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Роден на 9 ноември през 1880 г. Детските и юношеските години на 
Йовков преминават в родното му място (Жеравна). Там, както и в Котел 
получава основното си образование (1895). Завършва гимназия в София 
(1900). След дипломирането си живее в Добруджа, където се преселва 
семейството му. През 1900 г. се преселва в село Долен извор. Завършва 
школата за запасни офицери в Княжево 1902 – 1904. В началото на 1904 
г. се записва в Юридическия факултет на Софийския университет, но 
смъртта на баща му осуетява следването му. Есента на 1904 г. Йовков се 
завръща в Долен извор и учителства в различни добруджански села до 1912 
г., когато е мобилизиран. Участва в Балканската и Междусъюзническата 
война като командир на рота. През юни 1913 г. е ранен по време на битка-
та край Дойран, а месец по-късно е повишен в чин. След войните Йовков се 
установява в София и работи като редактор на списание „Народна армия“. 
След като списанието престава да излиза, Йовков е принуден да търси ра-
бота и с помощта на Григор Василев е назначен за библиотекар и редак-
тор на списание „Преглед на Министерството на вътрешните работи и 
народното здраве“ в Отделението за социални грижи и благотворител-
ност. Остава на работа до есента на 1915 г., когато отново е мобилизи-
ран и изпратен в град Ксанти, a година по-късно е командирован в редакци-
ята на списание „Военни известия“. След края на Първата световна война 
настъпва един от най-тежