бе умъртвен.
Бях безутешна. О, как те мразех тогава, човеко! Как безнадеждно те мразех!
И поисках да си отмъстя, като те лиша от себе си.
И се скрих.
...Имаше в долната част на язовирната чаша дупка, затъкната със ствол на дърво още по времето, когато Гората над моя извор бе напълно изсечена, а енергията
на моето течение бе използвана за смъкването на трупите. Сега дървото бе съвсем прогнило и при първия удар се превърна в купчина мокра прахан. Проврях се
през дупката и попаднах в огромна и доста дълбока подземна пещера – надеждно
убежище на всякакъв род отшелници. Там се оттеглих аз, а няколко месеца след
оттеглянето ми язовирът пресъхна. На дъното му, където лежеше моят най-вкусен
нанос, поникнаха отдавна забравени плевели, които сега изглеждаха чуждоземски
цветя. Сред тях бяха намерени кости на животни и хора, за които се предполагаше,
че са останали тук от времето, когато на мястото на язовира е имало село.
Нощем плевелите угасваха и върху наноса се появяваше кирпичена къща с плочен покрив. Пред къщата седеше старец и се опитваше да се обръсне с брадвата, но
острието на сечивото, изглежда, бе доста притъпено, та той го изтъняваше с брус.
На прага пък седеше бабичка, предеше вълна, примесена с водорасли, пустосваше
водораслите, а после тананикаше. Между двамата шаренееше първолашко сметало
със стотина черни и бели зърна, направени от костите на черни и бели кози. През
горещините дряновата хурка на бабата цъфна, а от сметалото се извъдиха стотина
черни и бели козлета – по петдесет от всяка боя.
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И чашата се изпълни с живот.
Тогава реших и аз да се върна в живота.
Подадох глава една вечер извън пещерата, да видя стъмнило ли се бе – не беше
– и видях Двама от Вас. Единият бе дебел, гледжосан и стоеше с ръце на кръста.
"Начи, Цецо, изгребвате до грам пръстта от дъното на язовира, товарите самосвалите и – франко пристанището. Там корабите чакат!" "А защо им е на холандците
нашата пръст, другарю..." "Бе де да ги знам. Те търсят, ние предлагаме. Лалета щели
да садят!"
Така моят нанос – златният фонд на всяка Река – бе осъден на износ и присъдата бе веднага изпълнена. По време на товаренето бабичката тихо тананикаше:
"Лаленце се люлее на зелено ливаде...", и така и не забеляза как хурката се изсули
от кръста ѝ, изтърколи се от самосвала и се забоде между два камъка. Там хурката
продължи да цъфти още много години – цъфти и до днес – ей го онзи дрян отсреща,
той единствен все още свидетелства, че и тук някога е шушнел живот...
Оттогава изтече много вода. Всичката ми вода изтече.
Сега лежа полумъртва от жегата и усещам как мощният някога пулс, идващ от
сърцевината на моя далечен извор, бие все по-слабо и по-неритмично, блиците
излизат немощни оттам – от родната скала, а стигнат ли дотук, изтощени се просват
върху нажежените камъни и издъхват.
Няма я вече Гората – майката на всички Реки – да примами Дъжда! Няма я!
Реката – прозрачната душа на природата – постепенно възлиза към небето.
Какво стана с мене! Човеко, какво направи с Реката!!!
Отпадам. Чезне гласът ми и всички мои шумове. Скъсявам се. Връщам се към
скалата, от която съм тръгнала, но вървя заднешком. Назад и нагоре! Препъвам се.
Падам. Падам...
Пясък засипва раните.
А дълбоко под мене – под пръстта и под корените, под тебе и под твоите мъртви,
Човеко, влажно и злачно ехти – чуваш ли?! – тътенът на Великата, на Вечната подземна Вода... Там е Оня свят на всички Реки.
Там е Раят.
Там ме чакат.
Не плачете за мене. Аз плача за вас. Защото вие оставате.
А когато се свършат Реките, на какво ще посегнеш, Човеко?! На себе си.
"Пустинята расте, тежко томува, който крие пустиня в гръдта си..."
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НИКОЛАЙ
ТАБАКОВ

„Синята гора”
(откъс)

СОЛФЕЖ, НАЧИ!
Осъзнавам, че все още не съм предоставил за разглеждане
два важни, но определено поизостанали в туристическия поток,
въпроса. За съдбата на онзи безбожник – Дядо Плетикрачко. И
за начина на живот на изумителния уличен музикант – Наско
Дири-Бири. Мисля, че и двата въпроса могат да се разглеждат
поотделно, но тяхната изначална същност е толкова единна, че
е по-добре да ги натъпчем в една глава, както се натъпкват в
куфара и банските, и очилата за плуване. Така че – voila!
Няма да повярвате, но този ден в България, в крайдунавския
град Свищов, се развиваха странни събития. На централната
улица, точно там, където мереха сили книжарницата „Алеко“
и аптеката „Марешки“, под един издаден над улицата еркер,
за да се запази от дъжда, стоеше висок, слаб мъж с дълга до
раменете прошарена коса. По улицата не се мяркаше жив човек, магазините бяха спуснали кепенци, пустош и тежка досада
тегнеха над това доскоро оживено място. Градът беше под карантина заради вируса, студентите отдавна бяха отишли по домовете си, само рояк врабчета прехвърчаше от място до място,
за да търси храна. По всичко личеше, че мъжът с прошарената
коса изобщо не се интересува от липсата на оживление, не му
пука дали има хора, дали е наложена карантина, или идва Второ пришествие.
Той свиреше на цигулка.
Изискани парчета, първо Брамс, след това сложни фиоритури, измислени от глухия Бетховен. Гласът на цигулката се носеше над пустите тротоари като духа на Караджата. Търкаляха се
стари вестници, подскачаха полиетиленови торбички, съхнеха
от жалост сливите за смет.
Този странен музикант се наричаше Наско Дири-Бири, бивш
диригент на Русенската филхармония, бивш виолончелист в оркестъра на Националното радио, бивш солист в местния църковен хор и бивш баскитарист в онази луда рокаджийска банда
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„Крем за ръце“. Той беше „лабух“, тоест – роден за музиката. Можеше да свири
на почти всякакви инструменти, достатъчно бе да го оставят насаме с нещо незнайно, да кажем с флигорна, и само след половин час той щеше до такава степен
да овладее инструмента, че по заявка (и срещу заплащане) да ви изкара песента
„Брала мома къпини“. Или каквото пожелае щедрият клиент. Неговият свят бе изграден от акорди, ръцете му направени от гъвкави струни, а на челото си имаше
етикет – „Маестро Мелодичи“.
Беше висок и строен, дългата коса му отиваше, изглеждаше такъв, какъвто си
беше – истински артист. Пишеше и музика – вечер тайно в тясната боксониера, –
но никой на този свят не беше чувал тази музика. Криеше, не показваше на никого, смяташе, че още не е дорасъл да сътвори нещо значимо. Когато го уволниха от
радиото (поредната любовна история със съответния скандал, вързан на фльонга
най-отгоре като новогодишен подарък), той не пожела да подхване нова работа.
Излезе на улицата. Каквото изкарваше, делеше с Дядо Плетикрачко, сърдечния
му приятел.
Най-интересни бяха женските му истории. Беше хубав мъж, беше още талантлив, беше популярен из околния географски пъзел, на неговите концерти жените
полудяваха. Заплиташе се ту с тази, ту с онази, но накрая – на някакви си десет
сантиметра от брака – все нещо се случваше и той излизаше от суматохата необвързан. Късмет ли имаше, щастливата звезда ли грееше отгоре му, трудно е да се
каже. Във всеки случай жените веднага забравяха за него, не му гонеха карез, не
се обиждаха, държаха се така, все едно никога не се е намесвал в живота им. Все
едно не е съществувал.
Само нашата библиотекарка, Ивета Шац, по баща германка, не можеше и не
можеше да го забрави. Бяха ходили някога, бяха мечтали заедно цели две години, но щом на хоризонта се бе появила заплахата от бракосъчетание (тя била във
втория месец), нашият приятел изчезнал от хоризонта – заминал с рок-групата на
турне във Финландия. Ивета Шац била не само красива, тя притежавала онова
нещо, което никаква природна хубост, лицева злополука или преднамерено притворство пред фризьорката, мадам Кононбаева, не може да промени. Одухотвореността – ето това притежавала. Дори сега, вече на четиридесет и осем, нейната
духовна аура се набиваше на очи – по-скоро на вътрешния усет, – привличаше
вниманието като главозамайващ цирков номер и караше зрителя да изпада или
в крайно умиление, или в потаен възторг. Едно от двете. Средно положение очевидно нямаше.
Всеки божи ден нашият музикант излизаше на главната улица, подпираше стената на книжарницата и хванал нежно цигулката си, подаряваше на света частица
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красота. Всеки божи ден, щом по улицата се разнесеше познатата мелодия, библиотекарката напускаше своето работно място, преминаваше по улицата горда
като топола и стиснала устни до посиняване, и пускаше в паничката на уличния
артист монета. От звъна на монетата той – тази странен просяк, – трепваше като
ударен от ток, после се покланяше след отдалечаващата се стройна фигура.
И така – един човешки живот.
Днес обаче (за точно този ден намекваме от самото начало) времето бе на
дъжд. Премина библиотекарката Ивета, загърната в небесносин дъждобран, в паничката издрънча монета. И толкоз. Единственото движение, заслужаващо внимание в града Свищов, можеше да се открие на брега на Дунава и то, ако човек
притежава телескоп. Защото там, свит под прокъсания навес като сардела в кутия,
седеше и мяташе въдицата си нисичък старчуга, подплатен за повече тежест с ватенка. Едва се забелязваше между полегатите струи на дъжда. Беше съсухрен и
лекичък като перце, а водните капки правеха от гледката на побелелите му коси
нещо като сапунена пяна. Тези коси и лицето на бръчки и чертички издаваха възрастта му – седемдесет и пет. Ръцете му – груби и насечени от въдичарската корда,
– умело боравеха със спининга, плувката във водата – яркочервена и приведена в
равновесие точно на линията на водата, – задържаха вниманието като рекламен
надпис в ресторант.
Човекът ловеше риба.
Личеше си, че за него е почти професионална дейност, беше много вещ в движенията и размаха. Познаваше реката, дъното нямаше тайни за него, а от течението на Дунава, от нейното спадане и качване в сантиметри, си правеше лична
метеорология. Рибата не кълвеше, когато има пълнолуние. Рибата не вземаше,
когато пада налягането. Рибата се цупеше на стръвта, когато нивото се покачва
или когато корабоплаването е усилно. Той знаеше тези малки тайни така, както
знаеше прякора си.
А прякорът му беше „Дядо Плетикрачко“.
В далечната 1945 година, в сиропиталището, където бе израснал, му бяха дали
друго име. Доста сложно и объркано впрочем. Объркано като самата година. Някакъв възпитател, явно зевзек по рождение (или пиян като талпа), записал в поименната книга шеговитото „Петър-Плет плете-През три плета преплита“. Така си и
останало – лично, бащино и фамилно. Добре, че нашият човек никога през дългия
си живот не рачил да се хване на държавна работа, защото щяло да му се наложи
да пише обяснение за такова едно, „разюздано“, именце. Не го привличал трудовият ентусиазъм, не желаел да седи в канцелария, не искал да има началници.
Като млад товарел на пристанището. Като стар – пиянствал на провала. Не жалел
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себе си, не жалел околните, от маса на маса все повече заприличвал на прокъсано корабно знаме. Така се напивал, че не можел да си каже името. Затова го
прекръстили на Дядо Плетикрачко.
Под струите на дъжда (студен, да еба неговата мама!) риболовът не можеше
да мине за удоволствие. Не беше и спорт, не беше дори хоби. Повече приличаше на (и беше) някаква прехрана. Дядо Плетикрачко се справяше добре. Дядо
Плетикрачко продаваше улова. Дядо Плетикрачко си имаше за пиене. Той беше
независим човек.
(Колко сме такива?)
Но днес беше под външно напрежение, може да се каже – под натиск. Час по
час откъсваше взор от плувката, за да удари един дълъг оглед по цялото протежение на пристанището. И нищо. Очакването бе напразно. Неговият сюзерен не
идваше и не идваше, а до дясното коляно на стареца, почти скрито под ватенката,
се гушеше шишенце домашна ракия. Вали ли? Вали. Мокро ли е? Мокро е. Рибата
кълве ли? Не кълве.
Как да не удариш един гълток тогава?
Слава богу, в далечния край на пристана, чак там, до закотвената моторница на
граничните, се забеляза някакво движение. Някой подтичваше в дъжда. Покрай
железни стъпала на мостчета, покрай сивата от камък стена, покрай Дунав, поел
по течението, и покрай сънищата на вързани кораби. Покрай живота на дъжда.
Идва!
Сега вече може да отвори ракията. Ще пийнат двамата, ще похвърлят въдици,
може и да се приберат, ако измръзнат. Но не това е важното. И студът няма значение. И рибата. И даже монетите, паднали в паничката. Важното е, че са заедно.
И за това ще си поговорят, и за онова. Колкото живот е, все е интересен. И ракийката е интересна. И Наско Дири-Бири му е интересен. И денят. И риболовът си е
една магия. Ето я Дунава – плиска в краката и светлее чак до румънския бряг. Ето
го залеза – наднича през тънките струи дъждец. Ето я котката на готвача – чака
рибешка глава. Ето го значи живота, кой каквото ще да твърди. Ще си поговорят
сега, всеки ще разкаже за себе си. Наско ще попъшка за библиотекарката. Дядо
Плетикрачко ще се сети за съпругата. От небето ще валят звезди. Човек не може
да живее сам.
Слушай начи, Наско!
Преди да се пропие. Дори преди да се захване с риболов. Дядо Плетикрачко,
тогава все още млад пес, се впуснал в опасно приключение. Оженил се. Пази още
снимка от сватбата – двамата красиви като цветя.
Погледни, Наско!
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На снимката Дядо Плетикрачко е седнал, както подобава на глава на семейство, а бъдещата съпруга е права до стола, сложила ръка на рамото му, послушна
като малко кутре. Миличка, нежна, всичко останало. Такъв е редът. Като резултат
– бракът приключил на третия ден.
Как да ти обясня, Наско!
На първия Дядо Плетикрачко се направил на мъж. Поискал салата и тропнал
по масата. Салата не получил, отгоре на това тя заявила, че името му е глупаво. На
втория се много изядосал – посегнал да я перне през приказливата уста. Пак не
получил салата, а името му било коментирано злостно. На третия вече му преляло
– онази го цапардосала с точилката и му посочила вратата. Мъжът, ако е истински
мъж, чуждо иго не търпи. И Дядо Плетикрачко позорно напуснал.
Това е положението начи, Наско!
Откровено казано, тя не го изгонила заради името. Голяма работа. Все пак бил
първият ѝ мъж и имала отношение. А какво да кажат вторият и третият? По-добре
да си мълчат. Пустата му Баба Меца! И да знаеш, Наско, не се е пропил заради нея,
каквото и да говорят хората. Ами! Той си пие за кеф. Да обичаш някого, не е повод
за напиване, начи. Може и да му е мъчно понякога, но не го показва. Тя, милата,
и тогава била, и сега си е, свободомислещ човек. Не ѝ пречело името. Изгонила го
заради недопустимо свободомислие.
Такива сме си ние, Наско.
И така я караме в този живот!
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„Преобърнати съзвездия”
Откъс

4.
Заминавам за остров Мадагаскар. Другият край на света.
Днес всеки за някъде заминава. Ще го направя и аз. И без това
често се местя, нямам място, което мога да нарека дом. С Андре отново сме намислили да сменяме жилището... Няма мебел – като креслото на баба или велосипеда на дядо, – която да
носи спомена на моя живот. И постоянен адрес, където винаги
можеш да ги намериш – отиваш на ул. „Марица“, номер 58 – и
те са там.
Казаха ми, че в Африка изобщо не се интересуват от миналото. Нито от бъдещето. Не правят никакви планове, утрешният
ден не съществува, важно е единствено настоящето. Денят там
бил много дълъг, времето течало бавно. Сутрин единствената
ти грижа е да отвориш всичките си сетива и да си готов да посрещнеш миговете, които те очакват. Малките деца са такива
– те се събуждат щастливи.
Може би Африка ще ме върне към бавните занимания от
моето детство, в което всичко изискваше търпение: да омесиш
питка и да я изчакаш да втаса, да сготвиш гювеч на бавен огън,
да изплетеш пуловер, да отидеш до морето не по магистрала,
да се редиш на десетки опашки. Да чакаш. Да не бързаш. Да се
радваш на днешния ден.
Искам да се върна трийсет години назад във времето и –
бавно и внимателно – да възстановя онази Йоана, която срещна Найден и още от първата минута го обикна безусловно, с
цялото си същество, така както само дете може да се привърже.
[...]
Слизаме от самолета и вървим пеш до салоните на летището.
Краят на ноември, започва дъждовният сезон. Въздухът е
влажен, горещо е дори през нощта.
Чакаме багажа.
Летището е задушно. Два вентилатора, забити в тавана, едва
раздвижват въздуха и плахо разгонват рояците насекоми. След
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„Шарл дьо Гол“ – с безкрайните му терминали, стъклени коридори и излъскани
повърхности, залата ми прилича на селска къща, все едно съм пристигнала на гости у далечни роднини.
Минава час преди лентата за багажа да се раздвижи със скърцащ звук. Найпосле изплюва огромните ми жълти куфари, облепени със знаците на Червения
кръст и „Лекари без граници“.
Излизам от летището и преди да поема първата глътка свеж африкански въздух, над главата ми руква пороен дъжд. Естественото желание веднага да изтичам
да се скрия на сухо е парализирано от мириса и шума на природата.
Пред мен няма град, няма сгради, нито бетон. Само безкрайна природа!
Гръмотевиците падат наблизо, в тътените им усещам непосредствената сила на
бурята. Сякаш електричеството в облаците е изсмукало енергията ми и ме е запратило много далече, във времето на моите нощни бягства от пансиона и разходките
в омагьосаната гора. Там, покрай върбите на Марица, изпитвах същото сливане с
природата.
Едри капки дъжд падат по лицето ми и ме изтръгват от унеса. Изтичвам да се
скрия под козирката, преди да съм станала вир-вода. Оглеждам се наоколо, търся
посрещачи. Мисля, че трябваше да изпратят автомобил от болницата, но не виждам някой да ме чака.
И таксита няма.
За броени минути тънката асфалтова ивица се наводнява. Дълбоки мътни вади
повличат боклуци, откъснати от огромните камари, натрупани покрай пътя. Крачещите наоколо униформени полицаи и военни ме гледат навъсено и с подозрение.
Нямат ни най-малко желание да ми съдействат.
След още час обикаляне напред-назад пред мен спира бежов „Ситроен С4“. Зад
волана седи чернокожа жена на средна възраст. Изскача от автомобила, мигновено натоварва мен, после багажа и отпрашва със скоростта на линейка към новия
ми дом.
И докато шофира, говори, говори, говори – чудесен френски с напевен африкански акцент: ...Казвам се Зия... извинете, че се забавих, ама понякога тая бракма
не иска да запали... по принцип синът ми я кара, таксиметров шофьор е, но го мързи да я поддържа... а и няма какво да се лъжем – колата е много стара...
От нестихващия речеви поток разбирам, че Зия се грижила е за домакинството
на семейството, в чиято къща съм настанена. Дъщеря ѝ Раома учи за медицинска
сестра и ще е стажантка при мен. Докато осмислям какво ми говори, Зия вече ме
наставлява: ...да сменяш пари само в банка, да не ходиш сама в квартал 67... да
не даваш големи бакшиши... ако имаш нужда от такси, да викаш сина ми Су... пог-
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ледни вдясно, водоемът на града, охраняван от военните... сега вляво – сградата
на кметството...
Градът е тъмен, а дъждът – толкова силен, че нищо не виждам. Едва различавам силуета на колониалната постройка, пред която ме стоварва таксито.
Благодарение на болницата много неща са ми спестени – като търсене и наемане на жилище, набавяне на основни продукти, медицинско обслужване – найдефицитните и труднодостъпни неща за местното население. Предоставено ми е
жилището на бившия директор на Френския лицей, вече пенсиониран и завърнал
се в родния Лион. Къщата е огромна, преди мен е обитавана от петчленно семейство.
Опитвам да включа осветлението, но гръмотевичната буря е прекъснала захранването на квартала. То и без това нямам сили да разглеждам стаите, нито да
разопаковам багажа.
Пръскам стаята, чаршафите, дрехите, гардероба, себе си с репеленти. Лягам и
заспивам незабавно – бездънен целителен сън, от който ме изважда училищен
звънец.
5.
Звънецът.
Пронизителен звук разтърсва сградата. Накъсани сонорни вълни заливат коридорите, ехтят във всеки ъгъл. Изпълват петия етаж и проникват в стая 115, където
дълбоко спят, както във всяко друго помещение, три момичета: Йоана, Дора и
Гергана.
Животът на всички момичета в девическия пансион на езиковата гимназия се
управлява от звънци и шестима възпитатели – петима дневни, по един на етаж, и
един нощен.
Дните тук са противно едни и същи – сутрин в училище, следобед в занималнята, вечер в стаите на общежитието.
Стаите – и те абсолютно еднакви – вонят на старо и белина, както миришат
дезинфекцираните маси в моргата. Три метални легла, трикрилен гардероб, бюро
и шкафче с три чекмеджета. В ъгъла зад вратата – кран за студена вода и малък
умивалник. Нито един контакт. Електрическите уреди са забранени. Ютия може
да се включва в гладачната на етажа – малко помещение, два на три метра. Често
се събираме там, за да си навиваме бретоните с маша, да си правим кафе „Инка“
или да слушаме тайно касетофон.
[...]
Пет години ще пребивавам в тази мизерия, в това сплескано общество, без
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релеф, без височини, където всичко е подчинено на равенството и еднаквостта:
креватите, униформите, подстрижките, партийните слова, поздравите.
„Рапорт даден, рапорт приет!“
Откъдето и да идваме, каквото и да мислим, всички гоним средната линия.
Изпреварващите трябва да се снишат, изоставащите да догонят, за да можем до
една да се изравним със средната линия, линията на посредствеността.
Посредствеността, която фаворизира баналното. Посредствеността, която поглъща светлината и превръща всичко в сива материя!
[...]
Уча в девическа паралелка на елитната пловдивска езикова гимназия и живея
в девическо общежитие със стотици момичета.
Попадам в интерната – това тъпо място, пълно със селянки и провинциалистки,
заради развода на родителите си. Решиха да се разделят в края на седми клас.
Най-ожесточените им скандали се случиха точно по време на изпитите ми за кандидатстване в гимназия. И до ден днешен това е най-кошмарният период в живота ми. Дори годините в пансиона, колкото и да бяха жестоки, не достигнаха нивата
на омерзение, които родителите ми инжектираха с развода си. Бях напълно шокирана да разбера колко много могат да се мразят двама души. Рухна целият ми
свят, цялата ми детска вяра, че хората се обичат и искат да живеят заедно.
[...]
Помня в детайли момента на раздялата: майка подава ръка, за да се ръкува
с татко като с някой непознат, за да му покаже колко вече ѝ е чужд. Той задържа
ръката ѝ, гледа я право в очите. Всичко, всичко в него – тялото, погледът, устните,
ръцете – я моли да остане, да прости, да продължи да го обича. А тя му отвръща с
поглед, в който никога преди това не бях виждала такава непреклонност.
От балкона следя как майка се качва в колата на някакъв мъж, доста привлекателен, модерен, със сабо. За да намаля болката, си повтарях: „Майка си тръгна с
някакъв чехльо“.
Когато решиха да ме пратят в пансиона, дори почувствах облекчение, че ще
бъда далече от сълзите на майка ми и от приятелките на баща ми. Но още щом
прекрачих прага на комплекса и вратата зад мен се затвори, усетих непреодолимо
желание да избягам. От първата минута започнах да изпитвам носталгичен копнеж към живота навън.
Откакто съм в общежитието, целият ми свят се съдържа в оградено пространство, което имаме право да напускаме от събота следобед до неделя вечер. Всичко е тук: училището, физкултурният салон, библиотеката, столовата и шестте жилищни сгради. Четири от сградите са населени с момичета, едната – с момчета, а

MOPE

125

последната – с виетнамци. Има някаква спогодба за сътрудничество в областта на
работната сила между България и Виетнам.
Аз съм в блока на „зайците“. Забранено ни е да влизаме в другите общежития,
особено в това на момчетата.
Двайсет и пет стаи на етаж, по три момичета във всяко помещение. Амалгамата e едносъставна, но именно заради това по-трудно се оцелява в нея. Няма как
да останеш себе си! Половата и възрастовата хомогенност в зданието правят невъзможна идеята за лично пространство. Нямам моя история, непрекъснато съм
аз и останалите, като част от общ организъм, където е трудно да усещаш собственото си тяло, чувства, мисли. Винаги правим всичко заедно, в едни и същи часове,
с едни и същи правила.
С едно и също усещане за принуда.
Изградили сме си самодостатъчен свят от момичета, непораснали жени, оставени сами на себе си. Всъщност сме само деца и се оправяме кой както и колкото
може. Единствената любов или омраза е тази, която си даваме помежду си.
Възрастните са винаги там някъде, не ги виждаш много, но те са там, за да те
контролират. И никакви ги няма, когато си изгубиш купоните за храна, откраднат
ти джобните, боли те гърлото или имаш температура.
Защото Те са надзиратели, не са семейство!
Аз съм на четиринайсет.
Битът ми е мизерен, портмонето ми е празно, храната – отвратителна. Нищо
от материалния свят не ме интересува. Едно знам: нямам никого и съм нещастна.
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Роден e в Габрово
през 1988 г. Завършва Националната
Априловска гимназия, а впоследствие
и
Журналистика
в СУ „Св. Климент
Охридски“. Един от
създателите
на
студентското радио „Реакция“, в което е водил предаванията „Справедлив
взрив“ и „Българи
от младо време“.
През последните години работи
като сценарист и
редактор на различни телевизионни предавания, сред
които „Ку-Ку Презареждане” (БНТ) и
„Господари на ефира“ (Нова). В момента е част от сценария екип в „Шоуто
на Николаос Цитиридис“ (БТВ).

АНГЕЛ
ИВАНОВ

ЖЪЛТИЯТ МОСКВИЧ
Срамувах се от москвича, нашата семейна кола. Срамувах се
от семейството си, от моите родители и техните избори. Срамувах
се от тяхната бедност, която автоматично ставаше наша, моя. Сега
разбирам, че съм наричал някаква автомобилна нищета „бедност”, просто защото по онова време не сме имали 15-годишна западна кола. А със сестра ми винаги сме били нахранени, облечени
и обичани. Винаги.
Старият омразен москвич, модел 2140Д. Приличаше на смачкан кибрит на колела. И с тоя жълт цвят – на тромаво гумено пате,
което всички са изоставили да се дундурка само във ваната на презрението и посредствеността.
А когато все пак се наложеше да се кача в него, на задната седалка, лягах надлъж, за да бъда невидим за потенциално преминаващи приятели и познати, съотборници и съученици. Отзад бях
или сам, или с баба, нашите отпред. Във втория случай нямаше
достатъчно място и аз полагах глава на коленете ѝ. Тя прокарваше
ръка по събралата слънцето детска коса, изсветляла и буйна. Баба
ме милваше и мълчеше. Разбираше болката ми. А когато бях сам,
заравях виновно, но и неизбежно, глава в грубата гумена повърхност на седалката. Миришеше на стара машинария, на бензин, на
разлят някога нектар, на изпотено и засъхнало някога от затоплени седалищни полукълба и именно на вина. Нашите разговаряха
отпред по делнични теми. В началото регистрираха решението ми
с шеги, но постепенно потънаха в равно приемане или в неизказан
протест.
Ужасът ми беше да ме видят в него момчетата-съотборници.
Опасността беше реална, защото нашите обикновено идваха на
домакинските мачове с него. А и на гостуванията в съседните градове – Севлиево, Дряново, Трявна. В един дълъг период, заради
ремонти на градския стадион или заради по-нисък наем, започнахме да домакинстваме в едно севлиевско село – Душево. Игрището беше неравен, обрасъл кър, на който се е случвало да заварим
и стада овце, кози и говеда. После се налагаше да финтираме не
само съперниците, но и животинските едри изпражнения. Случи
се дори да ме спънат за дузпа, да не подложа навреме ръцете за
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олекотяваща среща със земята и да си пльокна муцуната директно в рядкото лайно.
Но беше гадно и с москвича. По-различен начин, но все пак гадно.
В Душево карах нашите да спрат далече от импровизирания паркинг на останалите родители и изобщо на свързаните с предстоящия мач длъжностни и всякакви
лица. И те чинно изпълняваха. Както ми купуваха бутонки и ми плащаха таксата да
тренирам. Както правеха всичко за мен и сестра ми. Както ни обичаха. Караха половин километър нататък в драките, близо до речния шубрак и кътаха „москала“ в
някакви невидими природни ниши, така-щото от клони ни беше трудно да излезем
от спарената кутийка.
Веднага след мача, край тъчлинията и скованите трибунки, им казвах тихомълком,
без да ме чуе никой: „Чакайте ме направо на колата!“. И те поемаха послушно към
храстите. Не биваше заедно да ходим натам, беше рисковано. Бързах да си събера
нещата от съблекалнята. В Душево това всъщност беше една стаичка в общината. И се
понасях през селото като престъпник, който е откраднал документи, изобличаващи
селския кмет в кражби и злоупотреби. Оглеждах се на всички страни. Бързах бавно, за
да не привличам вниманието. Там, където свършваше разбитият и оцвъкан с курешки асфалт и почваше гората, се оглеждах за последно. После се разтварях в зеленото.
Намирах колата. Нашите или пушеха навън, или вече бяха седнали в очакване. Лягах
отзад с положен спортен сак под главата. Още веднъж бях оцелял. Още веднъж светът беше спасен.
Но няколко пъти неизбежното все пак се случи. Помня веднъж, баща ми ме взе
от тренировка и отидохме до една университетска спортна зала в надвисналия над
града баир да гледаме някакъв детски турнир на други възрасти, различни от моята.
Нещо се обърка в обичайната схема с паркирането и потеглянето и татко, с доброто
си сърце, пресрещнал едно от момчетата от отбора, питал го за къде е, бил за същото
място, и така се озовахме с богаташкото синче в гадния, грозен и миризлив жълтак.
Баща му караше лъскав джип, бяха заможно семейство. Мълчахме неловко. Той сякаш по детски подразбираше падението и чувствата ми. Щеше ли на другия ден да
ми натрапи злобничка, по детски жестока шега? По това време обичахме да се подиграваме един на друг. Баща ми, с доброто си сърце, водеше нелеп разговор. Сред
шума от пърпорещата руска машина неговият глас звучеше някак недействително.
Богаташчето, на седалката до него (беше по-голям от мен) му отговаряше косо и кратко. Аз примирах отзад и просто преживявах падението си.
– Тренирате ли здраво?
– Тренираме…
– А училището как е?
– Горе-долу…
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Със съучениците уж беше по-лесно. Но ето – изпитите след 7-ми клас, математика
и литература, един от двата, не помня кой точно… Училището, където се провеждаха,
беше в другия край на дългия град. Карат ме с кибритената количка. Около оградата
на даскалото сме. Колата е препълнена – мама, татко, баба и сестра ми – всички са дошли да ме подкрепят и да преживеят заедно с мен този житейски рубикон. Аз съм се
свил на сарми между баба и кака по средата отзад, най-гадното място, на което няма
къде да си денеш краката, почти опиращи в скоростния лост. Не мога да полегна и да
се покрия! Обръчът се стеснява, пълно е с кандидат-гимназисти от всички училища
в града, съответно има и немалко познати. Няма как, спираме на христоматийната
зебра пред входа на училището. И тогава там пресича Полина от моя клас – с бавна,
парадна походка, колите са ѝ длъжни. И точно когато е по средата на пътеката, се
обръща и се взира в мен. Тишината и мигът траят цяла вечност. Имам чувството, че
едновременно ми се смее, снизходително ми прощава и ме разбира.
Едва изкарах четворка.
Такива неща тогава вярно бяха повод за стеснение и срам. Парадирахме с различни материални придобивки – именно западните трошки на родителите ни, първите
джиесеми, марковите маратонки. Но криехме реалността, че мама и татко карат такси, ходят до съседния град, за да правят PVC тоалетни за американците, чистят ги вече
монтирани, кътат се под земята в парни отделения, бачкат какво ли не. Знаех, че това е
валидно и за другите деца, но имах чувството, че само при мен е видимо, и то заради
жълтия москвич. Но, да – бедността беше срамота.
Срамувах се от жълтия москвич, от моите родители и нашата семейна бедност.
Години по-късно предложих да пресъздадем казуса с москвича в един брой на
студентското предаване „Ку-Ку Презареждане“, реминисценция на оригиналното „КуКу“, но със собствен почерк. Правехме абсурдистки хумор. Харесвахме „Монти Пайтън“, Джон Клийз във „Фолти Тауърс“ и разбира се „Улицата“ на Теди Москов. Аз бях
сценарист, редактор, репортер и дори нещо като водещ. И досега това, първото, остава най-смисленото, което някога съм правил в телевизията, далече от мейнстрийма и
халтурата, на които впоследствие се предадох.
Смесвахме документално и игрално. Получаваше се нещо трето – социален експеримент, mockumentary, кино есе. Режисьор беше Китодар Тодоров - Кито, когото
обичам и който пръв ми заговори за Христос на човешки език. Тъкмо ставаше популярен с монолозите си в друго шоу за майните и за кучето Караман, което изял, за да
не го изядат китайците. Всеки брой на нашето предаване беше посветен на някаква
голяма тема – „Агресията“, „Любовта“, „Родолюбието“, „Интернет“, „Популярността“,
„Парите“, „Краят на Света“ и т.н. За този брой решихме да сме съвсем отвлечени и метафорични. Избрахте за тема „Играта“. За да се подготвя, излапах за нула време Homo
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Ludens на Хьойзинха.
Представихме различни човешки черти, характери, отношения, проблеми, конфликти и ценности като функции на игровото начало. Животът като Игра. Заснехме
няколко скеча: деца невинно правят „жабки“ в езерото, но изведнъж се появява състезателен елемент с фенове и телевизионен екип, който отразява вече съдебния процес, произлязъл след спор кой и дали е престъпил линията; невъзможен тенис мач
между джентълмени, които са много възпитани и не искат да се побеждават един
друг; колеблив футболен съдия, който спира играта, защото не е сигурен дали е имало или е нямало засада преди 20 минути; пародия на реклама на детски играчки;
персонаж, който е почти шизофренно конспиративен за зловещ план и игра, в която
е вкаран не по негово желание. Документалните сюжети бяха за нелегална студентка, която си играе на „стражари и апаши“ с портиера и домакинката на студентското
общежитие, и за продължителната липса на топла вода в Студентски град. Направихме експеримент дали минувачите ще се включат в импровизирана игра на топка
около НДК. Заснехме кратки импресии за любовна връзка, диалог между бандити и
за остаряването, отново в контекста на играта. Последният кадър беше морски шах,
разчертан с тебешир на земята. Кадърът се изтегля и виждаме как цялата околност е
осеяна с еднакви игрални полета.
Историята с москвича беше представена като криеница, която съм играл като дете.
И за която разсъждавам и търся отговори сега уж като пораснал. Бях на 20 години.
Снимахме разговор с доц. Петър Горанов от Философския факултет на СУ. Сценарият беше, че влизам със закъснение в негова лекция, а той вече говори пред празната аудитория. Сядам и направо го питам за москвича, а той проблематизира:
„Познато ми е това, защото съм бутал на баща ми москвича, когато той трябваше
да ме закара до аерогарата, а всички знаем, че, уви, москвичът гасне често… Бедни
култури, да речем балканските, включително нашата, или култури, които са в перманентна криза, на тях им предстои едно непрекъснато освобождаване – от предишна
зависимост, от предишна бедност в нова зависимост и нова бедност. Това ги кара да
освобождават енергия от игрови тип на компенсаторен принцип. А колкото повече
компенсираш, толкова си по-близо до комплекса. Играта е задължителна човешка
способност, за да се чувстваме свободни, без да трябва да се освобождаваме.“
Кито предложи да запиша и откровен разговор с майка ми. Заснехме го на пейка
в Ботаническата градина на СУ – особено място в центъра на София. Зелен каталог
на растителните видове по света, сякаш току-що получили имената си от Адам и Ева.
Между първата сграда на Висшето образование в България (Висшето педагогическо
училище от 1888 г., днес Факултет по журналистика, който тогава тъкмо завършвах),
паметника на Васил Левски и катедралата „Св. Александър Невски“. Помежду про-
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свещението, историята и вярата – капсулиран Едем в градската джунгла. Шумът от автомобилния хаос достигаше глухо до нас, а по оградата краищата на растенията бяха
посивели от прах. Но сърцето на сцената оставаше тихо, зелено, природно и автентично. Беше май. И ние снимахме.
Кито искаше сюжетът да напомня покайното завръщане на блудния син, но в случая
не при бащата, а при майката. Ето как протече разговорът ми с мама пред камерата:
– Майче, помниш ли стария ни жълт москвич, който за мен беше просто кошмар?
До откат мразех да се качвам в него и да движим по централните улици…
– Помня, че ти беше кошмар, но за мен е емоционален спомен.
– Е, каква толкова емоция?
– Е, как каква?! Децата и москвичът са ни спомен от социализма. Взехме го на 8
декември 1987 г., на Студентския празник. Аз не знаех, че съм бременна, но ти вече
си бил факт. Така че ти дойде с този москвич. И 90-те години, когато се крадеше наймного и всеки се подсигуряваше и парадираше с аларми, ние с него бяхме спокойни
между скъпите коли. Той никога не се заключваше. Разбираш ли!? Хората умираха от
притеснение дали няма да им откраднат колата, а ние оставяхме москвича отключен… Само че не си говорехме в него, защото не се чувахме, двигателят гърмеше. Татко ти казваше, преди да тръгнем: „Каквото сме си казали, сме си казали.“
Пауза.
– Така и не поисках да отида с него на училище…
– Добре, де, тогава те е било срам, окей, но после научи ли, че колата, телефонът и
общо-взето вещите в живота са не за да ги показваш, а за да ти служат и да ти вършат
работа!?
Пауза.
– Прощаваш ли ми все пак?
Тя се засмива, хваща ми главата, прибира я в прегръдката си и ме целува по темето
там, където имам голо петно заради многократно цепене на глава след глупости и
лудории.
– Прощавам ти, бе! – пауза. – Аз ти прощавам, че понякога се срамуваш от мен и
баща ти. Важното е ние да не се срамуваме от теб.
Тишина. Клончетата на надвисналите в кадъра храсти се поклащат. Чува се оглушителен клаксон от кръговото около паметника.
– Москвич!– поглежда ме тя и се усмихва.
Финалът на драматургичната линия с москвича е как отивам при него (едва намерихме кола) и някак се помиряваме. Потупвам го по капака, все едно е човек, и
излизам от кадър.
Кито казва „Стоп! Имаме го!“.
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ГОЩАВКАТА У ЕДИ-КОЙ СИ

(глава от романа „Дванайсет разбойници”)
И тъй, Исус оставяше особено впечатление със забавеното
си, дори инертно държане, в пълен контраст с което бе гласът
му. Този стереотип на поведение не само бе озадачил онези,
които го бяха срещали вече, но и се бе загнездил упорито в съзнанието им дълги години подир това, без да им позволи да го
забравят. Сочен, напевен и мек, гласът на Спасителя приковаваше вниманието и сякаш изрязваше пред слушателите статуи
във въздуха, когато притежателят му го употребяваше. В Исус
имаше нещо от спокойствието, с което инфантилният човек
приема динамично рушащия се наоколо ден, а изменчивия поток на събитията взема за вятър, подухнал да разроши перчема
му. Дванайсетте, седнали сега на трапезата заедно с него, бяха
сякаш вейки, откършени и залюлени от същия този капризен
вятър. А Спасителя бе като дъба, от който са били отчупени. Установиха това веднага, след като се поразговориха. С Божия син
всъщност участниците в тази вечеря ставаха тринайсет. Дяволска дузина, както би отбелязал слугата на юдейския управител.
И всички до един – считани за особено опасни врагове от Рим.
Вече казахме, че се намираха в дома на Еди-кой си – но не
у техния ятак, а при един Исусов следовник. Защото лечителят
от Витлеем тогава им бе направил ново предложение. Настояването му бе да ги срещне на място по свой избор, а денят бе
останал първоначално уговореният.
Домакина го нямаше, навярно бе излязъл навън по усмотрение на самия Исус.
Глинени двуфитилни лампи в ъглите осигуряваха осветление.
До пещта печеното агне се бе излегнало на билонова тава.
В началото те пиха вино и ядоха хляб, а Исус им рече, че това
вино е неговата кръв, а хлябът, що бе преломил и лично им бе
раздал, е неговата плът. Петър го попита защо канибалстват, а
Исус отвърна, че то е за опрощаване на греховете и за да се
сбъдне Божият план за човека. Както е предречено от Дух Свети
и Светите писания.

ЯНЧО
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Докато го слушаше, Тадей изведнъж изтърси:
– Истината е, че не вярвам в Бог, но горещо се моля той да съществува. Ти би ли
ни дал някакво убедително доказателство, че има Бог?
Исус го погледна изненадано.
– Най-сериозното доказателство за съществуването на Бога е това, че мравките
не осъзнават съществуването на човека – отвърна той и ги остави да се кумят над
отговора му.
– А как ще ни обясниш онова, що си рекъл веднъж в проповед, а именно, че в
свят, в който всичко върви към разпад, отказът е по-важен от придобиването? –
най-сетне успя да зададе Йоан въпроса, който го бе глождил толкова време.
Исус бутна настрана блюдото, в което топеше залъка си. Погледът му бе пронизващ.
– Че какво би могъл да създадеш в свят като този? Семейство? Дом? Има ли
нещо, което да не погине? Да не се състари, съсухри и отмре? Уви, невъзможно е
и е суета да се очаква друго!
Той бе притворил очи. Измина цяла минута преди да заговори отново:
– Чувал съм, че някъде си съществувала земя, в която всичко е наопаки. Разваленото мляко става прясно, счупената ваза се възстановява сама, а умът младее…
В обърнатия тамошен свят може и да си позволиш презрение към сакатите, защото те и без това ще си възвърнат липсващите членове, и да не ти е жал за умрелите, защото те тепърва ще оживеят. Ето защо там има място за великани и упование
в силата на мишците. А тук, в нашия свят, младостта се стреми към старост, докато
титанът се скапва в човек… Как да заплюем тогава нищите и да презрем онези, що
стоят на улицата с купичка в ръка?
– Нали именно ти си казал, че нищите духом са блажени? И че тяхно е царството небесно?
– Казах: „блажени са доброволно нищите". Само дето утре-вдругиден ще се
появи някой книжен цървяк, след него втори и трети, и те ще преиначат смисъла
на словата ми…
Влезе Еди-кой си и остави тавата. Вътрешността на агнеца бе пълна със ситно
накълцани дреболии в сочен ориз и сетне зашита. Крехката коричка от печено
излъчваше аромат, който би подлудил всяка празна стомашна торба, окачена на
мършав гръбнак и между жилести крайници…
– Виждате ли дъното на чашите си вече, та да преминем към по-важната част?
– попита ги Исус.
– Все още не, но ако ги пресушим на един дъх, ще го видим! – отвърна му Вартоломей.
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Това беше важно уточнение и Исус бе принуден да се съгласи с него, така че те
изпиха съдържимото на чашите си, напълниха ги отново и отново показаха дъното им на тавана, при което скромната одая се изпълни с клокочене и гъргорене,
по брадите им текоха струйки с цвят на гранат, а тежки капки тупваха като рубинен дъжд върху поизбелялата, но изпрана съвсем наскоро покривка. Каквото и да
пиеха, дори кръвта на Божия син, тия мъже имаха оформен стил на поведение,
който трудно можеше да бъде заменен с изискано цицане и подсмърчане. Във
всеки случай не бяха от тези, дето биха погледнали виновно като деца към духовния пастир, за да разберат дали не са съгрешили. И чудно, на Матей Бирника
виното му се стори стипчиво като дренка, на Йоан – горчиво като отлежала десетгодишна мъка, на Филип – сладко, даже попита дали не е било разредено с шекер, на Тома – кисело като сок от неузрял нар, а Симон Зилота каза че в това вино
„имало нещо, което го главозамаяло, но не бил сигурен точно какво". Исус пък си
имаше свое постоянно питие и си пи от него. То бе смесица от бира и медовина
и се твърдеше, че било любимо в дълбоката древност на загадъчния фригийски
цар Мидас – онзи с магарешките уши, дето превръщал в злато всичко, до което
се докоснел.
Хм. Бира с медовина? Това немислимо съчетание навярно придаваше неопределен вкус и особен състав на Исусовата кръв…, досущ като тези на виното, което
току-що бяха погълнали и което я символизираше.
Пръв към агнето посегна Матия и дълго след това единствените звуци, които
достигаха до слуха, бяха тези от разкъсване на печена плът, пързаляне на зъби
по бързо полиращата се повърхност на кокали, доволно къркорене и свистене на
отделящи се под налягане зловредни газове, чието изпускане на публични места император Тиберий Клавдий Друз Нерон Германик, велик понтифик и баща
на отечеството, щеше да разреши подир десетина години със специален законов
акт, навярно защото щеше да прецени, че задържането на зловредните газове е
като несподелянето на лошите мисли. (Човек е обречен да ги носи в себе си, докато не открие как да се освободи от тях.) Освен това този най-важен едикт в историята на пуфните щеше да си остане може би единственият от целия законник на
Пакс романа, приет радушно от варварите, когато дойдеха някой ден да съсипят
окончателно империята.
Накрая Тадей изказа искрено съжаление, че на софрата няма чинийка с гарум.
– Че какво пък е това нещо? – попита Симон, който си облизваше пръстите и ги
бършеше усърдно в провисналите фъндъци на брадището си.
– Кое? – погледна го Тадей.
– Това, дето го рече ей-сега. Г… и така нататък. Нещото с Г.
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– Гарум ли?
– Същото. Досега не бях я чувал тая купешка дума. Трябва да е пак някоя римска
измишльотина.
Масата, около която се бяха наредили, бе овална и поставеният в средата ѝ
седмосвещник пречеше на двамата разговарящи да се виждат. Миризмата на
агнешка лой се бе усукала с лойта на свещите в невидимо въже. Тадей взе седмосвещника и го отмести. Заедно със светлината се придвижи и орлякът от сиви
нощни пеперуди, подплашен не толкова от самия мрак, колкото от промяната на
местонахождението му. Тома отиде да налее малко масло в едно кандило, окачено на тавана със стоманена верижка. Минута-две по стените се мятаха парцали от
светлина и тъма, които сякаш се колебаеха къде да застанат.
Изобщо, осъзна Петър, Еди-кой си се бе погрижил да е достатъчно осветено.
– Гарумът не е само за богаташите – обади се Йоан. – Освен това той е гръцка
работа. Когато бях на обучение в ефеското даскало…
– Ти все много знаеш! – прекъсна го недоволно Матей Бирника. – Всичко ти е
известно! По-добре нека Исус да каже за това… да му се не види и името!
Исус прокашля гърло.
– Римляните внесоха гарума от гърците – каза той, – но гърците твърдят, че е
станал тяхно достояние благодарение на картагенците.
– Видя ли сега? – подхвърли Матей назидателно към Йоан.
От изказването на Исус стана ясно, че гарумът е продукт, който се получава
в резултат от отлежаването на някои видове риба в концентрирана саламура от
морска сол. Извършвало се саморазтваряне на рибата от ферментите на собствения ѝ храносмилателен канал в присъствието на антисептика, т. е. солта, която не
позволявала никакво гниене. Това саморазтваряне било съпроводено от ферментация, причинена от мъничките духове, същите, които предизвикват и „зреенето"
на сиренето.
– Вони страхотно, спор няма! – обади се Йоан.
– Ти не прекъсвай Исуса! – скара му се Матей. – Нека обясни човекът.
Исус въздъхна.
– Дъното на трийсетлитров съд се покрива със слой от подправки като анасон,
див копър, седефче, джоджен, босилек, девесил и пр., отгоре му се реди друг слой
парчета от всякаква непочистена дребна риба и рибни останки, който на свой ред
бива затрупан от сол и така, докато се напълни съда и се запечата отгоре пак със
сол. Оставя се да отвърне за седмица и в продължение на още двайсет дни се
обърква периодично.
– Гледай какви подробности знае, ще речеш, че е плавал повече от нас… – каза
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с уважение Андрей. – Нали, Юда Искариотски?
Юда не отговори. Работата бе там, че той започваше да изпитва нещо повече
от обикновената братска привързаност към Исуса. Още в първия миг, в който бе
зърнал лечителя, Юда се бе почувствал обзет от личността му. Харесваха му грациозните движения на това слабо тяло, но особено хипнотизиращ бе гласът.
„Какъв особен ЧОВЕК – мислеше си Юда. – Приятно е да го гледаш как говори
– гладко, без запъване, как се движи… сякаш плува в пространството, съвсем като
същество от друг свят. Обаятелен, фин. Хем достъпен, хем недостижим. Твърдял,
че бил Син Божи… Още малко и ще му повярваш, наистина ще му повярваш! Явно
е, че е стъпил с единия крак в лудостта и въпреки това… Усещаш го до себе си, а
разбираш, че не се държи като телесен обект, че се има за някакъв чист разум,
който се рее над нещата…”
Някой бе казал, че всичкото богатство на света е физическо: родителите, жената, децата.
Какво ли би било да притежаваш този Исус физически? Не да ти е роб, не, това
с робството е остаряла идея…
Но такъв не би откликнал ни на мъж, ни на жена. Би се съгласил да ти помогне
за какво ли не, но не и за т о в а.
Юда преглътна. Ноктите му драснаха покривката.
Протегна се под масата и погали члена си.
„Как гледа Юда! – почуди се Андрей. – Със зяпнала уста!”
…Най-качественият гарум обаче се произвеждал в Картахена, иберийски град,
от рибата garus, оттам и наименованието му.
– Скумрия е тая риба, скумрия и нищо друго – не се стърпя Йоан. Думата „скумрия" видимо оживи поизтощените от борбата с агнето морски труженици. За миг
подът под нозете им сякаш се превърна в разлюляна палуба, а въздухът бе изпълнен от възбудените крясъци на чайки.
Тадей, който бе наченал темата и явно също бе запознат донякъде, заяви, че за
направата на гарума се използвала с успех и риба тон.
Исус каза, че римляните внасяли от Иберия суров гарум и го подлагали на преработка. А необработения сгъстявали посредством изваряване, за да получат различни видове качество. Първото качество се наричало още и gariflos flos, което ще
рече „цветът на цвета". Приготвяло се от тон, скумрия и мурена. От остатъците на
гарума правели „але*к", който можел да се получи и от аншоа.
– Ние каква скумрия ловяхме край Кирена! От нея би станал чуден гарум –
вметна замечтано Юда. Той бе всецяло запленен от благия лик на Исус. Чак бе
забравил да държи нещо под масата. Сладкият меден глас неудържимо го при-
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вличаше, макар да съзнаваше, че няма право да изпитва друго влечение към този
свят мъж, освен чисто платоническо. Би могло да се каже, че в този момент Юда се
влюбваше посвоему в Исус и че това скоро щеше да промени хода на историята.
– Вие разбрахте ли нещо? Щото аз нищо – въртеше се на стола си Вартоломей,
сякаш бе прикован за скамейката на гребците. – Каква скумрия? Какъв алек? Какво общо има всичко туй с пасхалното агне?
Личеше си, че не получава просветление по ни един въпрос.
– Тоя алек е гнусна работа, става само за роби и за слуги – не мирясваше любознателният Йоан. – Да си правят миризлив компрес с него…
– Най-хубавия алек запечатват в специални съдове, които наричат vasa faeca
– продължаваше да разяснява неуморно Исус. – Това са шишета с дълго и тясно
гърло, обвити в плетеница от изсушен камъш.
– Най-сетне почна малко да ми се изяснява – рече Филип. – Достигам до просветление по въпроса.
– Има един алек – по рецептата на Ромул и Лукреций, той е осмото чудо на света, хора! – заяви Тадей. – Мм! Ммм! Но за да имаш хубав алек трябват сол*ници и
мулетари, които да пренасят товарите със солта, иначе нищо не става!
– Тадей искаше да ви каже – усмихна се хрисимо Исус, – че този алек е в състояние да овкуси по неповторим начин агнешките дреболии.
– Така е – потвърди Тадей. – Нищо не може да се сравни с дробчета, овъргаляни
в няколко лъжици алек. Пред него, момчета, нектарът на боговете е като сок от
ряпа! Без преувеличение. Кълна се в майчината си кърма!
– Ама и Исус как го обясни! – рече Матей Бирника. – Подробно. От начало до
край. Напълно и без пропуск. Без ни едно двусмислие. Всичко ми се уясни. Блазе
им на римските богаташи. На следващата пасха ще ви донеса цял гюм с… каквото
му беше там името, пусто да остане!
Неколцина потупаха Исус по раменете – ту по лявото, ту по дясното. Тома се
вдигна и го прегърна, а Юда дори стана след Тома и млясна Исуса по челото.
– Но – рече внезапно Исус, – време е да минем към същественото.
И така те разбраха, че тази вечер имаше нещо по-важно от пасхалното агне, от
виното за всеки вкус и от пухкавата козуначена погача, съставена от равни парчета
и изпечена във форма за сладкиш.
– Сигурно сте ходили на Мъртво море? – приведе се напред Исус.
– То е комай единственото море, в което не сме плавали… – отвърна Вартоломей, усмихнат под мустак. – Прекалено гъсто е, с нож да го режеш…
– Така е, защото е много солено. По-наситено е със солни кристали и от гарума,
за който отвори приказка Тадей.
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– И е разположено по-ниско даже от пъкъла – това беше казано от Йаков. –
Иначе е съвсем наблизо.
– Ти бивал ли си там?
– Бил съм, и то неведнъж. Ако легнеш на повърхността, му не потъваш… Можеш да си лежиш по гръб и да четеш Ветхия завет… Дето се казва, би могъл да
ходиш прав по водата… толкова е безжизнена и тежка!
Исус продължи:
– Пак в този район, на юг от Йерусалим, както знаете, е и долината Хинн със
Слънчевата врата под нея…, където на ритуалните олтари дедите ви езичници
принасяха децата си в жертва допреди шест века, когато цар Иосия унищожи култовия им център и го определи за сметище на юдеите. Сега там е събран целият
людски боклук. В него са заринати лешовете на тези, които са се споминали от
коварни зарази или родът им няма пари да ги погребе по достойнство. Трупове
на ненужни мъртъвци и умрял добитък са полазени от бели червеи, сиви мухи
и жълт огън… Защото кладите, поддържани от пазителите-боклукчии, не секват
никога и пръснатата наоколо жарава не престава да тлее. Заради извършените
тъдява нявгашни жертвоприношения, пророк Йеремия нарича мястото Долината
на убийството, а мнозина го смятат за нещо повече…, за същински вход към геената огнена…
Неусетно бе станало тихо. Бостанът навън заемаше около третина от градината и някъде из него свирачът щурец с назъбени кълки опъваше съвършено безплатно лъка на гъдулката си сред зелки с големината на детски главички.
Исус постави един свитък от магарешка кожа на масата и го разви с лекота.
Близо до лявата му ръка имаше ниша в стената. Той се протегна и взе моливник,
издълбан от възлестото стебло на дебел бамбук. Издърпа от него стило за писане.
Останалите го следяха като хипнотизирани.
Върхът на пръчицата му се придвижи по разпънатия чертеж, поколеба се над
някакви линии, които означаваха най-вероятно определен маршрут, хвърли тънката си сянка връз бегло маркираните очертания на крепости в безводна пустош
и кацна право на червено петно, което изглеждаше оставено по-скоро от кръв,
нежели направено с растително мастило.
– Ето я тук – Долината на убийството. Моята молба към вас е…
– Твоята молба е закон за нас – побърза да го прекъсне Петър. – Ти излекува
детето ми. Не бе необходимо да се закълна, че няма да го забравя никога, за да
бъде наистина така.
– Каквото каза той, то важи още повече и за мен, праведниче! – подкрепи главатаря си Йаков. – Ти изцери жена ми, но не заради това смятам, че си свят человек!
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Понеже бяха опустошили агнето, всяко начинание им се струваше приемливо.
Исус опря гръб в облегалката на стола си и тя изскърца.
– Дано не се отречете от това – рече им той. – Защото, ако го сторите, лошо
ще бъде…, но не за мен. Искам да идете на бунището юдейско и да потърсите
командира на боклукчиите-пазители. Петре, на теб разчитам! Обезателно да го
нахраниш и напоиш. Малко е прихватничав и, както казват за такива, на себе си
прилича. Нарича се Гог.
Петър отвърна:
– Ако ще и ангелът на смъртта Самаил да е…
– Но внимавай! Гог не обича чесън. Не му давай никакъв чесън, една скилидка
даже. И не го разпитвай много-много… Той ще ви упъти - как да минете през Слънчевата врата и през пустинята да се доберете до пещерите в Кумран.
– Ще проникнем в долината и без него! Вече съм бил в пещерите. Те са на триста метра над Мъртво море. Стигал съм до тях през пресъхналото легло на потока,
дето върви северозападно от езерото.
Исус поклати глава:
– Запомни: не можете да минете без Гог! Защото тези пещери, пътя към които
ще ви укаже той, не се намират точно в долината Кумран! Е, добре, формално
погледнато, са си там, но същината им е зависнала в страшна бездна, до която не
може да се достигне по обичайния начин. Нито пешком, ни с жребец, ни с географско познание, нито дори посредством просветление свише… Една от каверните – тя е на западното крайбрежие на Мъртво море и е най-важната, – се охранява
от дванайсет планински разбойници, които са се главили на служба у римляните.
Това са едни неграмотни хора... Израилтяни са и не знаят какво точно пазят, а и
едва ли биха искали да узнаят. Прякорът на водача им е Кривата захапка, с него е
известен повече, отколкото с рожденото си име.
Лесно ще познаете входа на тая дупка, защото е затворен от желязна врата. А
това ще ви осигури преминаването през нея.
И Исус подаде на Петър връзка с ключове. Бяха всевъзможни видове и се олюляваха тежко. С L-образна и Т-образна форма, с куха опашка и прорези, елегантен
и груб профил. С декоративни орнаменти и фигурална украса от глави на пантери,
глигани, змии. Ръждясали и с гладка патина. Един имаше два паралелни реда от
по три зъба, друг – зеленикава бронзова дръжка с желязна опашка, трети бе плавно извит и образуваше запетая. Виждаха се още композитен ключ-котва и ключфиба, и каквото още можете да си представите.
– Ще отворят всяка ключалка, на която се натъкнеш – каза Исус. – И трябва да се
бърза. До седмица прокураторът Пилат Понтийски ще изпроводи една манипула
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под командата на негов доверен офицер, която да прибере от пазачите безценния товар и да го достави в седалището на провинциалната власт, откъдето на
свой ред ще го препратят на император Тиберий в Рим. Това не са обикновени
преторианци, а фрументарии, които покрай куриерската служба са натоварени
и с разузнаваческа дейност. Трябва да ги изпреварите, да вземете онова, що е в
пещерата и да го скриете в друг тайник, на по-отдалечено и надеждно място. И
помнете – без употреба на насилие! Стражите на пещерата не бива да пострадат,
нито някой от вас. Такова е моето изрично условие, и ако не можете да го изпълните, изобщо не се захващайте!
Тадей, който бе отворил уста, за да рече: „Ще ги насметем като едното нищо",
я затвори и се огледа разстроено. Това последно изискване ги поставяше пред
нови, небивали досега предизвикателства.
– А какво представлява този товар и защо е толкова ценен не само за нас, но и
за римската управа? – попита Петър.
– Пълна колекция от кожени и папирусни свитъци. Изписани са с древносемитски шрифт, без означаване на гласните и без отделяне на думите една от друга.
Представи си куп от рула. Свитъци на книжници, палимпсести и манускрипти. Е,
складирани са и доста излишни писаници, например сборници със съдебни документи и протоколи. Да не забравяме, че това е Светилището на книгата, каквото и
да се разбира под такова название… Истината е, че есеите, които са ги оставили
вътре, са събирали каквото им попадне, даже и омазнени тефтери с изчисления
на суми, спечелени от продажбата на пергамска халва…
– И някъде там е записано…
– Първоначалната редакция на Старозаветната библия, още неизопачена от
духовниците. Най-важната книга в хранилището на еврейския народ, с божията
благодат в нея – десетки страници с автентичното Божие слово. Отпреди Мойсей
да счупи каменните плочи и да ги смени с преписа върху кожа, който му е отървал. И най-същественото, заради което ще тръгнете – истинските скрижали, а не
онези с десетте заповеди от Петокнижието. Доста по-различни са от законниците,
които познавате днес и на които се позовават фарисеите и садукеите...
– Но нима е възможно това? Твърдението ти, Исусе, е безумно! Тези неща са
се предавали от поколение на поколение. Какво е могло да се случи със съдържанието им? Как е могло то да се промени, без никой да забележи?
– Преписвал ли си някога изречение, Матия? Няколко думи?
– Да. Веднъж ми се наложи да се впиша в завулонския данъчен регистър и за
целта трябваше да попълня декларация по образец…
– Допусна ли грешки? Имам предвид правописни грешки?
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–…
– Няколко? Поне една?
– Като че ли да. Да. Естествено.
– А тези текстове, за които стана дума, са преписвани на ръка стотици пъти. В
продължение на хиляди години.
– Искаш да кажеш, че… са пълни с грешки?
– Без съмнение. С всякакви грешки. И не само правописни. А и с мирогледните
поправки на преписвачите. Коригирали са първоизточника в движение. Докато са
скрибуцали с перата си. Онази дума им се е струвала остаряла и те са я заменяли
с по-нова. Това географско название – със съвременното им. За да е разбираемо.
На тях. На околните им. Кой ли използва вече това лично обръщение? Ами това
абстрактно понятие? Сега се казва другояче, на това му викат еди-как си, а не така,
така не е добре… Тая поговорка народът я е забравил, днес казват еди-що си…
Жреците не си жабурикат устата с ментова отвара, това е било някога и никой не
го помни, но нали днес използват за същата цел розова вода?
– От ментовата отвара са оздравявали афтите, а днес използват розова вода, за
да миришат добре на простолюдието… – отбеляза Йоан като най-изпедепсан от
дванайсетте.
– И какво се получава в края на краищата? – заразсъждава в същия дух Йаков.
– Да оправим тук, да насосаме там… Ала-бала, дрън-дрън. Две плюс две вече не е
равно на четири!
– За свещените книги на евреите ли говорим? – попита Матей.
– Заобграждали са ме отвсякъде, с твърдото намерение да ме заколят след
секунда, но никога не съм се изприщвал както сега – каза Симон.
– Винаги съм подозирал, че ни пробутват киреч! – Това беше Тадей.
– Говорим за десетте заповеди в техния изначален вид – довърши Исус. – Щом
ги направим веднъж завинаги достояние на хората, юдейството вече няма да бъде
същото както преди…
– Значи за това бяхме поканени тук! – плесна се по коляното Андрей. Очите му
бяха светнали от вълнение. – А не просто да излапаме пасхалното агне! Очаквах,
че тази Пасха няма да е като другите! Че ще е по-различна.
Те зашумяха, очаровани, узнали най-сетне тайнството на вечерта. Досещаха се,
че мигът е изключителен и че няма да се повтори.
– Това събитие ще се запомни! – рече тържествено Вартоломей.
– Какви ли не небивалици ще се разказват след време за него – добави Юда
Искариотски. – И само едно ще бъде със сигурност истина…
– Че цунка Исус по челото – вметна Тадей. И те дружно се разсмяха. Някои така
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се закискаха, че чак се хванаха за коремите.
– Може да разчиташ на нас, Исусе! – обобщи настроението Петър. – Не че ще
донесем свитъците... Не съм в състояние да го гарантирам. Но че ще направим и
невъзможното начинанието ни да успее.
Исус обаче продължаваше да стои сериозен и изглеждаше дори някак тъжен.
Изчакваше да стихне глъчта. Мълчеше и сякаш се вглеждаше в себе си. Внезапно
вдигна бледото си лице и каза глухо:
– И все пак…, всички вие ще ме предадете! Макар и да не го желаете.
Ликът му бе в сянка и мракът го отнасяше надалеч..
Това утвърждение бе в такъв контраст с приповдигнатата атмосфера на вечерта, че тишината падна като тежък меч.
Присъстващите се озъртаха смутено.
Исус изглеждаше уморен, толкова уморен. А едва-що им бе възложил надеждите си.
– Ти го каза! – отвърна му тогава Петър, наричан, макар и на шега от някои,
Свети Петър. – Не ми се вярва обаче да го направим. Зная, че много старейшини
от Синедриона се изживяват като наследници на Голямата асамблея* и се боят от
нарастващата ти слава на месия. Едно е сигурно: никой от нас не би желал да те
види в лапите на тези изедници, които, както дочуваме, ти приписвали какви ли
не деяния и те издирвали с помощта на римляните. Напротив! Ще се молим Богу
това да не стане.
– Ще го сторим, макар че рядко опираме до молитви – допълни брат му Андрей.
– Господ няма нужда от вашите молитви, нито от нечии други жпоклати безверно глава Исус. – Всички се молят само за себе си, което ще рече, че не се молят
Нему. Но най-страшното е, че дори когато ще се молите за мен, вие пак ще се молите за себе си, именно защото моето спасение ще бъде във ваша и на близките
ви угода.
– Не – рече Иаков, сещайки се за улавата си доскоро жена. – Защото ти вече ни
помогна.
– Ако не ни вярваш, тогава защо ни изпращаш? – обади се и Филип, който до
този момент бе мълчал.
– Филипе! – каза Петър.
– Защото няма кой друг да го стори… – отвърна Исус. – Това не е по силите на
невинни души, не е поръчение за ангели. А вие, дето сте оплискани от петите до
*Голямата асамблея, означавана също и като Голямата Синагога и Големия Синод, е според равинската традиция събрание на еврейски мъдреци, учредено по времето, а вероятно и под давлението,
на Ездра ок. 398 пр.н е. – Б. а.

142

MOPE

челата в кръв и не ви достига любов към ближния, сте най-подходящите пратеници… Вий сте сега пръстите на божията десница…, макар че едва ли сте в състояние
да си дадете сметка докрай в какво всъщност участвате. … Но ви повтарям и потретвам: избягвайте употребата на сила и най-вече – съобразявайте! Може би… да
изпълните заръката ми без да текне кръв е по-важно, отколкото да спасите Божието слово. Кой знае? Аз – не.
– -Защо така, Исусе? – попита Филип. – Защо да не разчитаме на силата си, за да
свършим сами своето, а трябва да викаме все Илия на помощ.
– Кой Илия? – изломоти Симон Зилота, който по правило пръв се напиваше и
вече го бе хванало.
– Този, дето градил килия. Или онзи, дето се преоблякъл, погледнал се и видял,
че е пак в тия! – отвърна Филип.
– Какво? – сепна се Христос.
– Няма смях в твоето слово, Господи… – постави длан върху рамото Исусово
Филип. – Няма ни една усмивка в това, което говориш! Смехът не е от тебе. Няма
го и в цялата любов, за която става дума в словата ти.
– Ами не са весели – каза простичко Тадей.
– Филипе, куфалницо празна!! – рече Петър. Протегна се и го почука по гладкия
лоб с кокалчето на показалеца си.
– Добре де, добре!
– Скалпелът май пак те боде!
След сражението край Александрия някой бе отнесъл половината череп на
Филип с добре заточен боен нож, дълъг седемдесет и два сантиметра. Закараха
го бързо при един египетски врач, прочут със способността си да прави и невъзможното, за да изцели пациентите си. Тогава египтянинът приложи нещо, което
се използваше при трепанации – замени липсващото парче от черепната кутия с
изсушена кора от кратуна. Грозен и дълъг шев, копринените конци на който още
стърчаха, минаваше сега през темето на Филип, и той бе принуден да го крие като
замяташе дългия си перчем наляво, защото коса растеше веч само от дясната му
страна. Това му придаваше екзотичен фасон, поради което мнозина, въпреки правилния му изговор, го мислеха за халдей или даже хипербореец. Четвърт час подир приключването на операцията обаче, лекарят бе установил, че си е забравил
работния инструмент в мозъка Филипов. Беше го зашил и скалпелът бе останал
вътре.
Оттогава прякорът на Филип беше Египетската глава. Често го мъчеха болки,
трудно съобразяваше или губеше равновесие. Друг път с мъка завърташе шия и
спираше да се движи, за да се съсредоточи и събере сили за извършване на по-на-
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татъшно действие. Но най-неприятното бе, че мъчно овладяваше раздразнителността си, заради което запознатите с неговия случай му съчувстваха, а незапознатите го имаха за характеропат.
– Което е смешно на Бога, не е смешно за човека – поправи го кротко Исус. – Затова си мислите, че Той не се смее. Понеже Неговият смях рядко съвпада с вашия.
Матей Бирника малко припряно ги подкани да довършат остатъците от агнето.
Лениво и вече с по-малка стръв те дъвчеха, а болезнено усуканите между зъбите нишки от бяло месо, разкървавяващи венците, им напомняха, че са живи –
усещане, което например преяждането със зелник не би могло да даде.
Филип обаче продължаваше да разсъждава върху казаното одеве от Исус. И
скоро стигна до един въпрос, който можеше да роди само човек, дето носеше на
раменете си не глава, а растението Lagenaria vulgaris*.
– Ние, Исусе, сме хаймани и като такива сме грешни. Може да пооплескаме
нещо, което е вярно, вярно е – изфъфли внезапно той между две хапки. – Ами ти
безгрешен ли си, дето евреите те имат за новия месия?
Христос тъкмо преглъщаше последния си залък и го прокарваше за по-лесно
с глътка от виното, което символизираше собствената му кръв, когато изведнъж
се запени и изпружи, при което взе да подритва конвулсивно. Подобна реакция
ги изненада и разтревожи не на шега. Дали пък Синът Божи не се помещаваше в
тялото на епилептик?
– Човекът се задушава – досети се Вартоломей. – Ама и ти си един – бива ли да
го питаш за такива неща?
Завтече се и заудря Исус по хилавия гръб, сякаш думкаше литавра. Отстрани
Юда бе готов да помогне с дишане уста в уста. Тома пък отиде да донесе вода.
Засуетиха се около Христа и го положиха грижливо на оплютия от мухите под.
Докато се чудеха дали му е приседнало дотолкова, че е готов да иде преждевременно при баща си, по очите на задавения избиха сълзи и навлажниха тъмните
кръгове около тях.
Очевидно в този миг и сам Исус реши, че си отива, защото започна да им прави
знаци с пръсти.
Те бяха следните:

*Lagenaria vulgaris (лат.) – кратуна, едногодишно растение с влачещо се по земята стъбло. В наши
дни най-често го наричат „африканска тиква”, защото произхожда от Черния континент. – Б. а.
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Отдавна, когато Исус беше още петгодишен хлапак, се бе случило нещо, което
му тежеше и до сей ден. Това стана във Витлеем.
Децата играеха по зида на една кула. През зъбера ѝ проникна слънчев лъч.
– Ще скоча на тоя лъч и ще седна на него! – заяви Исус на останалите.
– И аз мога! – провикна се Сами, момчето на съседите. Реши да превари Исуса,
скокна на лъча, но падна от кулата и погина.
Тогава родителите на умрялото го бяха обвинили, че е подкокоросал сина им
да се пребие. Макар това да не бе вярно, чувството за вина бе преследвало Исус
дълги години и сега той се бе почувствал длъжен да го сподели с присъстващите,
тъй като секундите отминаваха, а нямаше кому да изповяда дълго спотаяваното
си прегрешение.

– Защо ръкомаха? – попита с недоумение Симон Зилота.
– Иска да ни каже нещо… – допусна Йаков. – Ти познаваш ли езика на глухонемите?
– Не. А ти?
– Щях ли да те питам, ако го знаех? Някой знае ли въобще езика на немите?
Всички поклатиха глави еднакво, но неедновременно, и отпуснаха безпомощно ръце. Дори и Йоан не го владееше.
– Май че си иска медовината!
– Защо да я иска?
– Ами какво беше палец, допрян до кутре? Не беше ли „Всичко с мен е наред!”?
Тома се бе завърнал с водата и се двоумеше какво да предприеме.
– И… и… – заекна Исус. Беше се зачервил не само от заседналия в хранопровода му къс месо, но и от гняв, че не го разбират в един тъй критичен за него
момент. Стана направо морав и толкова се ядоса, че едва не им показа среден
пръст, знак, който те извън всяко съмнение щяха да отгатнат. Докато се мотаеха
нерешително наоколо, в одаята безшумно влетя Еди-кой си, сграбчи злочестия
Исус за ризата и го вдигна, при което му нанесе безпощаден юмручен удар в стомаха със свободната си ръка. Когато се видя, че и това не помогна, а страдалецът
само изхълца и очите му щяха да изхвръкнат от орбитите, Юда скокна, заобиколи
Исуса, обгърна го изотзад, като промуши ръце под мишниците му, сплете пръсти
с неизрязани, но изръфани нокти на тила му и го затръска по метода на известния
езически жрец-лечител Никбур Хметос Панацей, за чиято методика поназнайваше
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нещичко. (Между нас казано, то си беше един от чалъмите за мъчения, видоизменен за медицински цели.) Чувал бе например, че посредством тоя способ са
били спасявани от сигурна смърт десетки, да не кажем стотици хора от епохата
на шестнайстата Хиксоска династия, а нубийците го прилагаха някъде и до денднешен. И действително, след минута на енергично кривене и взаимни напъни,
Исус избълва злополучния залък, а на посивялото му лице се изписа облекчение.
– Нищо… ми няма! – изхриптя той и се отпусна обратно на стола си, потънал
целият в сладникава пот. Най-сетне някой се бе притеснил за него, след като през
цялото време досега все той се бе грижил за околните.
„Освен това стана видно, че не само Господ може да спаси хората, но и хората
могат да помогнат Господу. Ако изобщо този тука слаботелесен човечец наистина
е и едно от трите лица на истинския Бог, и Син Божи, и въплътеното Божие слово,
и цар юдейски, и витлеемски лечител едновременно” – констатира наум Тома и
изля водата през прозоречния отвор. Щеше да го произнесе и гласно, но нали бе
обещал на Петър да си трае… Така че не промълви нищо по въпроса.
– Сега сме квит! – измърмори под нос Филип. – Той помогна на наши близки и
ние му помогнахме. Не си дължим нищо един на друг!
Христос направи сигнал с ръка на Еди-кой си и той излезе безшумно, разбрал
го. Едва сега се досетиха, че домакинът им е ням, затова не бе изрекъл ни дума.
– Върнете се по местата си – Исус тръсна масурите на сплъстените си коси. –
Петре и ти, Йакове! Вече не сте морално обвързани… изплатихте дълга си към
мен. Няма нужда от повече хекатомби и подаръци пред жертвеника… Ако искате,
може да се откажете от онова, което преди малко ви възложих. Никой не би могъл да ви вини, най-малко аз. А що се отнася до моите грехове… За тях има кой
да отсъди, когато му дойде времето. За да се състои изобщо Второ пришествие,
Синът божи трябва първо да се възнесе… а все още нищо такова не се е случило.
В плетен панер, сложен по средата на масата, се търкаляха няколко лютиви
репи с вити крайчета, досущ като свински опашчици. Петър си взе един клубен,
отхапа голямо парче и примижа. В промеждутъците, докато хрупаше, той заговори следното:
– Вместо да отвърна направо на твоето предложение, Исусе, ще ти разкажа ето
какво. Някога, в незапомнени времена, още преди тези на пророците, в Обетованата земя живяло древно население. Те обитавали пещерите – там се раждали,
живеели, множали се, а понякога даже ги погребвали вътре. Ние самите често
сме се натъквали покрай либийския бряг на такива пещери, пълни със скелети
или разпръснати от хищниците кости… А и няма да се изненадам ако, пещерата в
Кумран, където ни изпращаш, не е по-различна от тези, които описвам. Скалните
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дупки са отлично скривалище за какво ли не, та никак не е чудно, че предшествениците ни са скътали в тях праобраза на нашия завет, когато са видели, че политиката на Мойсеевата държава подир низ от реформи тръгва от пътя на истината по
пътя на шашмата и муфтата... – Петър вече бе привършил с ряпата. Той се изсекна,
нали лютото предизвиква обилно отделяне на секреция, избърса пръсти в подгъва
на покривката, което очевидно издаваше зачатък на позабравено домашно възпитание у него, и продължи, като подрънкваше връзката с ключовете, премятайки
ги с пръстите на лявата си ръка като зърна от кехлибарена броеница. – Думата
ми бе за едно от племената, което населявало скромна ханаанска пещера, в района на Плодородния полумесец. Хората били дружни, задоволявали се с малко
и на изключенията от това поведение гледали с насмешка. Някой в племето бил
склададжия, въртял се около топлите задници на женорята, друг редовно се противопоставял с речи на решенията на вожда и стареите, трети пък бил живописец
– дращел контури на сърдити бикове или скокливи газели по грапавите стени и
ги запълвал с краски. Ловците на племето дебнели по цели дни и нощи дивеча и
често се връщали премръзнали, а капаните им оставали празни. Но трябва да се
признае, че имало всред тях един мъж, който не зарязвал засадата дори и тогава,
когато било абсолютно ясно, че плячката им се е изплъзнала и на всички останали им било омръзнало да чакат… И той стоял, и стоял, докато животното не се
появяло отново, или не дойдело някое като предишното, което били изпуснали.
Минавали дни, седмици, месеци… Листа опадали, гниели плодове, валял сняг…,
но той не се отказвал. Защото бил от рода на Вълка, звяр, който не си мени нрава.
Този човек пръв от всички се качил на лодка и запенените морски вълни го
отнесли на нови места. Катерел канарите и отвесните стръмнини с пъргавостта на
благороден елен и скитал из иглолистни гори, все по-нависоко и по-нависоко, чак
до планинските ледници, като предполагал че един ден ще достигне до Дома на
боговете, нейде сред самите облаци… Крачел в гамаши от козя кожа, с къса растителна наметка и шапка от убита мечка, а в торбата си носел хляб с билки, ябълки
и месо от сърна. Боледувал неведнъж – в червата му се бил загнездил власоглав
червей, който отслабвал постепенно силите му, освен това бил развил непоносимост към мляко и трябвало да се задоволява с вода. Тъй като бил проснал в
неравни схватки много люде по пътя си, техните близки и роднини го преследвали. Накрая почти всички изостанали, но един, упорит като него, продължавал да
върви неотстъпно по дирите му.
Веднъж мъжът бил приседнал на камък, на три хиляди и двеста метра надморска височина. Бил решил да отдъхне и похапне, тъй като не се чувствал застрашен.
Макар да бил от рода на Вълка, който надушва чуждо присъствие от километър
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и половина, днес той бил твърде изнурен и не усещал нищо. Намирал се там,
където не би трябвало да има ни врагове, ни приятели – най-близо до небесата.
Именно тогава преследвачът го застигнал и пуснал стрела с меден връх, която изстрелял направо от практически невъзможен ъгъл. Тя се забила в гърба му, пронизала левия му бял дроб и прекъснала артерия близо до рамото, предизвиквайки
кръвоизлив. Раняването се оказало смъртоносно.
Петър се прокашли.
– Потомъкът на този самотен ловец, дето си тръгвал последен от засада…
– …това си ти – каза Исус.
– Така че не виждам защо да се отказвам от поръчението ти, Исусе. Не ми е в
нрава да го сторя, не и толкова скоро - нали съм потомствен инат! Освен това, винаги съм искал да зная какво е потулил Моисей от народа си, счупвайки плочите
със стария закон от Синай, както това е според книгата „Изход". Може би защото
и аз съм част от най-бития и озлочестявания измежду народите.
Около масата се разнесоха одобрителни възгласи.
– -Известно ми е – кимна тържествено Божият син, – че държите на своето
потекло. (А каквото знам аз, знае го и Илия.) Тъкмо затова ти и другарите ти бяхте
избрани да идете в Кумран.
Вартоломей възбудено се разхождаше насам-натам. Спря до прозореца и се
загледа навън. Край перваза пулсираха светулки, бременни от светлина. От тъмата долитаха влажни шляпвания и всмуквания.
– Какви са тия звуци? – попита той.
– А, това ли… – Исус махна вяло с ръка. – В градината, под лозницата е поставена беседка с многоъгълна маса. Нашият домакин има навика да бие денем
мухите с решетъчна мухобойка, докато обядва. Види някоя муха и – пляс! – не
пропуска. Понякога успява да покоси пет-шест с един удар, вярвайте ми! Вчера
се бе образувала истинска река от трупове на мухи. Нощем под беседката се напълва с рогати крастави жаби, които пъплят отвсякъде. Какво да се прави, нали и
те душа хранят - много обичат мухи. Когато излизате по нужда, внимавайте да не
настъпите някоя. Пасха е все пак. И тези живинки душа носят. Пътеката им минава
под лехата с пипера.
Вартоломей се взря напрегнато. Луната бе огряла в жълто-лилаво пъпчивите
гърбове на рогатите жаби, чиято колона се движеше към целта.
Около бронзовия светилник жужаха и пърхаха дребни създания. Полъх на вятър отвън разлюля пламъка.
Като по невидим сигнал вратата се отвори и пак влезе Еди-кой си. Носеше табла, върху която бяха наредени куп дълги глинени лули. В Стария свят тютюнът още
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не съществуваше, но имаше други отрови, които ставаха за пушене. Поне някои
религиозни секти ги пушеха. Опъваха здраво от наргилетата и хашишът ги замайваше до припадък. Или докато не им омръзнеше, доколкото зависимите в античността далеч не бяха толкова много, колкото щяха да се навъдят впоследствие.
В центъра на таблата лежеше торбичка с натрошени сушени листа, които в
своята съвкупност напомняха на чубрица. Пет минути само се сумтеше и се тъпчеха лули, след което избликнаха тринайсет струйки уханен дим. И замириса на
нещо, но какво бе то всъщност, едва ли някога ще разберем.
Над Христос се спусна черна светкавица от бръмливи мушици и той ги разгони
нервно с ръка.
„Възможно ли е Исус наистина да е очовеченият Бог? – почуди се Петър. – Възможно ли е това да не е обикновена празнична вечер и ние да участваме в нещо
по-значимо… дори от преминаването на Мойсей през Червено море?"
Колкото и да се взираше в Христа обаче, Петър не виждаше нито сладкогласен
ангелски хор около него, нито светещ нимб над него.
Въпросите бяха зададени, но отговор нямаше. Бръшлянът бе надвиснал над
прозоречната извивка, пуснал листа от притаен хлорофил и детско мълчание.
Ръждата пълзеше като полуистина по незаключената брава на вратата, отвъд която се ширеха свободните пространства, нашарени от пътища, водещи към тях и
извън тях. Стаята на Еди-кой си се бе раздула и бе станала огромна, прокъсаната
постилка под нозете им бе изтъкана от невинност, синкавият таван бе отлетял нависоко, сякаш бе изгубено небе, а онова, което се случваше в момента, бе напълно непонятно.
Ни един нормален човешки мозък не би могъл да го обозре… дори оросеният
от Божията кръв, която бяха пили… или лозовия сок, който я заместваше в чашите,
все едно.
Гръбначният стълб на Петър бе започнал да пулсира като живо същество.
„Що за странно действо – процеди наум той. - Седим си тука като някакви дванайсет апостоли!
И този проклет План на Бога за човека… него никой не би могъл да уразумее."
Протегна се към чашата си, но тя изтече. Два едри кърлежа притичаха със скоростта на хлебарки.
Скринът в ъгъла клокочеше и съскаше, дъските му направо вряха.
Идеята влезе и седна замислено, подпряла брадичката си. Това вече беше съвсем необяснимо, защото за нея липсваше стол.
– Същински апокалипсис! – каза Йоан, който стоеше от дясната страна на Петър.
Нарколептичното опиянение прекрояваше одаята и променяше размерите ѝ,
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докато издуваше ту пода, ту тавана, ту отсрещната греда и по някакъв начин деформираше телата на присъстващите, като огъваше ставите им и обръщаше стомаха им с лигавицата навън.
Тогава Петър я разпозна. Това беше тя – Нощта на всички нощи.
Късният час бе събрал в едно тъмните доби на мирозданието, за да ги оцвети
в еуфоричнорозово.
Поривът на вятъра се усили и срещуположната стена заплющя като пиратски
флаг.
Олюляха се, сякаш бяха на палуба. Скоро ги застигна шквалът на океанска буря.
Надигна се воден вал и заля масата им, дори премина през тях, но те не усетиха
нищо. Последва вълна подир вълна подир вълна. Запенената бездна отнесе съскащия и колебаещ се скрин и го захвърли на изронена и безпясъчна суша, която
се мярна само за момент.
Прозорецът изфуча и мина през вратата. Отвори се портал във портал във портал. Нахлулият оттам ураган носеше и размесваше смачкани хартии, пищни облекла, вещи с неуточнено предназначение, хвръкнали във всевъзможни посоки.
От горните етажи на битието долетя разтеглена прозявка.
– Петре, не си играй с ножицата на чичо си! – произнесе гласът на майка му от
миналото.
Някъде от бъдещето изпадна зелена каска и затрака шмайзер. Екна медна тръба, която призоваваше за сбор. Петър се озърна начумерено. Една клавиатура
за компютър не му говореше нищо, а и вихърът скоро я разби. Това се намираше другаде, но същевременно беше и тук, на метър от петата му. Той ясно видя
лъскавата повърхност и малките плочки на някакви бутони, огънатия на осморка
кабел…
Колко продължи ставащото, докато се освестиха, никой не би могъл да каже.
Час? Два? Три? Най-сетне очертанията на предметите се стабилизираха. Материята бавно си възвръщаше съответната форма: твърда, течна и газообразна.
Бе настъпила съвършена тишина. Постепенно се размърдаха. И дванайсетте
почувстваха как се вкопчват стремително в разсъдъка си като в спасителен сал.
Изпитваха нужда да чуят слово, в което логиката и размерността преобладават
над дивотията на хаоса, за да изтръгнат мисълта си от халюцинациите. На Тома
му се повдигаше, но не се надигна.
– … веднъж спорихме с Йоан... какъв е Планът на Бога за семейството – избъбли с усилие Петър, като се стараеше да не забрави какво пита и най-вече: какво
ще му се отговори. – Ти си бил казал, че човек изпълнява този план, но не го разумява.
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Думите на Христос достигнаха до слуха им като в просъница:
– Божият план за човека е прост. Обичай Бога, защото жената ще те предаде,
децата ще те забравят, робът няма да те залюби, освен ако не е дупелюбец, а на
домашния ти добитък му е все тая. Ти си само едно парче месо, така че помни
Идеята.
Исус се облегна назад, преди да продължи с неповторимия си глас:
– Мнозина прокламират в декламационна форма че обичат Бог и жена си, а
в децата си се кълнат. Да обичаш, означава да не можеш без някого или нещо.
Но жените биват изоставяни и изоставят, децата умират от заболявания, а боговете напразно чакат обещаните им от законопослушните поданици на империята възлияния и хекатомби. Ако хората действително обичаха, както твърдят, те
щяха да се самоубиват ежечасно покрай нас и улиците да се покриват с трупове
като листа след повея на есенен вятър. Поводи да се откажат от себе си не ще им
липсват. Те обаче не обичат; те живеят в един свят, създаден от по-големи от тях
сили – божества, държавници, войски и съдилища – и само малцина са в състояние да прогледнат извън ограниченията, които тези сили са им поставили. Ако ги
преброя на пръстите на ръцете си, боя се че няколко пръста ще останат свободни.
Тези малцина общуват с по-големи от техните умове, независимо от епохата, която
обитават, но не както претендират че го правят жреците и вавилонските чародеи;
те просто четат. Интуитивно напипват буквите на истината, като се опират върху
разума на живелите преди тях, намират брод през времената и поддържат връзки както с миналото, така и с бъдещето. Не само и единствено обичат, а искат да
разберат какво, защо, къде и как. И най-вече – докога. Звучи зле, направо неприятно, да анализираш* любовта си, но не обясняваме ли ние често пристъпите на
подивялото си сърце с всевъзможни морални причини, при което обяснението за
нашето поведение най-често е породено от онова, което ни е скимнало, докато
сме следвали подтиците на същото това откачило сърце, с надеждата че то избира
правилно вместо нас и не ни подвежда. Ако не знаем достатъчно и разбираме
малко обаче, то в крайна сметка ще ни подведе. Тогава ще ни е по-лесно да обявим, че любовта е таен заговор на двама срещу целия свят, отколкото да вникнем
в същността ѝ; по-лесно ще ни е да изпробваме утробата на любимата, отколкото
да вникнем в същността на нещата.
– Ами щом сме проникнали, не сме ли и вникнали? – поинтересува се Матей
*Тук Исус употреби гръцкото άνάλυσις т.е. „разлагане, разчленяване” - операция на мислено
или реално разделяне на цялото (предмети, свойства, процеси или отношения между предмети
и явления) на съставни части, в процеса на опознаване или натрупване на практически опит. –
Б. а.
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Бирника. – Аз, например, колко съм научил от хетерите! Имаше една Гонопатия…
– Шшшт, не прекъсвай човека! – скастри го Андрей.
– А, аз свърших – рече Исус.
– Видя ли, секна го!
– Дали не спря просто, за да се изсекне – подшушна Симон на Юда, – гледам
го че от половин час подсмърча. От времето ще да е. Тук не можеш да се наспиш,
без да ти се схване вратът.
Атмосфера на лекокрила интимност бе обхванала всички. Сякаш летяха като
водни кончета около приседналата накриво Идея.
Тук Петър установи, че на устата му напира потресаващ въпрос.
– Хлъц! – каза той. – И какво е Дядо Боже в края на краищата? Има ли го, или
– хлъц! – изобщо го няма?
– Бог има, но той не е Бог, а нещо друго – отвърна Исус. – Нещо съвсем, съвсем
друго.
– Най-после тая работа с Бога взе да ми се изяснява, без да полудея от това! –
измърмори Петър. – А какво по-точно е туй, другото?
– Истинската същност на Бога се състои в следното…
Под стрехата залая нетърпимо Самсон, кучето на Еди-кой си.
– Излез и виж дали има нещо нередно – каза Исус.
– Какво? – попита Петър.
– Излез и виж дали има нещо нередно – повтори Исус.
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ВУКАДИНОВ

Отмъщението
Жестокият грохот като с ятаган разсече нощната тишина. Огненото оранжево-червено кълбо разкъса тъмнината като злобно чудовище с остри нокти, изпълзяло от черните морски дълбини на ада. Сетивата трудно можеха да възприемат трясъка и
последвалата го картина. След секунда хората на борда почнаха да крещят ужасени.
8-метровият черен Zodiac се стрелна в тъмната нощ, колкото
може по-далече от горящата купчина желязо. Хората в лодката
ликуваха, взирайки се в тъмните 8-метрови вълни! Търсеха го,
но от него нямаше никаква следа. Всъщност, за да го видят, той
трябваше да е в най-високата точка на някоя вълна. Мощното
океанско течение отнасяше Спасителя с бясна скорост, докато
той наблюдаваше с удовлетворение осветения от пламъци кораб (желязото, което след малко щеше да поеме завинаги към
дълбините). Чуха се още няколко мощни взрива. Явно коритото
беше пълно с боеприпаси. Някои от хората, останали на палубите, бяха изхвърлени от взривните вълни. Вероятно малко от
тях щяха да имат шанс да се спасят, други щяха да станат храна
за дебнещите в нощта морски създания... Просто хранителна
верига...
Северозападното течение, в комбинация с огромните вълни, продължаваше да отнася Спасителя. Вече му беше ясно, че
хората от лодката отдавна са го изгубили от поглед, и вероятно
изобщо не подозират дали е оцелял и изобщо накъде евентуално е отнесен от водните маси... Явно предстоеше много, много
тежка нощ или нощи, трудни моменти на надежда за оцеляване. В далечината огънят потъна в небитието и всичко отново беше тихо. Спасителя остана сам с призрачните акули. Час
и половина по-рано, тъмният Zodiac се движеше съвсем тихо
около североизточния бряг на Бразилия, в близост до нос Сан
Роки. Разстоянието до брега беше 12 мили, а целта беше на
около миля и половина в посока югозапад. Тя представляваше
50-метров кораб, пълен с оръжие и екипаж от около 15 души,
които купонясваха в този момент. Това бяха събрани пройдохи
от кол и въже, които тормозеха с рекет и убийства екипажите
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на морските съдове, преминаващи в този и други близки и не толкова близки райони. Разбира се, никой не ги закачаше по понятни причини. Когато се налагаше,
действаха чрез сила или с пари, но никой никога не ги търсеше за нищо!
Спасителя лежеше странично на дъното на Zodiac-а, а тялото му бе покрито
с брезент. Той беше висок около 170 см, много здрав, с русолява права коса до
раменете. Твърд, със силен характер, този човек не се огъваше пред нищо! Беше
облечен с тънък неопрен и водолазна жилетка, снабдена с водолазна бутилка. На
врата му висеше водолазна маска. На кръста имаше допълнителен гумен баластен колан с оловни тежести. По него и жилетката бяха закрепени два картечни
пистолета. Тези оръжия бяха проектирани по такъв начин, че водата не им оказва
никакво влияние. Разполагаше също и с магнитна мина, както и с 1,50 м двуостро
желязо, което, при добър късмет, можеше да помогне при нападение от акула,
въпреки че вероятността да сработи не беше голяма. На двете ръце Спасителя
имаше по един часовник с компас. Краката му бяха обути с боти и дълги плавници
с меки пера, предназначени по-скоро за придвижване, а не за гмуркане. На лявата му китка висеше водолазен фенер!
Zodiac-ът приближи целта на около 300-350 м. Спасителят рязко отметна брезента от тялото си и без излишно моткане нагласи часовниковия механизъм на
мината. Почти веднага двама души прекараха въже под мишниците му и го спуснаха в океана. Не говореха. Работеха като добре смазана машина. Предполагаха,
че обърканите и мощни вълни ще го „снесат” директно върху целта. Температурата на въздуха беше около 27-28 градуса, на водата – около 30. Течението бързо понесе плувеца към целта. Купонът на кораба продължаваше да тече с пълна
сила. Опитният мъж се насочи към плаващото желязо. Беше му пределно ясно,
че след няколко минути ще сътвори фойерверки, след което ще се възцари тишина. Само трябваше малко търпение и здрави нерви. Той притежаваше и двете!
Течението бързо го приближаваше към целта. Когато беше в горна точка върху
вълна, главите на някои от купонджиите вече ясно се очертаваха на бака, където
явно беше съсредоточена основната част от групата. Разбира се, рискът за плувеца беше изключителни висок! В тези среди няма прошка. Ако някой от кораба го
забележеше или само заподозреше движение във водата, откосите от десетина
автоматични оръжия щяха да се изсипят в морето, много вероятно и в тялото на
Спасителя. Едва ли щеше да има и 2 процента шанс за оцеляване! Или пък минус
2! Кой знае? Здравият плувец продължаваше да се насочва с помощта на плавниците към целта. На около 100 м от кораба се потопи на 7 м под водата. Течението
продължаваше да го носи, а той продължаваше да си помага с ръце и крака за
посоката. Надяваше се алкохолът и опиянението да са притъпили бдителността
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на терористите. Естествено, надяваше се и на късмет. В този момент, той имаше
нужда от него. Оставаха няколко метра до целта. Веселбата от палубата се чуваше
приглушено. Мъжът вкара малко въздух в жилетката, издигна се с около 4 метра
и се понесе точно към средата на левия борд. След секунди напипа метала, който
беше покрит с хлъзгав слой, заради престоя в солената океанска вода. Плувецът
бързо откачи мината с дясната си ръка, докато с лявата, с две бързи движения,
изтри хлъзгавото покритие. Лепна мината на борда и се остави течението да го
отнесе. Докато се хлъзгаше покрай желязото, мощните водни маси го завъртяха с
гръб към винта (перката). Чу се остър силен звук от удар на метал с метал. Водолазната бутилка се бе ударила във винта на кораба. Сега щеше да стане страшно.
Въпреки усложнението, нещата трябваше да се довършат. Спасителя пое риска да
се издигне до повърхността. Хвана въжето на дингито с намерението да го среже,
но то се оказа метално. В този момент той осъзна, че не може да ползва лодката,
за да се спаси. От кърмата се насочиха прожектори към дингито. Чуха се първите
изстрели. Спасителя, вече под лодката, направи два бързи среза на левия и десния
борд… В следващата секунда, той изпусна въздуха от жилетката и се потопи. Дъждът от куршуми все още валеше по посока на лодката и течението. Каквото и да
се случваше на кораба, то щеше да продължи най-много 120-140 секунди. Часовниковият механизъм бе нагласен на 180 секунди от момента на поставянето му, а
началото на края беше поставено. Минаха около 2 минути.
Спасителя вече можеше спокойно да изплува на повърхността. Имаше пълното
право да се наслади на фойерверките от върха на вълните. В далечината продължаваха да се чуват изстрели. Те обаче бяха заглушени от мощен трясък. Огнената
гъба се издигна към небето. В нея се виждаха хвърчащи тела и части от тях. На
палубата оцелелите крещяха и тичаха безцелно. Резултатът им беше ясен. Найстряскащото бе, че оцелелите имаха право на избор. Избор как да си отидат. Опциите представляваха мъчителна смърт по различен начин… Лесен вариант беше
самоубийството! И май беше за предпочитане! Всеки купон има край! Всеки купон
се заплаща!
Спасителя се отдалечаваше и наблюдаваше светлата точка. А сега предстоеше
трудното! То по никакъв начин не отстъпваше на току-що отминалата опасност.
Светещата точка потъна в тъмнината. Остана само шумът от вълните... И акулите...
Някъде... Отдолу... Течението носеше бясно плувеца на северозапад. Вълните го
подмятаха нагоре-надолу. От Zodiac-а отдавна нямаше следа. Плувецът се ослуша.
Надяваше се да чуе шум от двигател. Над водата не се чуваше подобен звук. Реши
да се потопи. Под повърхността такъв шум би се чул от километри. Плавно и леко
изпусна въздух от жилетката и започна бавно да се спуска. На около 8 метра „вка-
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ра” леко въздух и остана да „виси” в нищото. Отново се ослуша. Някъде в далечината глухо се дочуваше боботене от мощен двигател. Този шум обаче не беше
това, което той се надяваше да чуе. Звукът беше от голям кораб, някъде далече. В
този момент, на няколко метра вляво, бавно и тежко, приближаваше огромен силует, обгърнат от красиви зелени светещи точки. Това беше светещият планктон,
който се рееше нереално красиво около масивното тяло на бяла акула. Самото
животно не се виждаше. Видението беше неописуемо. Сетивата не можеха да
възприемат, че в тази неземна красота може да бъде обвита смъртта, оборудвана
с огромни челюсти и зъби, остри като мачете... Зеленото видение бавно и величествено се хлъзна покрай Спасителя, постепенно избледня и потъна в дълбините. Плувецът беше като вцепенен. Разумът му отказваше да сработи. Колкото и
силен да е човек, в такъв момент тялото и съзнанието блокират! Минаха няколко
секунди. Спасителя постепенно освободи мисълта си. Видя, че стиска в ръцете си
двуострото желязо. Асимилираше току-що случилото се. Шумът от мощния двигател отново се появи някъде... далече. Плувецът пусна малко въздух в жилетката и
изплува на повърхността. Все още не можеше да се отърве от мисълта за смъртоносното чудовище, което мина на метри от него. Нямаше как да е само едно. Не и
по тези ширини! Не и в тази част на денонощието! В този момент Спасителя обеща на себе си, че ако тези хищници не го убият през следващите часове във водата, то той ще бъде един от най-ревностните им защитници занапред. Сега обаче
трябваше да се съсредоточи върху оцеляването си. Първо трябваше да се огледа,
абстрахирайки се от предполагаемите едри животни, които кръжаха някъде под и
около него. Той погледна компаса на лявата си ръка. Ориентира се и погледна на
югозапад. Там, на около 12 мили, трябваше да е брегът. Трябваше, но нямаше никакви признаци за такъв. Нямаше светлини. Нямаше нищо. На всичкото отгоре, огромните вълни пречеха на видимостта. Видимост имаше единствено когато беше
върху поредната такава. Това беше само един кратък момент, около 2-3 секунди,
след което, за 15-17 секунди, той се спускаше по „гърба” на следващата. После се
хлъзгаше между двете вълни и се изкачваше по поредната движеща се планина…
И така отново, и отново, и отново. Плувецът се оглеждаше на 360 градуса. Отмина
около час. Признаци за бряг, лодки, хора… нямаше. Знаеше единствено посоката,
в която се движеше с голяма скорост – северозапад. Стори му се, че чува боботене
от двигател. Огледа се отново. От североизток се появи слаба светлинка. Имаше
чувството, че се движи точно към него. В първия момент Спасителя изобщо не се
замисли за това. След няколко минути светлинката порасна значително. Явно, че
плавателният съд наистина се движеше точно срещу него. Това беше притеснително, тъй като силното течение не му позволяваше да излезе от периметъра му.
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Мъжът опита да заплува на 90 градуса спрямо досегашния си курс, но отклонението му беше максимално 15-20 градуса. Причината отново беше движението на
водата. Корабът, колкото и да беше далече, все пак се движеше директно срещу
него или поне така беше в мислите на Спасителя. Цялото оборудване правеше
движенията му още по-трудни. Фенерът изглеждаше като някакво решение.
Плувецът реши: за миговете, когато е върху вълните, да свети срещу кораба,
за да индикира присъствието си. Напипа металния корпус с дясната си ръка. Откачи фенера от крепящите го каишки и бутна копчето напред. Би трябвало да се
разнесе мощна бяла светлина. Такава нямаше! Нито мощна, нито бяла. Спасителя
върна копчето в първоначално положение. Натисна го отново напред. Светлина
нямаше! Какво не беше наред? По дяволите! Само това оставаше! Да няма и светлина! Плувецът опипа фенера, стъклото беше счупено. Мамка му! Това беше поредният тежък удар. Светлината можеше и да го спаси, но и този вариант току-що
беше отпаднал. Явно, при сблъсъка с винта на кораба, стъклото се беше счупило.
Изглеждаше, че не можеше да бъде по-лошо. Поне така си мислеше плувецът в
този момент и, разбира се, бъркаше. Отпусна се във водата и се замисли: „Тази
бутилка не ми трябва повече, жилетката също, нито пистолетите... Всичко това ми
пречи да се движа по-спокойно... Двуострото желязо може евентуално да е от
полза, но то също пречи на плуването”. Спасителя закрепи всичко върху жилетката, свали баластния колан, извади тежестите от него и ги пусна в океана. Закачи
ножа на колана и го сложи обратно на кръста си. Жилетката пусна по течението. У
него останаха само ножът, маската, баластният колан и плавниците. След няколко
секунди плаващите вещи изчезнаха от погледа му. Сега той можеше да се движи
много по-свободно. Обърна се и погледна вече доста приближилата се светлина.
Идващият кораб отново сякаш го връхлиташе. Мисълта за винта като потенциална
месомелачка не излизаше от главата му. Спасителя заплува на север с мощен кроул, но течението отново го понесе на северозапад. Изглеждаше почти невъзможно да избегне връхлитащите го тонове желязо и сблъсъкът с винтовете. Опасността
бе надвиснала като дамоклев меч. Силните бели прожектори на съда вече го осветяваха директно в очите, но той все още не можеше да прецени разстоянието,
делящо го от носа на кораба. Плувецът вече не знаеше дали да плува на юг, или на
север. Опита бърз кроул на юг, но течението отново не му позволи. Корабът вече
бе съвсем близо. Може би 10-15 минути го деляха от разминаване или сблъсък с
винтовете. Отново опита да избяга от течението! Отново не успя! Прие съдбата!
В следващите минути сякаш някакво чудо насочи съда леко встрани, на 200 м северно от тялото на мъжа. Спасителя почувства огромно облекчение, въпреки че
беше изцеден до крайност психически и физически. Отпусна се по гръб и отдъхна
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няколко минути, докато вълните продължаваха да го носят. Той съвсем ясно съзнаваше, че движенията от плуването му могат да привлекат белите чудовища, но
пък какво ли друго му оставаше? Просто се надяваше да са вечеряли обилно и да
решат, че балканското му месце е твърде жилаво за техните изтънчени вкусови
рецептори. Мъката продължи още няколко часа. За щастие, нямаше други срещи
с едрия добитък. Небето на изток леко избледняваше... Еднообразието продължаваше, но... След малко слънцето щеше да се покаже. Непонятната красота на
изгрева нямаше общо с предизвиканите вече усещания у Спасителя!
Той не беше уморен. Много време щеше да мине преди това да се случи. Но
пък свивките на ръцете и краката почваха да болят. Тези места обикновено се прежулват от съвкупността на движение, сол и неопрен. Освен този проблем, следваше още по-сериозен: Изгряваше слънцето! Вода за пиене нямаше! Скоро нямаше
и да има! Ако до момента температурата на въздуха беше 27-28 градуса, то какво
следваше след малко? 40-45? Или повече? От повърхността на поредната вълна
Спасителя видя червената половина на огнения кръг. Дори да не беше жаден в
този момент, гледката повлия на психиката му. Мисълта, че няма вода за пиене,
се заби като пирон в главата му. От върха на всяка следваща вълна, плувецът опитваше да съзре бряг. Такъв нямаше. Затова пък, в светлосинята вода се открои
тъмният силует на смъртта. Едрото животно с отворени челюсти се издигна високо с вълната, след което насочи муцуната си надолу и изчезна някъде под тялото
на Спасителя. Явно беше време за закуска...
Мислите на плувеца бяха подредени в строг ред:
1. Акулите – тук нищо не може да се направи. Можеха да нападнат всеки миг,
можеха и да не му обърнат никакво внимание. Въпреки това, очакването, че еднотонно чудовище може да отхапе краката му всеки момент, не беше прието
възторжено. Беше ясно, че това е сравнително малко вероятно, защото клетото
животинче се храни предимно с едри риби, почти цели, несдъвкани, както и с
морски костенурки, делфини и тюлени, но и това не беше кой знае какво успокоение. Той предпочиташе да не вижда огромните тела под себе си, за да няма
още по-сериозно натоварване на психиката му. Всъщност, това не е много трудно,
защото горната част на бялата акула е синя и е почти невидима отгоре. Бял е само
коремът ѝ.
2. Вода нямаше! В главата на Спасителя се въртяха мисли за огромни сочни
дини, подобни като големина на портокали и едри зрели жълти зърна грозде.
Това не му помагаше особено, нито променяше соления вкус в устата му, но мъжът не можеше да изгони тези видения.
3. Сега трябваше просто да се наблюдава компасът и да се плува, да се плува...

158

MOPE

А след това – да се плува!
…
Часът беше 9:30. Спасителя загреба водата със силните си ръце, като при всяко
движение поглеждаше компаса. Свивките на тялото го боляха от претриването, но
в случая това беше абсолютно маловажно. Така минаха 2-3 часа. Мъжът гребеше
като машина. Малката точка в океана опитваше да се движи в избрана от нея посока, но стихията я държеше в мръсните си лапи. В един момент, от върха на една
вълна, Спасителя видя далече, вляво от себе си, върховете на палми. Обнадежди
се и опита да плува още по-мощно на югозапад, но челюстите на течението го
влачеха в своята посока – към Ада! Жаждата ставаше непоносима! Плувецът отново беше налапал едрите жълти гроздови зърна, които пукаше със зъби с приятен
звук. Сокът се разливаше по езика му... Но защо, по дяволите, вкусът им беше толкова горчиво-солен. Същото беше и с динята, и с портокалите, и с ананаса. Всичко
беше солено! Много странно. Съзнанието му продължаваше да си играе с него.
Сега вече Спасителя изливаше в гърлото си огромни халби, пълни с вода и лед.
Но защо, мамицата му, тя също беше солена? Устните му почнаха да се напукват
от солта и жегата, която беше непоносима. Облизването им не водеше до нищо
добро. Напротив! От върха на поредната вълна, плувецът видя капчиците дъжд
на фона на далечните върхове на палмите. Малките капчици бързо порастваха и
вече едри, падаха с голяма скорост от ясното синьо небе... Как ставаше това? Но
пък... имаше ли значение? Това беше вода! Капките ставаха като едри круши, удряха го през лицето и по напуканите устни, но в устата му не влизаше сладка вода.
Защо? Всичко около него беше сол. Само сол! Човекът свали маската от лицето си
и я вдигна над главата си. Беше убеден, че след секунди ще я напълни с прясна
студена вода. Гледаше към нея с надежда. В съзнанието му огромните капки продължаваха да го бият по лицето, но сладката вода се разпръскваше в морето от
ударите. Защо маската беше празна? В нея нямаше и следа от живителната течност. Слънцето светеше в очите на плувеца. Вода нямаше! Съзнанието му отново
беше проявило доброто си чувство за хумор, граничещо с перверзия!
Спасителя се отърси от мокрите си сънища, вкусът от миниатюрните капчици
кръв от прехапаните устни го върна в реалността. Във вълната пред него се открои
поредният силует на 6-метрова акула. Странно! Как тези огромни величествени
свръхопасни животни прекарваха дните си без сладка вода. Въпроси! Всякакви,
различни, безбройни... Отговорите бяха някъде далече зад хоризонта, незнайно
къде... Следващото нещо, което плувецът видя по посока на брега, беше огромна
жълта сграда с формата на трапец. Явно течението или усилията на Спасителя го
бяха приближили малко към брега. Мъжът усети импулс и усили натиска върху
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ръцете и краката, ако това изобщо беше възможно. Беше абсолютно сигурен, че
ще излезе от течението и ще се озове на брега, някъде около жълтата сграда. Гребеше силно, гледаше компаса и часовника.
Часът беше 15:30. Трапецовидната сграда обаче остана далече вляво, после
много зад него, докато не изчезна... Мъртвата хватка на водните маси не смяташе
за необходимо да пусне Спасителя от захвата си... Океанът му се зъбеше с хищната си усмивка... Мина още известно време. Гроздовите зърна бяха със същия солено-горчив вкус... В някакъв момент плувецът явно се умори психически, а оттам
логично и физически. Без да иска той притвори очи за неопределено време. Когато ги отвори слънцето вече падаше на запад. Гледката беше приказно красива,
но в този момент той нямаше очи за нея. След малко щеше да се стъмни. И какво
следваше после?
Просто нямаше какво да направи. Единствено можеше да се отпусне и да се
надява. А на какво да се надява? Въпрос без отговор! Около него отново беше
пълно с плодове! Съвсем близо! Просто трябваше да протегне ръка! Протягаше
я, късаше жълти гроздови зърна, пълнеше лакомо устата си. Някои гълташе цели,
други дъвчеше. Течността беше изненадващо горчива. После пак и пак! Жаждата
се усилваше! Защо? Спасителя се носеше по течението със затворени очи. Спеше
ли той, или беше в безсъзнание? Накъде го носеше океанът? Към ада или към
рая? Прав ли беше, че взриви кораба? Предстоеше Господ да реши съдбата му!
Кофа с вода се изля върху лицето му. Той отвори очи и видя луната точно над
себе си. Унесе се отново… Още колко можеше да издържи така?! Щяха ли да го
пожалят обвитите в зелени светлинки животни? Събуди се от слънчевата светлина. Блъскайки го в очите, отрезвяването го зашлеви, подобно на звучен шамар.
Кошмарът щеше да продължи и днес! Спасителя хвърли вода върху лицето си,
което не беше добре, но нима имаше избор… От върха на една вълна забеляза в
далечината бели платна. Не можеше да прецени дали това е реално, но пък трябваше да направи някакви усилия. Опита да вика, но не успя да издаде силен звук.
По-скоро беше приглушено хриптене. Разбра, че така няма да стане. От върха на
следващите няколко вълни махаше с ръце. Платната се отдалечаваха неумолимо.
С това и надеждата умираше! Трябва ли? Защо? Тук ли ще свърши пътят ми?! Къде
сгреших? Нима трябваше да ги оставя ненаказани? Неусетно затвори очи, докато
слънцето изгаряше лицето му... Пак! Без жалост! Но... Какво е това? Сън ли? Черна
точка? Господи, ти съществуваш ли? Има ли те? Виждаш ли ме? Силуети?! Помагаш ли ми? Това истина ли е? Или поредната гавра с изстрадалото ми съзнание?
Течението носеше Спасителя бързо към нещо дребно, плуващо в любезния вече
океан. Мъжът различи три черни момчета върху метална конструкция, нещо по-
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добно на водно колело. Изглежда, че те му махаха, като се опитваха да насочат и
съда към него. Спасителя все още не бе сигурен дали това е мираж. Заради това
не смееше да се зарадва. Изчакваше да се доближи, за да е сигурен. Може би пък,
в крайна сметка, от слънчевото небе наистина ще завалят едри капки сладка вода,
примесени със зрели гроздови зърна... А това в небето твоето лице ли е, Господи?
Тази кана в ръката ти с вода ли е пълна? За мен ли е? Вълните приближаваха плувеца към смешната метална конструкция. Тъмните момчета крещяха и махаха към
него. Вероятно това беше спасението. Тук вече плувецът можеше да се зарадва.
Той повдигна маската от лицето си и картината се изясни. Само 200 метра, още
150, още 100… Още малко - 50, 20… Спасителя допря ръка до металния балон. Две
от момчетата протегнага ръце, хванаха го под мишниците и го качиха върху съда.
Гледаха го настойчиво, с ококорени очи, усмихваха се и жестикулираха ожесточено. Явно задаваха много въпроси, но на непознат език. Плувецът търсеше с поглед
вода. Под импровизираните седалки видя метален контейнер без капак. В него,
на фона на цялата мръсотия, се открояваше познатата чиста кана с вода, имаше
и плодове... Гледка! Каква гледка само! Момчетата явно не знаеха откъде се взе
този съд и го гледаха втрещени. Подадоха водата с рязко движение. Грабвайки го,
плувецът впи устни в каната. ВОДА! Какъв вкус само! Възможно ли е водата да е
толкова вкусна. Пи дълго, мноого дълго. А после взе портокал. Разкъса го, изтръгна няколко парчета от кората и лакомо ги захапа. Стисна го със зъби. В устата му
се разля сладък сок... От портокал. Кошмарният сън беше останал на 30-40 мили
на изток... Животът се завърна с гръм и трясък! Всичко беше наред, както винаги!
Момчетата продължаваха опитите да водят някакъв разговор. Кой каквото разбрал или пък не разбрал – не беше толкова важно... Сега трябваше да излязат
от водата. Младежите опитаха да запалят двигателя на водното колело. Опитаха
няколко пъти, не се получаваше. Извадиха от една ниша мръсен парцал, в който
имаше увити счупени инструменти. След кратък „ремонт” двигателят запали и те
се насочиха към брега. Приближавайки сушата, вълните ставаха огромни. Разбиваха се мощно върху пясъка, като го блъскаха ожесточено. Спасителя си помисли:
„Оттук живи няма да излезем”. Все пак, местните момчета успяха да „хванат” една
вълна, която ги изхвърли на пясъчния бряг... Плувецът изхвърча от конструкцията и
падна на пясъка. Опита да се изправи, но не успя. Застана на колене и започна да
лази. Изпитваше болки, но какво от това. Тялото му имаше нужда да се раздвижи.
Всички свивки вече бяха отворени рани, но плувецът не мислеше за тях. Той беше
жив! Беше на сушата! Далеч от винтовете на огромни кораби, от челюстите на
белите акули! Момчетата му помогнаха да се изправи. Буквално на 50 м от брега
беше бараката, в която те живееха. Вкараха плувеца вътре и му подадоха маркуч
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с течаща сладка вода... Това беше неописуемо удоволствие. Спасителя поливаше
главата и тялото си и асимилираше случилото му се. След като свали неопрена се
огледа. Изглеждаше отслабнал. По-късно се оказа, че е „олекнал” с 8 килограма...
Това се дължеше на преживения стрес, обезводняване, глад и движение през последното денонощие. Вече всичко беше наред… Както винаги! Следваше поредната мисия! Някъде… Скоро…
Как взимаш такова решение? Да взривиш кораб с хора на борда? Какво минава през главата ти? Как определяш вината им? Трябва ли да ги оставиш в милостта
на Божиите ръце? Има ли такива? Има ли Господ? Той защо позволява това? Защо
един може да прави, което си иска с хорските животи, а друг – не? Кой му дава
това право? Той нещо повече ли е от другите, за да краде и унищожава съдби? Да
почерня и разделя семейства? Защо един човек е твърд като камък и има силата
да вземе достойно решение? Защо един има сили да изпълни това решение, а
милиони търпят своеволията на отделни самозабравили се нагли единици? Не
трябва ли последните да бъдат изметени и заличени? Трябва ли да чакаме правосъдие, което всъщност е в техните ръце, заради няколко сребърника или дори
по-малко?
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М като М

Върви бързо, направо подтичва, обвита в гъстата мъгла. Има
само няколко крачки до трамвайната спирка, но често точно в тия
последни крачки трамваят тържествуващо я подминава. Струва ѝ
се, че русата ватманка се подсмихва ехидно, докато издухва мощна струя тютюнев дим в малката си клетка на челото на зеления
гущер. Разбира се, много добре я вижда трамвайната дива как
тича с последни сили, но вместо да намали, дава газ, и трамваят
бездушно изгърмолява покрай нея, при все че показалецът ѝ е на
милиметри от заветния бутон на вратата. Газ ли? Че те май не са
на газ, нито пък на бензин. Но все тая, сега важното е да го хване,
защото има среща с М., не може да закъснява. И ето, на спирката
е вече. А таблото с разписанието не работи, разбира се. Приложението на телефона пък нещо явно се е бъгнало – 5 часа и 36 минути сочи! Ама че работа! Мърляв чичо пуши цигара, загърнат в масивен балтон със сплъстена рунтава яка. Държи цигарата с палеца
и показалеца, доближава я с потреперващи пръсти до устните си,
жадно всмуква и бързо изтръсква с големите си черни нокти. Тя се
дръпва малко встрани за всеки случай. Отваря пак приложението – 5 минути! Еее, добре! Забива поглед в телефона и се заравя
в сутрешните неделни постове – чаши с димящо кафе, мекици с
мармалад, дежурните гаври с бедния Винету – горкият! сигурно
вече е паднал под коня във Великите ловни полета от това упорито
внимание към него.
Изведнъж я лъхва зловонна миризма на серт тютюн, кисела пот
и мокра овча кожа. Хлъцва и се закашля неудържимо. СмрадливиЦВЕТЕЛИНА
ят чичо е метнал цигарата си до нея и крачи към някакво причуАЛЕКСАНДРОВА дливо жълтеникаво квадратно автобусче, спряло на трамвайната
спирка. Хмм, че какво е това? На калъп сапун за пране прилича. А
къде е трамваят? Привижда ѝ се нещо като „М“ отпред на табелата и без да се замисля, се мята вътре след чичото. „М – метро“?
„Уважаеми пътници, поради провеждането на Софийски маратон 2020 трамвайната кола се движи с променен маршрут…“ – изхриптява високоговорителят.
„А така! Ами сега – къде ли ще ме закара тая странна „трамвайна кола“? Дали няма като тролея на Джани Родари да хукне
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като див заек по люлинските поляни? Или през хилавите тревички ще се покатери по
панелките и отвъд тях ще се изстреля директно към Марс. Ето, стрелката сочи право нагоре! Като бях дете винаги при тая стрелка примирах от очакване, но старият
семеен москвич никога не последва посоката към небето, така и не отлепи гуми от
прашния асфалт. Но ето, сега пък ще го направи тая моторизирана сапунерка! М-м-м,
марсианска мечта...“
„Буху-буху-буху“ – кърти тежка тютюнджийска кашлица чичото с балтона.
– Ей! Какво си се разбухал, бе! И маска нямаш! – скарва му се елегантна госпожа с
огненочервена коса.
– Маска? Ква маска, ма? Бух-бух-бух… Сички ше умрем!
„Марсианска мечта… с маска… кой знае къде на м…та си ще ме закара, а до срещата с М. остават броени минути. Ами да! М е знак – нещо за срещата ми говори. Ще
бъде-М или не ще бъде-М?“
– Ти си умирай, ако щеш, на мен ми се живее! – тросва се госпожата. – Или слагай
маска, или слизай!
„Омммммммммммммммммм… А в майчинските групи ММ… докато го разгадая
какво значи… „ММ не яде два пъти едно и също…“; „ММ при температура 37 градуса
направо човек убива!“; „ММ обича само кекса на майка си!“„ММ не е простак, пикае
седнал, няма да мирише в банята като в обор“… нещо като… домашен любимец… с
една дума.“
„Буху-буху-буххх-бухх“ – миризливият се дере все по-драматично, хвърля слюнки
навред.
– Ей, ама това е безобразие, как може такова нещо! – извива глас госпожата и
бързо изважда телефона си от чантата. – Е сега ще звънна на 112, ще подам сигнал –
мръсен, и кашля в трамвая без маска… Или слизай, или звъня!
„Хмм… Трудно ми е да си представя М. … да пикае седнал…“
– Слизай ти, Маа! – успява да извика през хриповете мъжът, докато в същото време се изправя, може би му е трудно да кашля седнал. – Ходи пеша!
Автобусчето изведнъж изскърцва пронизително, разтърсва се и спира. А е очевидно, че сме на светлинни години от Марс. И изобщо – от цивилизацията. Ама къде сме
наистина – кой квартал е тая панелика инкогнита… сиво, криво, диво….
Вратите изсвистяват и рязко се отварят.
„... брр, и студ, и мраз, и плач без надежда…“
Русата ватманка излиза от стъклената си кула, тръшва силно вратата, гръмва един
огромен балон от дъвка, дръпва ластика и разпуска необузданата си грива… размърдва глава наляво-надясно, раздвижва раменете си, разкършва врата си… бас държа, че
чувам как изпукват костите по гръбнака ѝ... прави крачка напред иии…

164

MOPE

„Рапунцел, пусни си косата… насам… насам… долу съм, Рапунцел…“
– Дотука сме… Повреди се нещо – прихваща ловко косата си и пак я затяга с ластика, пуква още един прозрачен балон и прави крачка назад.
– Ама… нали беше с променен маршрут само… аз имам среща в центъра…
– Променен, непроменен, закъсахме, това е! – Рапунцел обира хубаво дъвката с
език – с връхчето му чак до крайчеца на носа се добира, натъпква я обратно с помощта
на палеца и обръща гръб на зрителите.
– Е, какво да се прави, тъкмо ще се отървем от тоя мръсен вирусоносител – госпожата хвърля бърз поглед към смрадливия, нагласява грижливо шала си и затраква с
токове към стъпалата. – Обади му се на твоя, миличка! Ако дойде с кола да те вземе,
Той е! – тя намига игриво над червената маска с цветя.
– Буху-буху-буху – мърлявият влачи крака след нея, превит надве, подпирайки с
ръка гръдния си кош. – За тебе на магаре да дойде, мамицата ти курвенска…. – измърморва зад гърба ѝ.
Тя неохотно се надига. Слиза. Мъглата се е сгъстила още повече – една тъмносива,
опърпана, мръсна завеса, непрана от зората на цивилизацията.
„Няма пък да му се обаждам. Да се сети той да ме потърси, да го видим магарешкия ли е, марсианския ли е… ще бъдеМ, няма да бъдеМ… монче-бонче… ментово
бонбонче…
Ама колкото е недосетлив… ще чака сигурно поне половин час след срещата, че да
ми звънне…
Да го подсетя някак… да му пратя есемес, М като… морз!“ – тя се усмихва, доволна
от хрумването.
„-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --“ …. Изпрати? Разбира се, изпрати!
– Ааа, момиче, бух-бух-бух…
„Не е истина! Какво иска пък сега тоя миризливец?“ – тя се извърта ядно назад.
Човекът дори няма сили да кашля вече… пъхти едва-едва… устните му са направо
посинели, доколкото ги различава в мъглата… протяга ръце към нея…
Телефонът звъни. Тя хвърля поглед – той, той е, М!
– Момиче… – човекът изхрачва и нещо се откъртва от гърлото му, нещо тлъсто,
червено, пада на земята.
„О, точно сега ли! Ама той звъни!“
– Ало?
– Мише, какво става, да не ти се е повредил телефонът, някакви странни неща получавам…
– Хмм, повредил…
Човекът все така протяга ръце, хъхри, гледа толкова безпомощно… ама така гледа-
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ше кучето, преди да… имаше пяна на устата, бяха го отровили…
– Извинявай, не мога сега... Заета съм.
– Ама къде си, идваш ли?
– Къде съм, къде съм? В мъглата съм…
– Дръжте се! Звъня на 112 – дава ръка на човека, който се вкопчва в нея като удавник.
– Разбира се! Ще дойда с него – тросва се малко по-късно в линейката. – Не го
познавам, но не изглежда да има много приятели.
Човекът продължава да стиска силно ръката ѝ, докато му поставят амбуто. Следи
я с очи. Тя се е свила на тясната пейка, чантата ѝ е притисната между коленете и гърдите. Усеща, че телефонът ѝ вибрира силно, но няма как да го извади. Първо звъни,
после изжужава кратко като при есемес.
„Какво ли ми (се) пише? Да се обеси… да се обеси не… да се помилва, милва…
милва… мил-в-а…
Венера до Марс, Венера до Марс… обади се…
На Марс има живот, на Марс има… -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- --“.

Трамвай Страх

На Донна

Трамваят проскърцва равномерно по релсите. Малко след десет е. Пътниците са
се отпуснали на седалките, втренчени в телефоните си. Едно момиче слуша толкова
силна музика, че възрастната жена пред нея вече няколко пъти се обръща и ѝ хвърля
продължителни строги погледи. Момичето изобщо не я забелязва.
Трамваят спира на поредната спирка, за да прибере мъж и жена, които чакат прегърнати. Те се качват, хванати за ръце. Възрастната жена ги следи любопитно с поглед. Мъжът силно стиска ръката на приятелката си, преди неохотно да я пусне, за да
отиде до ватмана за билети. После ѝ се усмихва и докато потропва с кокалчетата на
пръстите си по стъклената преграда, пак я поглежда крадешком с весели пламъчета
в очите. „Я пък тия – мисли си възрастната жена, – не са в първа младост вече, какво
се зяпат като котараци.“
– Билета или живота, моля! – изведнъж чува от лявата си страна и направо подскача на седалката.
– А! – извиква стреснато и обръща глава.
Контрольорка в овехтяло костюмче е протегнала срещу нея апарата за таксуване.
– Охх, как се стреснах! – усмихва се жената.
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– Защо? Да не си помисли, че съм се маскирала? – ухилва се контрольорката и в
устата ѝ зейват дупки от извадени зъби. – То си е Хелоуин, де!
– Охх – пак изпъшква жената, но припряно протяга картата си към апарата.
– Какво? На Баба Яга ли ти заприличах? – смръщва вежди контрольорката.
– Ама, моля Ви се, какво говорите! Изморена съм просто.
– Ахаа…А някой лев от пенсийката има ли останал в тая вехта чантичка?
Контрольорката сега се е надвесила застрашително над нея. Малката бяла глава
на възрастната жена изведнъж потъва в падината между огромните ѝ гърди. Тя тихо
изписква и дърпа главата си назад, но мощната нападателка я притиска още повече,
като продължава да шушне в ухото ѝ:
– Изваждаш портмоненцето и ми го подаваш. И слизаш на следващата спирка. И
ни гък, ясно?
Жената изпълнява нареждането. С треперещи пръсти изважда портмонето и го
набутва в ръцете на контрольорката. Онази бързо го взема, оттегля пищната си плът,
шмугва го в сутиена си и изчаква бабата да слезе и ватманът да затвори вратите.
После бавно се насочва към предната седалка, върху която се е разлял пълен мъж
на средна възраст. Той хърка силно с отворена уста, а ръцете му са отметнати нагоре
като на дълбоко заспало бебе. Контрольорката се надвесва над него, оглежда го и
внимателно отлепва телефона от потната му лява длан. „Хмм, май е доста стар модел“
– промърморва недоволно, но въпреки това бързо го натиква в джоба на сакото си и
продължава напред.
На следващата седалка е влюбената жена. Тя дори не забелязва контрольорката,
понеже гледа замечтано приятеля си, който все още стои до кабината на ватмана.
Контрольорката се надвесва над нея и изсъсква в ухото ѝ:
– Билета или живота, моля!
– Хмм, много оригинално! – поглежда я снизходително жената, все така с любовна
усмивка, пришита към устните. – С карта съм, момент! – дръпва ципа на чантата и изважда отвътре портмонето си.
Контрольорката се пресяга и бързо го взема. Напъхва го в чантата си, без да отделя
поглед от жената.
– Шшт! В апарата ми има бомба – прошепва толкова тихо, че сащисаната жена не е
сигурна дали чува това, или си го представя, но зад дебелия показалец с дълъг черен
маникюр устните, покрити с плътен слой кафяво червило, помръдват лениво като две
тлъсти червейчета.
Контрольорката отстъпва бавно назад, докато все още държи на мушка влюбената
жена с апарата за таксуване.
– Само думица да чуя и ще я задействам – изсъсква, преди да се отдалечи.
Все още размахва апарата в лявата си ръка, докато се приближава до една бре-
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менна жена, която се разплаква от притеснение и бързо ѝ протяга портмонето. После
слага длани върху корема си и уплашено се свива на седалката.
Междувременно трамваят спира и отваря врати, но никой от пътниците не слиза.
– Писенце, какво ти става? – прегръща приятелката си влюбеният мъж, който найнакрая е седнал до нея с перфориран билет.
– Боли ме главата – отговаря неохотно жената. – Тихо, моля те!
Контрольорката приближава към момичето със слушалките в ушите. Издърпва
слушалката от дясното ѝ ухо и прошушва в него дрезгаво:
- – Картата или живота, миличка!
Момичето се стряска и извиква високо.
– Извинете! – въздъхва, като осъзнава, че срещу нея е контрольорка. Мисли, че ѝ
се е причуло. – Сега ще Ви дам карта.
– И телефончето, миличка!
– Моля!?! – настръхва момичето.
– Не викай! Мама и тати ще ти купят ново. Ако не го дадеш, ще задействам бомба
и всички ще умрем.
– Да бе! Къде е пък тая бомба? Я се разкарай! – става и бута с ръка контрольорката,
за да мине.
Масивното туловище не помръдва, но контрольорката изведнъж стисва устни и
изкрясква.
– Ама че възпитание! Защо ме удряш, бе, момиче?
– Аз?
– Ти, ти, същата! Само ти поисках картата! Нахалница! Да не си на трева?
– Хайде сега! Чак пък трева! – изведнъж се намесва влюбеният с мазен глас. – Забравило си е картата детето. Случва се.
– Тихо, тихо – бута го с лакът приятелката му, но той не обръща внимание и продължава.
– Е, това не е причина да удряш жената, обаче! – размахва той строго показалец
към момичето, но в същото време бързо ѝ намига, закривайки с длан лицето си откъм страната на приятелката си.
Момичето гледа объркано ту него и приятелката му, която, цялата изчервена, го
моли да млъкне, ту масивната контрольорка, която е препречила пътя ѝ към изхода.
– Пълни откачалки! – клати глава и стиска телефона си.
– „Жената“… е крадла и лъжкиня. А вие сте глупаци.
– Аз слизам – хвърля се с цялото си тяло върху контрольорката, избутва я и се мята
навън през отворените врати на трамвая, който току-що отново е спрял на спирка.
Никой друг не слиза.
Трамваят потегля отново.
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Интервюто

ВЕНЕЛИН
СТОЙЧЕВ

В тази история Боряна се опитва да не забрави да си вземе резервни батерии за диктофона. Тя е на двайсет и четири,
завършва философия (не е повтаряла, тя е отличничка, но заради Немската влезе една година след повечето от набора си
в университета) и сега е на студентска практика по проект (за
непосветените – когато практиката е по проект, това означава,
че има и някакъв хонорар, защото при обикновените практики,
които не са по проект, обикновено не само че не ти плащат, но
и нищо не научаваш, защото те ползват да правиш кафета, да
разнасяш фактури и да копираш доклади на ксерокса). Ръководител на практиката е Калин. Калин е асистент по Кант, но неговият доцент в момента е заместник-декан на факултета, печели
доста проекти, при които ползва студенти за черната работа. Не
че студентите не са доволни да участват в проекти. Доволни са,
защото пътуват из страната (и веднъж до Будапеща), сприятеляват се с преподаватели, участват в конференции, трупат участия
в публикации, а и – най-важното – взимат някакви парички. Калин е под трийсет, слаб, висок, с дълга черна коса (във Философския факултет се носят по-дълги коси и бради даже и от Богословския, но това е друга тема), дебел глас и вечно нахилени
очи, защото той вижда отвъд всекидневното; социалните роли,
интригите и суетата на този свят, който той отдавна е презрял,
за него са постоянен източник на забавление. Калин умира от
смях, когато главната героиня на някой шедьовър на независимото кино умира от рак на костите, а съпругът ѝ си продава тайно бъбрека, за да ѝ осигури някакво несигурно лечение; Калин
изпада в едноседмичен размисъл, когато в някаква индийска
сапунка второстепенен персонаж е казал шега, която изисква
препрочитане на „Смешното” от Исак Паси.
Боряна не е някоя кльощава, но не е и пълна. Има кръгло
лице, леко чипо носле, малко лунички, бебешки бретон и сочни
устни. Косата ѝ е къдрава като на Хана Аренд, но кестенява и
обикновено не стои хваната на опашка. Дългокрака е и има гадже. Милен. Милен е с пет години по-голям от Боряна, свалиха
се по най-баналния начин, на един Осми декември на Банско.
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Милен тогава беше последна година философия, даже го гласяха за докторант,
защото направи няколко забележителни превода на непознати за нашата академична общност текстове на Алфред Вебер, братът на Макс Вебер, но Милен така и
не завърши, защото започна работа в една рекламна агенция, където много бързо се изяви, сътвори няколко гениални предизборни политически клипа, взе сам
да снима и да монтира, а благодарение на него агенцията му спечели някакви си
там престижни рекламни награди, които само рекламистите си знаят, раздават и
почитат. Иначе Милен, противно на клишето за философите, имаше спортно тяло,
редовно играеше волейбол с едни приятелчета от ДАНС и през обедната почивка
отскачаше да поплува в Спортната палата (агенцията им тогава се помещаваше
до Докторската градинка, а в света на рекламистите криейтърите са на върха на
хранителната верига, малко под – но на чартограмата встрани – от собствениците
и доста над – на чартограмата до – изпълнителните директори, което означава, че
обедната им почивка е тогава, когато те произнесат „обедна почивка”, независимо колко показват часовниците на раята – всички планьори, акаунти, рисърчъри и
счетоводители, които бъцкат данни в екселски чаршафи).
Вече ви е ясно, че Милен беше против Боряна да ходи на практика с Калин (ако
не ви е станало ясно, по-добре още сега подхващайте някой друг разказ). Сигурно
сте изчислили, че Милен е на възрастта на Калин, досетили сте се, че те бяха в
един и същи курс, че даже бяха първи приятели и че у всички остана съмнението, че може би Калин нямаше да спечели конкурса за асистентското място, ако
Милен не се беше захванал с реклама, беше си защитил вече почти написаната
дипломна работа за невъзможния онтологически диалог между Фуко и Хабермас
и се беше явил на тъпия конкурс. Проблемът е, че Милен и Калин бяха толкова
близки навремето, че Милен познаваше толкова добре всички предишни гаджета
на Калин, за да е сигурен, че Боряна е негов тип. Нямам предвид дългите крака и
къдравата коса, разбира се, или поне не само това. Имам предвид още подскачащите ключици, когато се заговори за „Пирът” на Платон, порозовяващите лунички
при споменаването на Киркегор и разширяващите се зеници при дефинирането
на „институции” и „обективно” по Бъргър и Лукман. В този ред на мисли няма как
да не спомена и „На предела” от Цветан Тодоров, защото Боряна все още не беше
чела Тодоров. Май и досега не го е чела, ама не мога да съм съвсем сигурен.
Понеже вероятно ще питате, а и мразя подобни тъпи писателски трикчета,
трябва да ви кажа, че Милен все пак си намери повод да мине през Кюстендил
(там се провеждаше практиката по проекта), но Калин по принцип не спи със студентки, още повече с приятелки на бивш негов най-добър приятел и всъщност на
тази практика никой с никого не спа, ако изключим едни състуденти на Боряна,
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които така и така си бяха гаджета, по-късно се ожениха и си родиха три прекрасни
дечица – две момиченца и момченце, до едно синеоки като мама и тате, можете
да ги видите – при хубаво време вечер ги извеждат на паша в Арменската градинка, зад „Земеделието".
Тази история не е за Боряна, Калин и Милен. Тази история е за Христо и Вероника, които след мъничко ще излязат на сцената (само Христо, Вероника е зад
кулисите, защото е в Гърция).
Та така. Боряна си беше уговорила интервю с директорката на читалище „Васил Левски”, което се намираше в центъра на ромския квартал „Изток” на град
Кюстендил. Такава им е рутината – сутрин Калин качва в астрата (1,7 дизел – не
много мощна, но надеждна и икономична, с пет врати) студентите, които имат
интервюта на по-отдалечени места, разкарва ги на терен и после минава да си ги
прибере. Вечер се събират в лобито на семейното хотелче (чисто и удобно, закуската е прилична, еспресото си е еспресо, а Боряна и другите студенти подозират,
че Калин се е уговорил да му издадат фактура за повече пари от платените, но това
тях не ги засяга), където са се настанили, за да обсъждат интервютата, да споделят
впечатления, да се хилят и да пият. Та въпросната сутрин („по първи петли, някъде
към десет, десет и нещо”) Калин оставя Боряна и две нейни колежки на центъра
на махалата и продължава към село Шишковци, където ще се вижда за интервю с
уредничката на музея на Владимир Димитров – Майстора. Едната колежка отива
да интервюира директорката на кварталното четвърто училище, другата има среща в здравния център с д-р Младенов, а Боряна тръгва към читалището.
Но читалището е заключено. Боряна се озърта, почуква на стъклото, но никой
не се обажда. Става ѝ тъпо. Усеща по врата си, че я опипват любопитни погледи.
Кожата ѝ се накокошинва. Започва да оглежда през витрината на читалището какво се случва зад гърба ѝ. Усеща, че сърцето ѝ бие учестено, че си прехапва устните. Мислеше се за корава, не като онези нейни колежки, които припадаха, когато
влизаха в ромската махала, сякаш са попаднали в операционната зала в момента,
в който хирурзите установяват, че апендиксът е бомбирал и пациентът е с перитонит.
Боряна изважда от раничката си тъмните очила и се скрива зад тях (добре, че
тази сутрин си е сложила лещите, защото с прозрачните цайси щеше да се чувства
направо гола тук). Изважда си бележника и химикалката и се преструва, че си води
някакви записки.
– За тока ли си дошла? – Боряна се стряска, обръща се и вижда една трътлеста
леля със забрадка на главата да я гледа изпитателно.
– Моля? А, не, не съм аз за тока. Аз съм за едно интервю с директорката на
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читалището, ама тя нещо се бави – Боряна се завърта на пета (добре, че е с гуменките), събира ръце и прилепва тефтера към себе си, сякаш е Мерлин Монро и
се пази вятърът да не вдигне рокличката ѝ. (Иначе е по дънки и семпла карирана
риза, без бижута, освен един гердан от цветни моливчета, защото това според
нея най-силно се доближаваше до инструкцията на Калин за вписване в средата).
– Ама тя идва ли в сряда? – жената мръщи нос.
– Моля?
– Май в сряда тя не отключва, ама знам ли я – жената се затътря към пазарчето отсреща, чехлите ѝ дращят асфалта, а Боряна се чувства като Дороти, която
наблюдава как земята отскача от къщичката ѝ.
– Како, дай едно левче за баничка – по принцип Милен винаги си говори с просячетата в София. Сяда до тях на земята и започва също да проси; подема да пее
(ужасно фалшиво, Боряна ходеше на цигулка седем години) песни на „Бийтълс"
или на „Щурците", за да им дадат повече парички; изпитва децата на таблицата
за умножение или им разказва за хан Аспарух, за Ивайло или за Пенчо Славейков
(Милен е единственият човек на света, който наистина харесва Пенчо Славейков,
ако не броим онези, дето мислят, че Пенчо и Петко са братя, де). Вкарва ги вътре в
ресторантите и пицариите, за да ядат заедно. Веднъж си съблече ризата и я даде
на една просякиня на „Попа" и се прибра само по тениска. Милен знае, че Боряна
знае, че той го прави от добро сърце, но се преструва, че уж черпи от просячетата
вдъхновение за рекламите си.
Обаче Калин им е забранил да дават пари, така било по методиката на проекта
(големи късметлии сте, защото, ако това ви го разправяше Боряна, сега щеше да
има двучасово отклонение за това каква е разликата между методика и методология, каква е етимологията на думата метод – значело е „пътечка” на гръцки – и
какво означава да има съвпадение между предмет и метод на изследване; ще ви
го спестя, питайте си я, ако си нямате друга работа, но в никакъв случай не споменавайте Хусерл и „криза” в едно изречение, дори и то да е сложно съставно,
защото тогава ще трябва и да се пие).
Та затова Боряна изломотва нещо като „друг път, миличко” и търси спасение
в близкото кафене. Грешка. Защото кафенето е под един навес, има много маси с
насядали около тях хора, някои играят на табла, други – на карти, повечето зяпат
минувачите по центъра, подвикват и поздравяват тоя и оня. Когато Боряна си изважда портмонето, за да плати кафето (Калин ги е инструктирал да носят дребни
стотинки, за да демонстрират уважение към парите, не че Боряна по принцип не
носи дребни стотинки), чува зад себе си:
– Како, сега е друг път вече, дай едно левче за баничка.
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Боряна се обръща към продавачката в кафето:
– Извинете, вие тука продавате ли банички?
– Немаме. Тука само кафе и минерална вода даваме. Отсреща има – симпатично младо момиче с мургава кожа и изрусена коса, вързана на опашка, широка усмивка, невидимо кратерче от варицела до дясната вежда, лешникови очи и прави
бели зъби (на Боряна кучешките малко ѝ стърчат и тя си мечтае за брекети един
ден).
Боряна бута едно левче в ръката на детето. То виква победоносно и се изстрелва към сергията със сладкиши. Това е още една огромна грешка на Борянка. След
малко тя е заобиколена от цял рояк деца. Те я прегръщат през краката и кръста,
галят косата ѝ, разглеждат ноктите ѝ, опитват се да докоснат огърлицата ѝ с нанизаните малки моливчета и врещят като Мерил Стрийп във „Флорънс”:
– Како, дай стотинки! Како, дай стотинки! Дай стотинки!
По лицето на Боряна е застинала витизчийска усмивка, която, преведена на човешки език, означава приблизително: „Ама каква съм тъпа крава, какво да правя
сега, защо изобщо се записах на тая практика, ще хвана ли въшки и краста, искам
някой да ме събуди да бягам ли”.
– Изчезвайте – гласът е спокоен, дори тих, едва ли не шепот, но ефектът е мигновен. Настъпва тишина, сякаш някой е дръпнал шалтера на света. Децата са се
изпарили.
– Много ви благодаря! Те са толкова сладки и симпатични, вероятно имат нужда, но нашите инструкции не ни позволяват при провеждането на подобни…
Той махва с ръка. Отдалечава се, отново се загръща в плаща на сянката на масата в дъното, където Боряна не го е забелязала досега. Тя си взима кафето и сяда
на една свободна масичка в другия край. По принцип не пие кафето със захар, ама
решава, че ще я вземат за превзета и затова си сипва едно пакетче. Разбърква.
Озърта се. Разговорите постепенно отново се разпалват, сякаш нищо не се е случило. Боряна започва тайничко да наднича към него и да го разглежда.
Сега нека да я оставим Боряна за малко, тя непрекъснато се вкарва в някакви
филми, още от малка си е такава шашава, философска му работа. И тука не говоря
за някакви нормални неща като да си представяш учителя по история без дрехи,
да се питаш колко хора изпитват оргазъм докато ти гледаш филм на Антониони
или да си представяш как дългокракото русо шведче на плажа ще остарее, надебелее и умре във волвото си, защото е блъснало лос, докато е поръчвало пица през
ново приложение, което изчислява състоянието на метаболизма ти при стрес.
Не, това го правим всички. Боряна си представя, че се вижда многоизмерно – все
едно, че си играе в монтажното студио на Милен и е насложила върху себе си

MOPE

173

четири образа – камера, която я снима отгоре, камера, която я снима от високо
отляво, камера, която я снима от ниско и отдясно. След това започва да повдига
ръката си и насложените образи се раздвижват. Или си представя целия живот на
хората, с които разговаря за рецепта за мусака с канела и патладжан – сякаш пред
нея се наслагват образите им като бебета, като деца, тийнейджъри, стари, починали и вече разлагащи се трупове. Понякога човекът си е същият, но тя го вижда
да пътува във времето. Любимото ѝ е да го прави с политици – представя си Димитър Абаджиев като комсомолец при соца, фашистки доносник преди Втората
световна, ратай на Портос или като един от онези, дето убеждават Аспарух да не
пресичат Дунава. Или пък самата Боряна живее едновременно на седем места
на планетата – боядисва великденски яйца с майка си и сестра си в България,
тича за здраве в Булонския лес, изнасилват я в Нигерия по време на мисия на еко
активисти, води толкшоу в Канада и др. перверзии. Ако случайно планирате да
се влюбвате спонтанно и безметежно във философка, още отсега да си знаете, че
тия жени през цялото време се опитват да разтеглят границите на света – застават
на ръба на човешкия свят, стъпват, така че само босите им пръсти да се подават
над бездната и започват да мърдат ноктите си, лакирани с разноцветни боички
– от жълто и синьо до черно и бяло. Това, след като си се прибрал от бачкане, миришеш на спартанец след поражение от атиняните и мечтаеш за първата глътка
студена крушовица, да поздравиш с „добър вечер, съкровище” и да получиш в
замяна „какво точно имаш предвид под „добър вечер”, е само предястието.
Мисълта ми е, че Боряна си влиза непрекъснато в някакви филми и точно в
момента си представя, че мъжът, който я спаси от грачещите просячета вчера е
излязъл от затвора, където е излежавал присъда за предумишлено убийство, затова всички в ромската махала се страхуват от него и няма смисъл да говори, за
да въдвори тишина.
Истината е, че това е Христо. И тази история е за него, за него и границите. За
него, за Вероника и границите, ама Вероника е в Гърция, та не се брои, макар че
тя е в основата на всичко.
Ама какви ги върши Боряна? Тя става, приближава се към масата, на която
Христо разговаря с двама други мъже, и го заговаря:
– Искам още веднъж да ви благодаря за преди малко. Извинявайте, ако ви
притеснявам нещо, но бих искала да ви помоля за едно дълбочинно интервю. Аз
съм тука по едни проект на Софийския. На Софийския университет имам предвид.
То университетът е само партньор. Водещата организация е друга, едно енджио.
Ама замдеканът е ръководител на проекта, а енджиото е негово, пък ние имаме
студентска практика по проекта и провеждаме дълбочинни интервюта и искам да
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ви помоля за интервю, няма да отнеме много време, около един час, нещо такова,
може и по-кратко… – ама верно съм много смотана, си мисли Боряна, защото тя
може и да изглежда шматка, но е много саморефлексивна и доста чувствителна,
макар и социабилността да не е от най-силните ѝ черти, даже тя смята, че ѝ е от
най-слабите, в детската градина никога не си играеше с другите деца, защото тя ги
смяташе за прекалено тъпи, а другите родители я мислеха нея за бавноразвиваща се, защото не искаше да говори с другите деца, а те просто ѝ бяха скучни, а тя
обичаше да говори с баба си за теорията за относителността и строежа на атома,
защото това ѝ беше интересно, освен музиката, разбира се, говореха си за безсубектния живот на младия Моцарт, за математиката в предкласиката и за прехода
към класиката в изкуството на Западната цивилизация...
– Няма да е удобно сега – Христо я поглежда и в погледа му има по-скоро въпрос, отколкото твърдение, а приятелите му избухват в кикот, но прикриват с ръце
лицата си, стават сериозни, когато той извръща глава към тях.
– А, разбира се, извинете ме! – Боряна се врътва и си сяда на мястото, поне се
опита, нали. Вади си тефтера и си записва нещо. От другите маси са станали свидетели на сцената и сега всички си мълчат, защото очакват някаква развръзка. Но
нищо не се случва, продължават да се чуват зарчетата на таблата, някой обявява
каро, следващият вдига на безкоз, всичкокоз, контра на всичкокоз, реконтра, петдесет.
Черна сянка надвисва над тефтера, Боряна вдига глава, среща погледа на Христо:
– Аз съм Христо, приятно ми е – не подава ръка, само кимва. – Вчера излязох от
затвора. Още ли искаш да говорим?
– Чудесно! – Боряна грейва искрено, тя е много зле да се преструва, честно, винаги ще забележите. – Не това, че сте били в затвора, имам предвид. Не че имам
нещо против затворите, де. Чудесно, че сте излезли. На свобода – „млъкни ма,
гъско", си казва Боряна, но се тросва на Христо: – Боряна! Приятно ми е!
Та преди Боряна да ме прекъсне, бях започнал да разправям за Христо. Щото
Боряна е художествен образ, сещате се, тя в тоя разказ играе инструментална
функция (Боряна би ви препоръчала да прочететр „Социална реалност и въображение” на Фотев – защото дискурсът дали изкуството е отражение на живота или
компесаторна реалност, по-скоро попада в полето на класическата представа за
научна реалност, а Боряна предпочита да мислим в термините на некласическата
представа, Мамардашвили и Манхайм, знаете). А Христо е истински. Още му пазя
интервюто на Боряна някъде из кашоните на тавана. Даже откъси от интервюто са
цитирани в отчетния доклад, който публикуваха в края на практиката, ама кой ти
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чете (отчетни доклади) във времето на визуалната масова култура. Както и да е.
Това, което Боряна не знае е, че Христо е единственото дете на най-малкия от
трима братя в една от две враждуващи ромски фамилии. Враждата между двете
фамилии траела от незапомнени времена (сигурно отпреди Монтеки и Капулети)
и никой не знае как и защо избухнала. Но двете фамилии се мразели с такава
страст, с каквато само циганите могат да мразят и обичат. Страст, която не знае ни
върхове, ни граници. И се случило поредното сбиване, един от другата фамилия
посегнал с брадва и в мелето бил намушкан с нож, починал преди да пристигне
линейката. Не е ясно кой точно извършил криминалното деяние. И до днес всички прошепват, че това не бил бащата на Христо. Но бащата на Христо тогава бил
на шестнайсет, двамата му по-големи братя били семейни, имали деца, трябвало
да се грижат за своите си. А бащата на Христо бил млад, нямал предишни престъпления и щял да получи по-меко наказание, затова направил пълни самопризнания, което удовлетворявало всички – и семейството, и следствените органи, и
прокуратурата, и съда. Христо се родил късно, не само за ромските стандарти, и
още оттогава всички знаели, че той вече е с единия крак в гроба, защото онова
убийство, което признал баща му, било останало неотмъстено, а ромският космос
не търпи подобни дисбаланси на енергията. Затова и го кръстили Христо, защото
нямало кой друг да го пази, родителите му били вече възрастни и слаби, оставили
го в ръцете на Бог, той да го закриля. Така Христо израснал в среда, в която въпросът не бил дали ще го убият, а кога и как. Независимо дали носел пазарска торба,
дърва за огъня или ученическа раничка, съседите виждали Христо да си мъкне
кръста към гроба.
Но Боряна не ги знае тези неща (по това време и аз не ги знаех, научих ги дълги години по-късно, когато с един от приятелите, които в тази история стоят на
масата на Христо, се бяхме набутали в една сауна в Самоков, а вратата блокира,
не можехме да излезем, а никой не ни чуваше и решихме, че е по-добре да не се
вълнуваме, а да я караме кротко и да си успокоим дишането), затова тя представя
проекта и изследването за значението на образованието за социалната и трудова
интеграция на лица от уязвими социални групи. Христо отговаря механично на
въпросите, но и на двамата им е досадно, той иска да разкаже нещо друго, тя
иска да попита нещо друго, та ето я историята за границите, която тогава Христо
разказа на Боряна и на която е посветен този разказ.
Още в детската градина Христо се запознава с Вероника, те са първи приятели,
родени са един за друг, играят заедно, събират червеи, хлебарки и гъсеници от
двора и ги внасят вътре в картонените къщички. В училище са непрекъснато заедно, през лятото ходят и се къпят в реката, берат череши, за да съберат стотинки
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за екскурзия до морето, тръгват на дискотека в града. Вероника е най-красивата
на света, има най-зелените очи, най-веселата усмивка и най-широката душа. Но
никой друг не дружи с тях, не им и пречат, но просто ги остракират (Боряна знае,
че това е най-жестоката санкция в общността и Сократ всъщност не е имал избор
дали да изпие чашата с отровата), защото Христо си носи кръста на неотмъстеното
убийство, а Вероника е от другата фамилия. (Боряна така и не се осмелява да попита дали са имали сексуални отношения, но Христо подразбира какво тя премълчава и обяснява, че не са спели заедно, а са се обичали).
Когато Вероника е на 14, родителите ѝ уговарят да я задомят, за да я предпазят
от глупости, Христо търси приятели да я краде, ама това всички са го предвидили,
Вероника е омъжена и заживява в Пазарджик.
Христо завършва училище, женят го и него, има две деца – момчета на три и на
пет, той започва да работи във фирми за саниране, изкарва добри пари, но през
цялото време продължава до обича Вероника и знае, че и тя го обича него. От
мъка започва да пие, прави някакви глупости, сбива се с едни мутри на басейна,
които не искат да пуснат вътре ромски дечица, защото са тъмнокожи, осъждат
го и го пращат в затвора. От затвора разбира, че Вероника е нещастна, че няма
деца от мъжа си, че оня иска наследници и я е изгонил обратно при родителите ѝ.
Христо трябва да я види на всяка цена и прави опит за бягство, но го хващат и му
удължават присъдата. През това време Вероника е заминала вече за Гърция при
майка си. (В интервюто Христо твърди, че майката на Вероника гледа възрастни
хора в Гърция, но според мълвата тя е проституирала, изкарвала е добри пари, а
за изгонената от мъжа ѝ Вероника вече не е имало място у дома и затова заминала
при нея).
Христо отново бяга от затвора, този път вече успешно. С двама свои приятели
организират преход до Гърция, но той е без документи, без пари, остриган. Затова
нелегално се прехвърлят в Македония, оттам през планините минават границата в
Гърция и след няколко дни на разсъмване се оказват над градчето, в което живее
Вероника. Те са уморени, гладни, потни, слънцето боядисва в розово къщите и
стрелка слънчеви зайчета във вълните на морето.

***

Същата вечер всички са се събрали в хотелчето, разправят смешки от деня, Калин се смее и се преструва на Владимир Димитров – Майстора, отварят бутилка
червено вино, внезапно са появява Милен, имали снимки в Благоевград и решил
да се отбие на връщане, дават му чаша, голям купон, но Боряна не се чувства добре, нещо коремът май я присвива, но иначе всичко е наред, ще си тегли един душ
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и ще дойде пак след мъничко.
Боряна отива в стаята си, спъва се в едни джапанки на пода, отмества хавлиите
от леглото, зяпа в тавана, напипва диктофона в отворената си раничка, превърта
към начало, пуска записа и чува гласа си (много тъпо ѝ звучи гласът на запис, струва се писклив, не може да го понася):
„– И ти какво направи, намерихте ли я?
– Не – отговаря Христо. – Постояхме, погледахме и си се прибрахме по същия
път обратно.
– Ама търси ли я?
– Не. Седях и си мислех, че тя може вече да не ме обича.
(На записа се чува само буботене, но Боряна си спомни, че в тоя момент очите
на Христо кондензират.)
– И реших, че няма да мога да живея, ако тя вече не ме обича. Реших, че подобре да не знам дали ме обича, да се надявам. Че. Тя. Ме. Обича. Затова станахме и си тръгнахме – минахме едната граница, после другата, аз си се предадох
в полицията, както си му е редът, излежах си всичко, сега не съм избягал, вчера
официално ме пуснаха, прибрах се.
– …”
Боряна прибира диктофона, връща се при другите, да, вече е много по-добре,
иска и тя глътка вино, Калин и Милен са седнали на пода, облегнали са се на стената и разправят смешки как деканът се напил на станцията в Ахтопол, обикалял
из сергиите и учел продавачките да използват инверсия, вместо да питат „Искате
ли да ви покажа тази тениска?”, да казват „Покажа ли тениска ви тази искате да?”,
защото това щяло да предизвика локомоция у клиентите, те да проявят любопитство, да купят неща, да се раздвижи икономиката и у нас ней-сетне да възникне
средна класа. А ако тази каузална верига не се случела, то поне продавачките
можело да се превърнат в джедаи.
Боряна отпива от виното (червено, каберне, малко тежко за нейния вкус; тя
предпочита бяло, мускат), рови някаква брънка на мокета. Да не забрави за утре
да си вземе резервни батерии за диктофона.
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„ЗА ДА СЕ ОПОЗНАЯ, ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА НАПИША СТИХ...”
МАРИН СОРЕСКУ РАЗГОВАРЯ С АЛЕН БОСКЕ –
ДВАМА СВЕТОВНИ ПОЕТИ В ДИАЛОГ ЗА ПОЕЗИЯТА

АЛЕН
БОСКЕ

МАРИН СОРЕСКУ: Уважаеми Ален Боске, какво е за вас поезията?
АЛЕН БОСКЕ: Момент, да помисля. Да, има два начина за изразяване. Пишем в проза, за да се изразим конкретно и директно. Когато аз пиша проза, предварително знам какво ще излезе.
Но при поезията е друго. За мен тя е преди всичко физическа
потребност. Но не за да кажа нещо, което вече ми е известно, а
за да открия нещо ново, например, елемент от собствената си
самоличност. За да се опозная, трябва непременно да напиша
стих...
С.: Звучи красиво! Да озаглавим така нашия диалог.
Б.: Добре. Тук става дума за Съзнателно и Подсъзнателно.
Отначало е първото, а после – процесът на писане, и накрая –
Осъзнатото.
С.: Бих искал да кажете нещо сега за „самоличността на поета”.
Б.: Ще ви кажа. Какво представлявам сега аз, нали? Добре.
Първият етап бе отказ от голямата френска традиция. От Декарт, а след това и от Атина и Рим. Етап на отрицанието! След
това дойде ред на смеха, на Психоаналицата на Доктор Фройд
и на Абсурда на Господин Йонеско.
С.: А сега?
Б.: Сега е ред на въпросите. Къде сме? Какво сме? На коя
планета сме? И т.н.
С.: Сега наистина има вече куп въпроси. Цяла серия.
Б.: Според мен едно стихотворение може да отговори само
частично на тези въпроси. Човекът не е съвършеното създание
на природата. Поетът обаче изпитва непреодолимо желание да
го усъвършенства. Но за съжаление творецът не обръща внимание на недостатъците. Той пресътворява човека, измисля го,
иска да открие самоличността му.
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С.: И това е един обиколен път, така ли?
Б.: И да, и не. Този процес е нещо като надежда за бъдещето и в същото време
– метаморфоза за човека. Един нов, непознат човек, непредвидим човек!
С.: А този човек дали ще има нужда от поезия?
Б.: Това аз не мога да предвидя.
С.: Една от вашите поетически книги съдържа само сонети. Прочетох я с голямо удоволствие и открих един твърде различен Ален Боске.
Б.: Преди двайсет години бях шокиран от факта, че френската поезия не се интересува от ежедневните неща, от науката, от техниката, от обикновения живот.
Френските поети говореха за човек като за нещо константно, което не може да
се промени, за нещо, бих казал, космическо и едва ли не абстрактно! Но човек
не може да бъде абстрактна категория. Той живее сред определена среда, сред
хиляди проблеми – големи и дребни, сред политически и улични убийства, безработица, алкохол и дрога, бензинови пари, шум, енергийна криза, секс, разводи,
изневери, болести, епидемии и т.н. И, представете си, нищо от това да не присъства в поезията?! Да, за мнозина от френските поети човек е все още константна величина. А всичко това трябва да присъства сериозно и трайно в поезията...
Попитахме ме за сонета. Да, това е стара и демодирана форма в поезията, но аз
я избрах за тази книга, защото чрез сонета поисках да говоря за съвременния живот. Разбира се, това беше експеримент, който допуснах само веднъж...
С.: Но експеримент, който очевидно е успял. Тези сонети ме очароваха. Те
излизат от пространството на днешната френска поезия. А не мислите ли, че
през последните десетилетия поезията в Европа се промени чувствително? Не
само във Франция?
Б.: Да, така е. Вече не съществува локална поезия. Днес всички големи поети са
в състояние да се разбират помежду си, да общуват. Римите – с техните досадни
окови – изчезнаха (и това е много хубаво!) и ние вече сме сами с лице пред онова,
което се нарича абсолютна поезия. За мен това е нещо очевидно, а също и малко
тайнствено. Очевидно е, защото вече не сме копия на едностранчивата действителност, а отражение на ансамбъла от различни действителности. И тайнствено,
защото тайнственото вече съвсем не е изключение. Всички поети днес биха искали да оставят по нещо неизяснено, нещо, което няма нужда от конкретизиране,
изясняване. И още нещо: мисля, че механизмът на поезията е вече еднакъв за
цяла Европа, за двете Америки и дори за Азия. Всъщност за Азия не съм напълно
сигурен... Отношението ми към всеки чуждестранен поет е еднакво. Казвам, че
съм съгласен с него, че разбирам две трети от него, а останалата трета, за щастие,
не бих могъл да разбера. И това е по-добре! Бих дал сега за пример вашето про-
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чуто и много интересно стихотворение „Шекспир”.
С.: Ако не можете да се сетите сега за някой по-добър поет от мен...
Б.: Това удивително стихотворение за мен е дефиниция на поезията. Вие сте
уподобили Шекспир на Бог, който докато си почива, има какво да направи. Тогава вие казвате: Първо трябва да умрем, после да възкръснем, защото има доста
неща за вършене, макар всичко уж да е вече готово. И вторият парадокс е, че Бог
трябва да умре за малко!... Да, днешната поезия е такава. Парадокс и нещо, което
прави възможно по принцип невъзможното. Зная защо е така. Защото поетът живее в една достоверност. Абсурдна достоверност, която не притежава нито време,
нито пространство, нито начало, нито край. И може би това обединява поетите
днес. ...Говорихме за интелектуалната солидарност. Но тук има особена драма:
рационалистичният дух не следва поета. Голямата цел на всеки поет е да овладее
чрез ирационалното другите. Чрез ирационалното, а не чрез рационалното.
С.: Следователно това е поезията пред лицето на самата поезия. А поезията
пред лицето на критиката?
Б.: Във Франция и в Западния свят се предпочита критиката на езика. Лингвистичната, морфологичната, не и на съдържанието, а на структурата. За нещастие,
много поети днес в Европа правят структури, а не поезия. Истинска поезия. Или
просто смесват двете неща. За това в тяхната поезия няма колизии, образи, чувства, усещания. Тази поезия е суха и безплодна като абстрактната живопис, като
атоналната музика. Липсва й динамика, чувственост. За мен това не е поезия. Преди поетите се стремяха към пределна емоционалност, а сега се страхуват и от наймъничката емоция...
С.: Какви предчувствия имате за вашите бъдещи, още ненаписани стихотворения?
Б.: Не бих могъл сега да говоря за проектите си. За моите още неродени стихотворения. Носталгия, старост, нужда от стих...Сега пиша кратки неща, свободни по
форма, нещо като интимен дневник на съвременнен човек, с неговите страхове и
вълнения. Това са нашите вечни въпроси: Защо? Кой? Кога? Как?... От друга страна
– солидарността с природата, диалогът с планетите и звездите, с птиците и цветята, животните, с останалите хора. От трета – ехо от мистичната средновековна
арабска поезия, тъй богата и великодушна. Старата арабска поезия, разбира се,
днешната няма особена стойност...
С.: И може би един биографичен детайл...
Б.: Поезията трябва да възкреси човечеството, да възвърне предишния му лик.
Убеден съм, че всеки истински поет има какво да каже, макар да се смята, че всичко вече е казано. Поетът трябва да съумее да убеди останалите хора, че те не са
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създадени да бъдат жертвани и убивани в името на някакви идеи или доктрини,
като например комунизма. Или пък да загиват във войни, които съвсем не са им
нужни. Също така трябва да докаже, че освен обикновения, директен, прозаичен
и всекидневен начин на изразяване, има и друг – Поезията. Тя също ни дава възможности, може би по-добри, по-истински, за общуване, за човешка близост, за
хармония...
Из сб. ”Трактат за вдъхновението”
Крайова, 2003
Преведе от румънски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

НА ПОЕТА
Поете, времето на хризантемите отмина –
			
не падат вече от лазурното небе.
Отмина времето и на медузите,
			
които се издигаха, пияни
от възхита, отдън морето.
Поете, небето пуска вече само парашути,
			
а отливът оставя мини,
готови нейде да се блъснат.
Поете, бурите отвяха и Луната и ето
			
под небето сиво и навъсено –
стоят маскирани като оръдия объркани жирафи.
Поете, не тръгвай пак след нишката на Ариадна –
			
тя вече е бодлива тел!
Поете, не търси Свещения Граал			
той носи само смърт, кръвопролития.
Поете, обесиха и твоята прекрасна Беатриче –
защото дръзна тя да люби!
Поете, застреляха и Хамлет, и Отело –
			
защото се опитаха да мислят!
Поете, забрави удобните карети – сега е време на
			
коли бронирани.
Поете, ти забрави и малките гальовни испански кученца –
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сега е друго време.
Какво остана от твойте планини, Поете,
			
които със дъха си местеше?
			
Превърнати са в крепости.
Какво остана и от твоето пристанище,
			
потънало сред стръмните скали?
Превърнало се е в гнездо на зли подводници.
		
А твоя парк, ти помниш ли го още ?
И той е вече гробище, Поете...
Преведе от френски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

MOPE

ШЕКСПИР
Шекспир сътвори света за седем дни.
През първия ден създаде небето,
планините, бездните на душата.
През втория – реките, моретата, океаните
и другите чувства.
Даде ги на Хамлет, Юлий Цезар, Антоний,
Клеопатра, Офелия и на другите.
Даде ги на техните потомци,
за да ги наследят за вечни времена.
През третия ден събра всички земни хора –
откри им вкусовете:
на щастието, любовта, отчаянието,
на ревността, на славата и тъй нататък,
докато всички вкусове се свършиха.
Тогава тук пристигнаха някои закъснели индивиди.
Създателят ги погали по главите със съчувствие и каза,
че не остава нищо друго,
освен да ги направи литературни критици.
Даде им творбите си.
Четвъртия и петия ден Шекспир посвети на смеха.
Разреши на клоуните да правят шеги –
изпрати ги при царете, императорите
и другите нещастници, за да се забавляват с тях.
През шестия ден реши някои
административни проблеми.
Пусна една буря
и научи Крал Лир
как да носи корона от слама.
Останаха и някои пропуски от това сътворение
и Шекспир създаде Ричард Трети.
През седмия ден се огледа наоколо, за да види
има ли още нещо да направи.
Директорите на театрите вече бяха облепили
земята с афиши –
Шекспир си помисли след толкоз труд
си струва и той да отиде на театър.
Но преди това – тъй като беше доста уморен –
отиде за малко да умре.
Преведе от румънски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ

183

Марин Сореску
/ 1936- 1996/ е сред
най-интересните
румънски
поети.
Лауреат на редица
национални и международни награди /
сред тях от Румънската
академия,
„Хердер”, Виена и
„Струга”/, превеждан почти в цял свят
– от Чили до Япония,
той бе и блестящ
драматург, есеист
и критик с голяма
ерудиция и оригинална мисъл. Някои
от критическите
му книги – „Трактат за поезията”,
„Безсъници”, „Леко,
с пианото по стълбите” - достигнаха
забележителния успех на поетичните
му сборници: „Единствен сред поетите”, „Смъртта на
часовете”, „Облаци”,
„Въглища”, „Кладенци в морето”, „Смъртта на Дон Кихот”,
„В Лилиеч”. Пиесите
му са поставени на
редица европейски
сцени и Бродуей.

МАРИН
СОРЕСКУ
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ЛЕОПОЛД
СЕДАР СЕНГОР
Роден в Жоал,
Сенегал, през 1906
г. Завършил е Сорбоната в Париж.
Професор по африкански езици, литература и цивилизация. Изиграл важна
роля в обявяването
на независимостта
на своята страна. В
периода 1960-1980 е
президент на Република Сенегал. Член
на Френската академия.
Автор на стихосбирките: „Здрачни
песни”/1945/, „Черни жертвоприношения”, „Песни за любимата”, „Етиопски мотиви”, „Ноктюрни”,
„Елегия
на тропическите
ветрове”, „Дъждовни писма”, „Избрана
поезия” /1974/. Умира през 2001 г.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАТА
ПОЕЗИЯ – СИНТЕЗ НА КУЛТУРИ

Реч, произнесена на VIII световен конгрес на поетите,
Корфу, Гърция, 28 септември 1985 година

Събрахме се тук, за да поговорим за една висша човешка
дейност – Поезията или Творчеството, според гръцката етимология на думата. И неслучайно сме тук, в Корфу, гръцки
остров на това прекрасно и древно Средиземно море, събрало три материка от Стария свят, сякаш поканени от Господ на
диалог. И неслучайно сме избрали за тема на този конгрес
средиземноморската поезия.
Моят стар учител от Париж, професор Пол Риме, същият,
който създаде Музея на човека, един ден ми посочи картата на света и рече: „Вижте тук, Средиземноморието. От това
море, чрез велика биологическа и културна симбиоза, започват своя път първите големи човешки цивилизации. И колко
народи са се появили тук: египтяни, шумери и асирийци, индийци и китайци, гърци и латини, евреи и араби. Без да про-
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пускаме и ацтеките от Централна Америка.” Още преди петдесет години тази
теза беше потвърдена и от най-прочутите биолози. В тази връзка бих искал да
ви препоръчам монографията на Жан Руфи „От биология към култура”.
Ако се обърнем сега към средиземноморските страни, ще установим, че
народите, които ги населяват, са „албоевропейци”, или както по. често ги наричаме „индоевропейци”, а също и от семити и африканци. И всички те говорят флексивни или аглутиниращи езици. Както твърдят етнолозите, върнем
ли се назад във времето, в шестото хилядолетие преди Христа, ще срещнем
народи с кафяв цвят на кожата, които говорят флексивни езици: маври или
етиопци, както са ги наричали древните елини. И днес езици като баския и
берберския са аглутиниращи, каквито са били нарвемето египетският, лигурийският, а също и иберийските.
Искам преди да премина към поезията, да се спра за малко на средиземноморския темперамент – тъкмо това ще ни позволи да направим прехода от
Биологията към Културата. След последната световна война се оформи нова
наука – Характерологията, чийто обект, както подсказва името ѝ, е изучаването на характерите и темпераментите. Тя различава множество етнотипове,
сред които най-много ни интересува този на променливите. Наистина характеролозите считат за „променливи” всички средиземноморци, африканците,
латиноамериканците и дори японците. Тези народи се отличават със своята
богата чувствителност. Онова, което отличава „променливите”, са по-бързите
реакции, понякога прекалено темпераментни.
Но да се върнем към Поезията, която е вид творчество, но преди това е израз на чувство, по-точно на „идея-чувство”: една песен.
Когато изучаваме различните елементи, аспекти и възможности на средиземноморската поезия, би трябвало да започнем с гръцката поезия. Не само
защото нашият конгрес сега се провежда в Гърция. Вече 2500 години ние всички сме под влиянието, под магията на елинистичното слово. Наистина от V век
преди Христа гърците, които започнаха да асимилират блестящите цивилизации от Близкия изток, поеха от ръцете на Древен Египет факела на човешката
цивилизация. Разбира се, думата „поезис” в смисъл на поезия се е появила
доста по-късно и е гръцка.
Тук говоря за класическия гръцки, или както още го наричаме „старогръцки” – език, който сериозно се изучава, а също и преподава, и сега ще ви помоля да ми простите произношението, наследено от Еразъм. В Гърция поези-
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ята най-напред е „оде” /ода/, което означава възпев или песен, за разлика от
„лексис”, което означава дума. В Гърция изкуството на песента започва както
в останалите човешки цивилизации чрез „анимация” на религиозните обреди
и церемонии, анимация в етимологическия смисъл на тази дума. На гръцки
думата „имнос”/химн/ се е използвала да обозначи песента, придружаваща
религиозните обреди и церемонии, като отначало се е свързвала с „оде” – „имнос- одес” /химн на песента/.
В повечето случаи „поетическата песен” е изразявала общи колективни чувства или по-скоро „идеи-чувства”, както бих искал да ги наричам. Така в началото на своята история елините са изпълнявали по различни поводи: семейни,
обществени - погребални поеми, или „трени”, сватбени поеми, или „хименеи”,
молитвени поеми, или „пеани”, и накрая „епически поеми”, сред които найпрочути без съмнение са „Илиада” и „Одисея”. От тези първи записани поеми
се е зародила поезията в съвременния смисъл на понятието. В началото е било
по-скоро монотонно пеене, нещо като „пелмодия”, от която е оставала или отпаданала някаква опростена мелодия и ритъм, който е определял стиха. Лично
аз разбрах добре този процес, защото той може да се свърже и с поезията на
моя народ - народа „серер”. В нея едно и също стихотворение може да бъде
„изпято” по полифоничен начин или да бъде просто декламирано.
Отварям скоби, защото бихте могли да възразите, че сенегалците са западноафриканци, а не средиземноморци. И ще имате право. Само че прадедите на т. нар. „сенегалогвинейци”, или „западноафриканци”, според прочутия
лингвист Джоузеф Грийнбърг, са оставили бреговете на Нил през ХI век преди
Христа /говоря за флексивни езици като напр. древноегипетския/.
Да се върнем пак към поезията, която се е пеела. Била е съпровождана от
струнни инструменти /цитера и лира/ или от духови /главно флейта/. Въпреки
това гръцките поети са работили твърде малко над музикалната част - инструментите, мелодията. Повече ги е интересувал ритъмът. И както казват Алфред
и Морис Кроазе: „Онова, което определя характера на гръцкия ритъм, е връзката между „силното” акцентирано време и „слабото” неакценвтирано на всяка „стъпка”. Повечето стъпки съставят един стих – „метър”, а повечето стихове,
групирани заедно – „строфа”. Най-добрите поети съумяват да подберат необходимите им стъпки, стихове и строфи според идеите, чувствата, които ги вълнуват и които биха искали да представят пред своите читатели."
В началото поетите са били едновременно и стихотворци, и композитори,
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и изпълнители. Сами са си акомпанирали на лира, цитера или флейта. Постепенно с развитието на гръцката цивилизация са се появили хоровото пеене
и танците. Хорът не означава още полифония /многогласие/, а само моделяции в предела на гамите и полутоновете и дори четвърттоновете. Става дума
за героичния химн и триумфалната ода, като не забравяме и за хоровете от
трагедиите и комедиите. Имам предвид гениални поети и композитори като
Пиндар, Есхил или Аристофан.
Това, което казах за гръцката поезия, се отнася „мутатис мутандис” в общи
линии и за останалите средиземноморски поезии. Само че за да видим поясно това, ще трябва да имаме предвид и влиянията, които са ги обогатили.
Ще премина набързо през латинската поезия, макар че Римската империя
и латинската цивилизация в определен смисъл покриват цяла Европа, Близкия изток и Северна Африка. Рим наследява гръцката цивилизация, особено
поезията и театъра. По време на Август е имало известно влияние от Изтока
и Египет. Императорът лично повел кампания срещу източните религии - тогава на мода. И особено срещу египетския култ към Озирис, който съдържал и
„връщане към обичаите на Предците”. Междувременно, като развивали своя
гений, т.е. методичния дух и организационния си дар – качества, които определят днес Западна Европа – римляните оголили поезията, лишили я от песента и танца. А тъкмо тези „добавки” още тогава допринасяли за очарованието
на поезията на Изтока и Африка. По този начин „кантикум мултис модис” /
хоровата песен/, а след нея и „кантикум” /соловата песен/ изчезнали от римския театър, за да освободят място за „дивербиум” /диалога/. А аз бих казал
за празните приказки!
Преди да се спрем на поезията на Африка, бих хвърлил поглед върху азиатската, или по-точно върху семитската, започвайки с арабската. Специалистите
твърдят, че подобно на останалите класически поетически школи - сред които
е и гръцката, – арабската има определено фолклорен произход, идва от песните на древните номадски племена и има „магическо-митичен характер”.
Още през периода на Предисляма бедуините от тези земи са пеели, за да се
забавляват и за да се „омагьосват” в буквалния смисъл на думата, маркирайки, както пише Симон Жарги, „монотонния ѝ път през пясъчната пустиня”. И
тази мелодия ще се обогатява през вековете, особено след контактите ѝ с
различните цивилизации /персийска, гръцка, африканска, андалузка/. Да си
спомним за разцвета ѝ по време на Халифата Омаяз.
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Арабската поезия се различава чувствително от гръцката – макар между тях
да има и доста сходства, нали са средиземноморски! – но това различие не е
свързано с музиката - песента и ритъма.
В началото, в Предисляма, поетите са като гръцките – едновременно певци и композитори. Те си акомпанирали на „уд” /лютня/, „мизаф” /арфа/ или
на „таби” /барабан/. Но арабските поети-музиканти са използвали различни
системи. За разлика от европейските диатонични гами с техните полутонове,
те са си служили с 12 „макадами” или тона /цели половини и четвърт тонове
и дори три-четвърти тонове!/. През епохата „Яхимелей” все още не познавали
полифонията.
И все пак, арабската поезия, а по-къснно и мюсюлманската, се характеризират преди всичко с „икуа” /ритъма/. Този пулсиращ ритъм се маркира с удари
на барабан - в Африка се наричат синкопи.
Втората голяма семитска поезия е еврейската. В чист класически вид тя е
представена от Библията, особено в Псалмите и Песен на песните.
Псалмите са химни,елегии или благодарствени молитви. Напомнят мелопеята на номадите, от които е започнала и арабската лирика. Те са ритмизирано монотонно пеене, често римувано и танцувано. Казвам танцувано, както
е правил пророк Давид през живота си съ законите. Що се отнася до Песен на
песните, която е вдъхновена от египетската любовна лирика, тя възпява „езика
на любовта”, твърди професор Реймон Жан Турние, който в своите „Студии за
Песен на песните” говори за мелодията на отделните строфи, съставена от алитерации, асонанси и други параномази.
Остана да изследваме ролята на Египет в средиземноморската поезия. Тя е
по-важна, отколкото предполагате. Тук трябва да започнем с Книгата на мъртвите. Това всъщност е първата поетическа книга в света.
Книгата на мъртвите египтяни е израз на Свещеното слово, с което се е въоръжавал починалият след смъртта, когато се е явявал пред бог Озирис, бога
на боговете. Да чуем сега този мъртвец, произнасящ или по-скоро пеещ това
съзидателно Слово:
Стиснах в ръцете си
Словата на цялата сила...
Търся ги сега, събирам ги По-бърз съм от светлината
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и по-упорит от копоя...
Непобедимите магически
слова са моя щит...
Аз пея химни красиви и ритмични –
стигам небесата с ладията на Кепра...
Като влиза в Царството на космическите сили, мъртвецът се превръща в
Озирис, т.е. в бог. Както пише Грегоар дьо Келпак във въведението си към монографията „За „Книга на мъртвите”: „Тук става дума за хуманизъм: човек се
превръща в основа на Вселената... Нещо повече: в определен смисъл човек
може да стои по-високо от боговете. Да стане техен спасител и повелител...”
„Съвършеният и канонизиран като светец човек или поетът, който пее и танцува...”
Преди да приключа, бих искал да резюмирам приноса на Египет. В труда си,
озаглавен „Музика”, Ролан дьо Конд ни напомня за 2000 година преди Христа,
когато асиро-вавилонската цивилизация приела традициите на Шумер. Тогава
Египет се обогатил с музикалната традиция на гърците, на Крит, на етруските.
С музикалната, но и с поетическата, бих добавил аз.
Тук е мястото да отбележа, че както „кантус планус”, така и полифонията
имат африкански произход. За това писа и Андре Жид. Наистина западните
мисионери са открили това сред най-отдалечените народи от вътрешността на
континента, които не са претърпели никакви външни влияния.
В Африка, както и в Елада, стихът е разделен на стъпки. Но тук метриката се
състои не от дълги и кратки силаби, а от ударени и неударени срички. И всеки
стих е съставен от точно определен брой стъпки, както е при старата немска
поезия.
Днешната световна поезия е ансамбъл от аналогични образи и символи,
които са мелодизирани или ритмизирани. Онова, което характеризира най-добре средиземноморската поезия, е ритъмът, по-малко образите, метафорите
и останалите средства. Ритъмът се състои от повторения или от асиметрични
паралелизми и синкопи. Дори когато не става дума за песен, а за псалмодия
или за обикновена рецитация. Защото, както подчертах, темпераментът на
средиземноморския човек е бурен, той има бързи и понякога дори непредвидими реакции.
От всичко казано дотук, бих искал да направя едно генерално обобщение:
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гърците и арабите са играли главната роля в Средиземноморския басейн. Не
е необходимо да подчертавам тук огромната заслуга на древна Елада в световната култура и особено в европейската. По-скоро бих искал да припомня за
арабите, достигнали голям разцвет през VIII - IX век, когато създават една голяма и силна държава с развита култура. Но за голямо съжаление Ислямът унищожава тази култура. Той все пак е една ретроградна религия, основана върху
насилието и нетърпимостта, омразата към другата религия, върху фанатизма.
Накрая бих искал да кажа, че стихотворението според мен, това е „слова,
приятни за слуха и сърцето”. По модела на старите средиземноморски поетически школи днес трябва да създаваме стихове с мелодия и ритъм. Да използваме повече алитерации, асонанси, парономази и други изразни средства. Да
не забравяме: „поема” /грц/ означава „думи, приятни за сърцето и ухото”. Повтарям, ухото!
Преведе от френски: ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ
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Възпявайки божествения квадрат
1
Прославям сакралния квадрат, опасващ целостта единосъща,
с четирите необходими измерения –
в първото, в което съм Йехова,
стар Брахма, а също и Сатурн –
поставен извън времето – мимолетно и протекло…
Оттук аз съдя справедливо, неблагосклонен,
като Земята твърд и равен на Отец, и както потъмнял
от древност
Кронос –
възобновявайки извечните необозрими принципи,
неумолимо
в съдбата на престъпилия влагам неотменно наказанието тук:
изоставяйки го безнадеждност,
отхвърлил цялата молба за състрадание –
защото липсват колебания в кръговрата на сезоните,
в земното
притегляне, в отмерения срок –
Аз не отсъждам иначе откъм своята страна –
Аз повелявам.
2
Спасител, бленуван и предречен,
И този, който е прострял към вас всеопрощаваща десница –
Аз, предвиждащия, Аз от същата страна –
И ето ме подобно миловидния Христос, подобно Хермес,
в образа
на Херкулес,
поемащ грижата, терзанията, облекчаващ мъката,
Аз винаги отритнат, притеснен, разпъван и обричан
на страдание –
миропомазаник, отрекъл се заради вас, сестри,
защото моята пътека,
братя, е през обиталищата на човека –
за да нося там надеждата с утеха, благослова ясен –

УОЛТ
УИТМАН

191

192

MOPE

и отрочетата си… Готов да жертвам младостта и тялото,
с безначалната любов –
която обновява…
3
Разяждащ бунт и страстен бяс,
и близък на престъпилия
с оскърбления,
и ненавиждащ, считан за несведущ, тъмен и деятел,
с навъсен лик, но горд в себе си, в опозиция,
на себе си, и всеки неотстъпващ господар –
кроя с думи, с лукавства своята победа,
изкусителят ненараним, и Сатана, в необитаемите кътове,
и съществуващ в напрегната враждебност –
постоянстващ –
в своята страна…
4
О, Santa Spirita, лъчиста жизненост,
И непроницаемост за светлина,
Аз, същият, извечен и прелитащ плавно върху
адските димящи
бездни,
ухание, поемащ в рая в същността си Бог-Отец,
Спасителят, И Сатанинстващият, вдъхващ в мене мека живост,
В гънките на всички земни форми, всяка вещ просмукал,
Всеки смисъл, и духът на този грандиозен кръговрат –
В ефира, в Слънцето, и в съществата, в устойчивостта си,
С нея, аз сключвам тук ненарушим квадрат,
Аз дух,
и вечен дъх –
и в тази песен –
равен с нея!
1865-1866г.
Превод от английски: Славена Иванова
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БОДЛИВИТЕ РЪЦЕ
Цветя в бодливите ми ръце.
И очите ми приличат на
череши, узрели в тишината.

ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОГЪНЯ
Паяжината е лабиринт
но аз не съм насекомо.
Аз ще преименувам огъня.

В ТЪРСЕНЕ НА
СИНЬОШИЕСТАТА СВРАКА
Огън, ти опожари
детството и младостта ми.
Сънят и страхът ми
също са опожарени.
Опожари сега куража и пробуждането ми.

Роден 1971 г.
Завършил английска литература и
е специализирал в
гръцката
класическа драма. Докторантурата му
е за съвременния
бенгалски роман в
светлината на теорията за индивидуалните проучвания във Висва Бхарати, университет,
чийто основател е
Рабиндранат Тагор.
Той пише едновременно на майчиния
си език - бенгалски,
и на академичен –
английски. Автор е
на следните книги
с бенгалска поезия:
Огледална птица
и Желание да видиш огъня, а на английски: Следи по
пясъка, Портрет
на куче като Буда,
Маргинални приказки за галопиращи коне, Ухаещи
котви, Медитации
върху майкоубийство, В похвала на
Ишпа и др.

Ще изляза от замъка в търсене на синьошиестата сврака.

В ТЪРСЕНЕ НА ДОМ
Спуснах се в тунела
спираловиден мрак по пътя
Оголените страхове се превръщат
в любови от приключение.
Бели свещи горят
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в жълтите очи на тигъра.
Отърсени
перата се трупат,
гледам на отворения космос като на дом,
дълго.
Светлина от прибрани реколти затрупва моето търсене,
търсене на собствен дом
в това тяло…

КОНЕТЕ ОТ ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА
Конете от приказките на баба,
с различни цветове и големина
напредват постепенно
към необрязаната овощна градина.
Намирам ги зреещи, жълти
и ухаещи портокали.
Тъмни коне се появяват
от ароматните фотокопирни машини,
произвеждащи безброй копия от наши сънища.
Оставам сънувайки
конете се смеят
на разрушените индигови къщи
на някогашните ни колонизатори.
И древните тамариндови дървета
продължават да сънуват
през дъждовните нощи.
Водата се движи,
анекдоти следват
анекдоти.
Трева расте дори в спомена.
Бодхисатва, ти учиш тази история от живот на живот.
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СИНИ КУКЛИ
Три сини кукли
се появяват от човешка плът.
Почти недостижимо дъно
от надписи на златни реколти
изучавам.
Напрегнато упражнение
пише вдигането и падането
от съкровени думи.
Непобеден,
Раста отново и отново
като трева,
ризоматични чудеса…

ПТИЦИ И СКАЛИ

(Почит към Джаянта Махапатра)

Светлината и мракът пеят в хор
с думите ти.
В малки огледала са отразени
малки човешки лица,
похабени, алчни, тъжни, победени
и сънуващи.
Прекрасен биоскоп,
другото име на живота.
Така крилатите корени
и вкоренените крила
строят твоя палат от думи,
Уткал, космос
от глобални стремежи,
на локални цветове
където птиците и скалите
живеят заедно
в калейдоскопично удивление.
Превод от английски: Цветанка Еленкова
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ЗЛАТОМИР ЗЛАТАНОВ И
НЕГОВАТА КНИГА С ПИЕСИ
„НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ЗАЩО”
от theatremagazine

Не съпровожда, а го съпровождат отдалеч, на пръсти,
като божествено животно. Непопулярен, нерекламиран
от микрофони и камери, малко награждаван, много обожаван.
Пише като грозен мъдрец, а е красив. Дава повод за научно внимание – национална научна сесия по повод негова
годишнина. Освен поет, есеист, белетрист, пише и театрални пиеси – нещо крайно ненужно, според игралните
афиши на театрите ни, съставени предимно с преводни
заглавия. Златомир Златанов.

ЗЛАТОМИР
ЗЛАТАНОВ

– Никой не знае защо се обърнахте и към драматургията.
Какво дава диалогичната форма?
– Отговорът сигурно е при Платон, тоест няма отговор.
Завършеност на една незавършеност, разпознаване върху
бекграунда на неразпознаване, както е в психоанализата.
Примерно, българо-македонският диалог е под формата на
два монолога. И в изкуството комуникацията е екс комуникация.
– Живеем във време, в което текстът вече не произвежда театър. Сцената отбягва словото, предпочита на нея да
се танцува, спортува, пее, да включва екрани, да постига
мултимедийно зрелище. Как да осмислим тази промяна?
Като краткотрайна връзка с разнообразни артприроди ли?
Като надеждно бъдеще? Или като епилог и същински край
на състезанията на драматурзите от древността?
– На сцената винаги има нещо, което не престава да не се
записва, тоест едно нищо, което поражда желанието, всички
тези екстази и фатални стратегии. Ако сцената днес е фитнес
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зала или секскабинка, това е емпиричен дисплей на днешната консуматорска
етика. Сцената е непристъпна, неразрушима. Хонтология на призраци и сенки.
В любовта като сцена от Двама всичко е преследвано от отсъствия и загуби на
недостъпни обекти и обект-причини на желания. Иначе колкото повече сексуалност, толкова повече липса на сексуална връзка, колкото повече политика,
толкова повече липса на социална връзка.
Мултимедийното и виртуалната алгоритмизация изтласкват нещо, което
ще се завърне с трясък като Реалното на едно бедствие, катастрофа, вирулентност, накратко древни – кошмари.
Театърът е забравил космическия песимизъм на гърците, който го е породил, един спектакъл без памет, колкото повече се инжектира изкуствена памет.
– Големи световни автори са писали пиеси за четене. Вероятно защото
са усетили несигурността на живия театър. Може би е дошло времето да се
зарадваме, че това ще обогати и освежи читателското ни битие? Но защо се
засилва интуитивната страхова енергия на читателя и зрителя от раздялата с
нещо изначално ценно?
– Lese-drama не е български приоритет. Вероятно се излиза от тезата, че
казаното не може да бъде показано. Но по-скоро става въпрос за паралакс.
Колкото повече вярваш, че си постигнал смисъл, толкова повече пропадаш
в безсмислие. Колкото повече ясна картина, толкова повече обскурантизъм.
Тайната на гръцкия театър е бил тайна и за самите гърци.
Писането е богооставеност, още по-лошо, напуснат си от самия себе си.
Светът е изгнание на бог.
Текстът дотолкова освобождава, доколкото и оковава. Ако има нещо сигурно в него, това е неговата хонтологичност, призрачност, която се изплъзва, имитирайки абсолютния лапсус, без да го постигне, защото постигайки го
моментално би го разрушил, запълвайки го с нещо друго. Логиката е същата
като при дефиницията на Бог. Всяко определение би го свело до нивото на
останалите биващи.
Също като смъртта, изкуството е реалност на невъзможното, правейки от
нас фикции и само във фикцията ние се сепарираме.
– Пиесата „Никой не знае защо” (1992), която е дала име на сборника ви
с пиеси, е отпечатана в сп. „Театър”, бр.4/5, 1992. В книгата са публикувани
още „Гласове, птици, сънища” (1992) , „Листопади над старческия приют”

198

MOPE

(1993), „Абсолютното престъпление” (1994), „Тълкуване на балканските сънища” (1995). Вярвайки в упорството на театъра и в инстинкта му, че национален театър се прави с национална драматургия, ще ви попитам нещо интимно: имате ли собствени предпочитания към определени режисьори, актьори,
театри, които биха били най-добрите партньори на авторските ви идеи? Кои
са те? Как виждате бъдещето на своите пиеси?
– Също като Фройдовия баща театърът не знае, че е мъртъв. Дори театърът
на изтощение на Бекет е някакъв вид оптимизъм. Но да имитирам някаква виталност изобщо в изкуството за мен е късно. И аз ще ти призная нещо интимно,
като ти благодаря, че някога публикува една моя пиеса – въпреки че от много
отдавна не съм стъпвал в театър, моята визия за театър, ако изобщо съществува, винаги ще бъде различна – истината се състои в това да отстояваш неконсистентното, паралактичното, диалектиката на визионерство.
Интервю на Кева Апостолова
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Имиграцията в Бразилия
Преди да кажа кои, какви са те, ще помена друг, още по-изненадващ факт: българското литературно присъствие в далечна
географски, исторически, културно Бразилия
начева през 1915-а, тоест напредва в своето второ столетие. И тамошните заглавия от
наши сънародници вървят към 200: разкази,
стихове, романи, математика, художествена
гимнастика, литературознание, психоанализа, публицистика, мемоаристика...; списание
„Български преглед“, съществувало 30 години без държавна подкрепа, четири издателства на българи (две показателно именувани
„Хемус“ и „Родна земя“)... Към това учудващо
видово разнобразие трябва да прибавим
брошурна поема и книга на диск. В Бразилия съществува поезия, често римувана, печатана брошурно и наричана литература на
връв, понеже малоформатните издания са
провесвани на канап, връв по събори, панаири, че да ги видят купувачи. Така сложени,
те напомнят простир, но вместо ризи, гащи
стоят книжни телца, често хванати с щипки за
пране. Прощъпулникът ѝ води към Португалия, а под екватора слиза през XVI век. Днес
нейни създатели не са, както нявга, безименни люде, авторите биват посочвани. Тя е найразпространена в една от петте области на
Бразилия, Североизтокa, той обхваща девет
щата. Корици, страници обикновено са украсени с ксилогравирани рисунки, препращащи
към наивното изкуство. Всяка книжка има по
една поема, съставена от шест, осем, десетстишия и може да се чуят рецитирани при съпровод на китара. Обемът на такова книжле
обхваща 8, 16, 32, 64 страници. Литературата
на връв има свой празник: 19 ноември, в отделни случаи тя упражнява обратно влияние,
върху изящната словесност. В гр. Форталеза,
столица на щата Сеара, посетих (2013) Музей на литературата на връв/канап. Бихме

могли на български да я преведем канапена
книжнина. Тя е предмет на изследваческо
внимание у културолози, литературни, художествени критици, фолклористи. Сюжети
черпи от местни, щатски, национални събития, известни личности. Впрочем Областната
библиотека, Русе, откри на 17.5.2014 изложба с моята сбирка от канапени книги. Съвсем
неочаквано в оная поредица от хиляди заглавия се яви „Бесарабците на остров Аншиета
– българи и гагаузи“. С пояснение: „Вдъхновено по книгата „Наказание и смърт“, от Жорже
Косиков“. Художник Еривалдо. Кому я дължим? Жозе Франклин да Силвейра, написал
десетки творби в това чуждо нам поприще,
преразказва на 8 страници онова, което Жорже Косиков, сам той потомък на родители
бесарабски българи, бе изнесъл в документалната си книга „Наказание и смърт“ (2017).
През 1926-а две хиляди българи, жертви на
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свирепо румънско етническо прочистване,
отиват немили-недраги в Бразилия. Както
става обикновено, действителността жестоко
се разминава с щедрите предварителни обещания, новодошлите се разбунтуват, военни
ги натоварват на влак и закарват до атлантическия бряг, щат Сан Пауло, след туй ги прехвърлят в остров Аншиета, до 1955-а каторга и
отстоящ на пет километра спрямо континенталната суша. Поради лошите условия за сто
дена умират 151 души, почти всички деца и
сега там има българско гробище. Това е първият случай, когато канапена книга проговорва за българи и то определя стойността
ѝ за нас. Книжката съдържа 32 шестстишия,
всяко придружено от малка снимка, някои
свързани с българи. Друга творба също отразява съдбата на бесарабските българи, но
тоя път става дума за роман, и то написан от
двамина: Жорже Косиков и Маркош А. Вазняк, тоже бесарабски потомък. Не всеки ден
в Бразилия, а и не само там по чужбина, излиза художествено четиво с действащи лица
българи. Онасловено е „Васил – българският
преселник“ (2017). Това повествование видя
бял свят не върху хартиен носител, а на диск.
Тоест в началото на своята втора стогодишнина българо-бразилските литературни отношения разполагат вече и с виртуално издание. Ето какво пише върху лицевата страна
на кутията с диска: „Той (Bacил, Р. С.) запазил
пепелта от една пламенна любов, която никога не изтляла, тайна и трагична в сърцето на
един българин“. А върху гърба на кутията бележка цели да привлече купувач: „Започва в
Бесарабия (сегашна Молдавия), по време на
румънското робство върху тая руска провинция, в началото на ХХ век. Двама млади, Светлана и Васил, се влюбват, веднага след неговото завръщане от Първата световна война.
Въпреки че баща ѝ е виден местен политик,
изнасилват я сержант от румънската войска и
бойците му. Младежът Васил, ужасéн, обещава отмъщение и по злокобен план подхран-

ва преднамерено приятелство със сержанта,
командващ изнасилвачите. Васил следва
живота си, оженва се за Екатерина и двойката се преселва в Бразилия с малкия брат на
годеницата, образува семейство, усвоявайки
целинни земи. Той никога не забравя Светлана и в зряла възрaст се отдава на пиянство.
Странното изчезване на сержант Константинеску е предмет на полицейски разследвания, издирващи убиеца. Терзанието на Васил
е огромно, води го до отчаяние. Избухва Втората световна война и Николай, син негов, е
включен в бразилските експедиционни сили.
Завършила войната, Николай е награден и
повишен офицер в бразилската войска, заради храбростта му. Нова Бесарабия, преселническа колония, има нечуваното присъствие
на кагебистки агент и нацистки лекар Йозеф
Менгеле“. Става дума за роман обемист, над
600 страници и 81 снимки. Ще отбележа, че
Бразилия е от малкото страни, в която нашите
книги са повече, отколко нейни тук. Вземайки предвид, че тя по население и площ заема
шесто и пето място в света, съотношението е
наистина впечатляващо. Двете необичайни
творби за лишен път напомнят, че наистина
си заслужава един докторат върху българска
литература в Тропическия великан, че да обхване цялостната картина, пък още по-уместно върху българо-бразилските литературни
отношения. Благоприятни предпоставки да
бъде написано такова изследване отдавна са
на лице: от 1992-а Софийският университет
„Свети Климент Охридски“ приема студенти
в специалност „Португалска филология". Но
както бива обичайно, предпочитаме да хленчим, дека националното ни самочувствие е
неоправдано принизено, вместо да работим
целенасочено за неговото повишаване, защото никой освен нас няма да ни го създаде,
още по-малко да ни падне готово готовеничко от небото.
Румен СТОЯНОВ
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ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ ОТГОВОРЪТ
Насред корона-паниката се появи новият роман на Николай Табаков. „Синята
гора" видимо се вписва в реда на книгите
му, тълкуващи „хората от реката“ в свойствения за Табаков стил. Една предговаряща бележка предупреждава: „Книгата
изцяло се уповава на въображаеми факти,
събития и топоними. Свищов е съчинен,
Бостън илюзорен, за София да не говорим.
Моля за внимание! Ако някой се познае в
тази книга, да знае, че е напълно измислен
и се налага да вземе спешни мерки. Диагнозите поставям аз…“. Щом моли, нека
внимаваме.
Ако „Синята гора" се отклонява с нещо
от досегашните му прози, то е с по-радикалното самонаблюдаване на Табаков, поблизкото общуване, по-мощното му „излизане напред“ чрез директно заявяване,
философстване и даже проповядване. Без
заобикалки заговаря за битието си като писател и движещата сила, направила го автор на вече дванадесет книги.
„Писането си е лично моя, съвсем интимна работа“ (с. 18), казва той програмно. Така си е. Писането му няма за цел да
взривява световната и даже не българската
литература, не копнее за шум и признания,
интересува се от читателския поглед, но не
му е незаобиколимо условие. Пише, за да
живее смислено.
Ето как го казва: „Единственото смислено живеене – поне така, както го разбирам,
– е живеенето в смисъла… Смисълът на живота е в собствената ни, истинска, напълно
удовлетворяваща работа на този свят. Занаятът, даден ни от Бога“ (с. 61). И още: „Човек си има един-единствен занаят на тази
земя. И това е нещото, което осмисля живота му. Онова нещо!“ (с. 168). Това „онова
нещо“ е същественият мотив, двигателят на

писането му. Всичко друго е акциденция.
Типът писателство на Табаков може да
се онагледи чрез напрежението, протичащо между две самопризнания. От една
страна: „Всъщност аз съм си роден самотник, обичам тихите нощни часове, когато
седя на бюрото си и работя“ (с. 47), ала преди това: „Но сега ми трябва всичкото неспокойствие на света“ (с. 29). Напрежението е
налице задължително, защото залогът е
висок: „Трябва да се намери отговорът на
въпроса „Кой съм аз?“ Това е то, големият
номер“ (с. 62).
Номерът се осъществява пред фона на
проста очевидност: „Времето беше малко.
Може да се каже – времето на света изтичаше“ (с. 83), при което „целият живот е за
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пръв и единствен път“ (с. 143). Това именно компенсират постоянните „забежки до
брега на Дунава. Може би защото реката е
вечна. Може би защото е силна. Може би
защото тя винаги ще отминава и отминава,
а нас няма да ни има на брега“ (с. 195). Реката е пълномощният представител на космическата вековечност.
Защото реката е вечна, а човешкият часовник цъка накъсо, затова Табаков отсича:
„Не ми се разказва за идилии. Не обичам
захарен памук. Мразя очилата с розови
лещи“ (с. 194). Все по същата причина: „Не
желая да коментирам агрегатните състояния на хора, напуснали категорично човешките измерения“ (с. 47). Той има пред
очи само човеци в естествено състояние.
Наистина, с една необходима особеност.
Човекът, който го тегли, не отговаря на въпроса „какво“, а на въпроса „кой“ (с. 184).
Неговите герои невинаги знаят какво представляват, но затова пък са наясно кои са.
„Дявол да го вземе, на този свят има
наистина хубави неща!“ (с. 143), забелязва Табаков, и реди „книжки с проза и те до
една за местни чешити и пияници“ (с. 18).
Общият белег е персоналното им ядро:
„жилаво като корен на върба, уж уязвимо,
а неуловимо като живак“ (с. 88). Общият им
знаменател е, че „точно те са открили тайната на живота“ (с. 168). Коя тайна? И кое ѝ
е явното на тази тайна?
От хоризонта на този въпрос е полезно
да се забележи, че съществена част от сюжета е действието на ширещия се в днешно
време коронавирус и съпровождащата го
паника, която взема връх и жертви. То обаче се чете като изправяне на микробиологията срещу макробитовизма на човешкия
свят (с. 52). И се превръща в повод за питането: „Човекът или глобалното устройство
на света?“ (с. 202). Отговорът е еднозначен:
съпротива срещу опитите за поголовно
смачкване на човеците; категоричен избор

за човека в неговото достойнство, същественост и най-сетне – величие.
Първото условие за действителност на
хора с такъв профил е независимостта. Те
всички, всичките „чешити и пияници“, са
свободни човеци (с. 110), редовно прогонвани за „недопустимо свободомислие“ (с.
80). Което не нарушава тяхната невъзмутимост.
Защото са взели своите решения, от
които нямат никакво намерение да се отказват. Злополуките, идващи в отговор, не
ги правят да изпитват тъга, а по-скоро леко
задоволство. От себе си, най-вече от себе
си (с. 89). Тъй като някак си успяват да разтърсят света. Или по-точно: да правят света
да се отърсва от вечната си сънливост (с.
200). Понеже са от онези, на които Господ е
казал – създавай! (с. 203).
Колкото и да е шантаво или наглед незначително създаваното, то има една обща
характеристика – истинско е. А е истинско
по простата причина, че е насочено към
разтваряне на границите на света, така че
да се съберат ведно смисъл и битие по начин такъв, че те, битие и смисъл, да бъдат
схващани като синоними на добро и красота (с. 165). Типовете, рисувани от Табаков,
на всяка цена искат да заразят всичко около себе си с красота и справедливост (с. 49).
Тази е целевата причина на всичките му
текстове. Което рязко ги разграничава от
черногледото, мрачното, нацупеното и поради това в последна сметка мизантропичното и резигниращото, задаващо основния
тон в литературата на съвремието ни. Табаков е сред малцината, които честват живота в неговата смисленост.
Този жест не предполага гримиране на
претендиращото да е реалността, разкрасяване на това, което е под носовете ни.
Табаков системно подчертава условността
на представяната от него действителност.
Най-непосредствено – чрез имената на
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описваните. (Главният герой например е
Симеон Майкъл Самюъл, синът на Майкъл
Клифърд Самюъл, на кой друг, около когото
фучат или кротко оказват съпротива Баба
Меца, Дядо Плетикрачко и подобно именувани същества.) И не само чрез това. Този
тип отстраняване има една основна задача:
да бъде поставена под въпрос единствеността на „реалността“ и особено нейната
истинност.
Перспективата се полага ето как: светът
се приема такъв, какъвто е, без изопачаване на фактите; след което му се казва да се
промени (с. 189). Тълкувайки илюстрациите на Либико Марайа, Табаков забелязва:
„Мечти и действителност – това ли е направил? Може би от действителността е
нарисувал мечти, а от мечтите е изградил
идеалния модел на света. Своя идеален модел. Моя. Може би вашия“. За да премине в
настъпление: „Кое е по-реалната реалност?
Световъртежните висини или грапавият път
под краката ни? Въображението или ежедневието?… Слушаме – а не чуваме. Гледаме – и сме слепи. Живеем – в царството на
мъртвите“ (с. 91). А алтернатива има.
С прозата си Табаков показва, че светът,
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изтъкан от дадености и обстоятелства, но
освен това от мечти и въображение, характер и свобода, творчество и смисъл, е съвсем действителен. Че животът в него е напълно възможен, и то не някъде в далечни
земи и светло бъдеще, а тук и сега. Табаков
дава кураж.
На първо място кураж, че всеки има
сила да върви по своя – уникално неговия
си – път. По който се познава така, че да не
се отказва от себе си, бидейки в състояние
да казва, наложи ли се, „не“ на света (с. 203204). И да е наясно, че в този поход не се
пита за „полза“. Защото каква ти полза от
доброто, красотата, смисъла? От истината
на човешкото? Никаква! – в което именно
е обяснението на смислено човешкото (с.
206).
Тъкмо това човешко изследва и изповядва Николай Табаков, достойно човешкото, трябва да се добави. Което може да те
изкара от обувките – или през комина.
Георги Каприев
Николай Табаков, Синята гора, Издателство „Книгомания“, София, 2020 г.
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„ТЕАТЪР ОТ ПЯСЪК“
Проектът „Театър от пясък“ принадлежи
към онези артистични начинания, които
трудно се поставят в рамки, носят приятното усещане за акция, в която се пресичат литература, театър, просветителски елемент и
... игра. Играта слага ярък и запомнящ се
знак върху написаното. Защото именно тя
с лекота обединява посочените различни
пластове. Авторката Мая Кисьова ни предлага оригинален ключ към театралните термини. Поетичен и игрови. В предложените
текстове, използващи находчиво организиращата подредба на азбучника, насочват
към пътуване из театралния свят, което е
увлекателно, немногословно и най-важното: носещо настроение за освободеност.
Чел съм и други текстове на Мая Кисьова.
Те имат различна жанрова ориентация, но
по различен начин във всички от тях личи
човекът на театъра. И това е постоянно качество на написаното. Емоцията, яркостта,
импровизацията, същностни за театралното изкуство, проникват и в текстовете.
„Театър от пясък“ също носи изброените черти. Тук обаче Мая Кисьова стига
най-далеч в играта да пишеш. Кой е читателят, когото тази книга би заинтригувала?
Читателят-артист, в най-широкия смисъл
на това определение. Той би оценил фантазията, която е открояващо се качество на
този проект. Същевременно написаното би
било любопитно за младежката аудитория,
която се доверява не на сухите, затънали

в изчерпателност и многословие изкуствоведски изяснявания на различни термини,
а на предизвикателния автор. Мая Кисьова
е такъв. И то не с поза и преднамереност, а
с умението да превръща всичко в игра, доверчиво отворена към всички непредубедени. Изисканите художнически решения,
които съпътстват проекта, добавят към него
още цвят и неочакваност.
Юрий Дачев
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ПОЕЗИЯ И СЕТИВНОСТ
Антологичната книга на Аксиния Михайлова „Изкуството да се сбогуваш“ обхваща
избрани и нови стихотворения от периода
1990 – 2020 година, т. е. три десетилетия.
Безспорно е, че мястото на Аксиния Михайлова в съвременната българска поезия е
запазено като пространство. Пространство,
което носи толкова оригинална атмосфера,
че не може да се сбърка с нищо друго.
Ако е вярно, че изкуството е най-вече сетивност, то нейната поезия е поезия за всички сетива. Слухът получава всички възможни
вибрации, доловими от човешкото ухо. Тоновете са и високи и ниски. Гласът модулира
вопли със същото майсторство, както и възторжени, но приглушени възгласи. Поезията
на екстатичния разговор е трудно изкуство,
защото липсата на искреност се усеща от
читателя тутакси. Аксиния Михайлова пише
така искрено, както пише човек, който няма
какво да губи. Сякаш всичко е загубено и
пропиляно, но парадоксалното е, че от това
следва вярата в изненадващите подаръци на
живота. Животът е резервоарът от неочаквани открития за сетивата. Връщам се към сетивата, защото слухът е първото стъпало в тази
поезия на живота.
Зрението е с много повече възможности
от слуха. Пласт след пласт следват картините, образите и цветни петна, които понякога
имат само фоново и далечно емоционално
значение. Нашето зрение не се уморява, защото Аксиния Михайлова има дарбата на
художник, който владее палитрата. Метафорите са достатъчни, но не прекалени в своята
внезапност. Силата на тази поезия е в нейната мярка. Ще дам за пример едно мое любимо нейно стихотворение, в което този уверен
замах на четката е забележителен.

ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА СВОБОДАТА
Тя има за дом цяло море
и много прозорци за гости.
Прогонете този петел от каменното
стълбище,
огненият му гребен ще подпали призори
платната на покоя,
заради който тя потопи
в очите си
всички Итаки.
Прогонете този петел,
сега тя се учи
да обича себе си
и гъвкавото ѝ тяло привиква с аскезата,
сега разхожда крехката си радост
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в градината
и не подозира
колко още смърти я чакат
във всички онези прозорци,
обсадили морето.
Осезанието на вещите е следващото стъпало на въздействие. Думите се чуват, образите се виждат, но въображението препраща
към ръцете и устните ни, към кожата на лицето и към стъпалата на нозете усещания, които
сме запомнили от своя опит и които чрез стиховете могат да се припомнят отвътре навън.
Това се случва чрез стихотворенията на Аксиния Михайлова, а това вече е постижение,
което рядко се среща в поезията, защото е
близко до магическото изкуство. Ние не можем да знаем как става така, че определено
словесно произведение поражда импулси на
осезанието, но това чрез нейната поезия се
случва. Стихотворението „Да преминеш през
затворена врата” (и не само то) има тази сила
на въздействие.
Винаги ми се е искало да имам теоретичните способности за едно изследване на две
други сетива, които рядко са били постигани
като въздействие от авторите на стихове. Става дума за вкуса и мириса. Не за естетическия
вкус, а за вкуса към опитването на храна,
вода, минерали и билки. Към техния мирис,
който върви заедно с техния вкус. В последните години много се пише за храна, готвене, кухни, маси и пр. Но аз имам предвид не
простото споменаване на такива картини и
образи, а способността на поета да ни накара
да си припомним такива усещания. Кисело,
сладко, горчиво. И това също е магическа тайна, която не знам как става, но при Аксиния
Михайлова това въздействие върху читателя,
ако съдя по себе си, се случва. По повод вкуса и мириса още по-забележително е, че тези
сетива са много рядко развити, а може би са
съвсем неразвити у модерните хора. Това са

много фини сетива. Навярно това са сетивата
на подсъзнанието, на любовните привличания, на предсмъртното усещане, или по-точно на смъртното предчувствие. Това за мен е
тайна и то навярно непознаваема тайна. Непознаваемото е винаги екранът, върху който
се прожектират стихотворенията на Аксиния
Михайлова. Защото усещането за движение
може да се прибави като още едно сетиво,
върху което тя ни въздейства. Прочетете стихотворението „В плитчините на примирението” и ще разберете какво имам предвид.
Последната поетична магия е свързана с
усещането за тежест на предметите и вещите,
за които чуваме, които виждаме, които помирисваме и опитваме на вкус в тази невероятно чувствена поезия. Последното усещане
за вещественост, за гравитация, за умора от
ходенето, за вдишване и издишване напълно
завършва усещането за живот.
Поезията на Аксиния Михайлова е повече
поезия идваща от живота, отколкото от поезията. Трябва да сме коректни, че всеки поет
се ражда във второ действие от историята
на литературата. Така че ние винаги сме под
нейното въздействие. Но когато авторът премине през пустинята на предишното изкуство
и започне да създава стихове от градината на
живота, това е истинският му принос към тази
история. Разказът за живота е много важна
част от живота на човека. Колко много чужди
разкази чува човек за живота, докато разкаже
своя разказ.
Много чудесни чужди песни изпяваме,
докато изпеем своята уникална песен, която
да стане част от живота и на другите. Аксиния
Михайлова вече го направи. И няма съмнение, че ще продължи да го прави отново и
отново.
Михайлова, Аксиния. Изкуството да се
сбогуваш. ИК "Жанет 45", 2021.
Румен Денев
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Осем такта магическа
тишина
Поезията на Марин Маринов е оригинална, неординерна, неочаквана, за
която не можах да намеря аналог в българската поезия. Стихът е свободен, както
е свободна морската шир, както са свободни и дължините на вятъра, летежът на
птиците.
И все пак ако говорим не така асоциативно, поезията му по-скоро се доближава до свободата във френската поезия
или до свободното наративно звучене на
съвременната американска поезия. Едновременно с това тя е барокова поезия,
богата с епитетите си, с цветовете, с метафорите и сравненията, с неочакваната си
и на места зашеметяваща образност.
В стихосбирката „Осем такта тишина“
има вгледаност в себе си, има съзерцателност. Тишината е също и в погледа, когато лирическият аз за първи път открива
нещо пред (за) себе си или се разделя с
жена. Или пък това е тишината преди
нейното тръгване, едно особено затишие,
преди болката да врзиви отвътре. Но тук
има и много звуци, това е богато „звучаща“ поезия. Много често, разбира се, морето присъства като звуков фон, то е то
диво, по-спокойно или приглушено. „Чуваме“ как рибарите хвърлят мрежите си,
как корабите са закотвят или как корабите тръгват. Чуваме гласовете на ветровете
или птиците, които ни мамят в една или в
друга посока. Чуваме кълвача, който е в
такт с ударите на сърцето. И бълбукането
на поточето в ритъма на природата. Порядко ще чуем човешки стъпки. Градските
шумове са изключения (например – стъп-

ки на отиващата си жена, която ще изчезне от площада).
Трудно е да се говори за тази поезия
защо тя е много богата – на преживявания, емоции, образи. Тя е автентична и
докосваща. В нея има и любов към Жената, но и самовглъбеност, авторефлексия
за това, което се случва в човешката душа.
Говоренето за тази поезия само би
могло да накърни красотата ѝ. Затова е
по-добре стиховете му да бъдат четени
и слушани, да се опитваме да вникнем в
тях, да ги запомням и да оставим тази богата образност да навлезе в нас.
И като че ли за първи път разбирам
колко е безсмислено да се говори за поезията, а не тя да се слуша/ да се чете.
То е все едно да ти разкажа какъв е вку-
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сът на меда и как когато ядеш мед, усещаш един гъдел в гърлото си. Или да ти
разкажа каква е песента на славея, без
никога да си я чувал. Или да ти говоря за
цветовете на изгрева и колко е хубаво да
посрещнеш слънцето в росните треви на
Еньовден. Или да ти говоря за любов, да
ти разказвам за любов, а ти никога да не
си се влюбвал и никога да не си изпитвал
любов.
Ето, затова наистина ми е много труд-

но да пиша за поезията на Марин Маринов, защото това всъщност е една поезия
на магическия реализъм. А как може да се
обясни магическия реализъм? Той трябва
да се почувства, да се слееш с магическия
свят, да се облечеш в тъканта на магическата поезия.
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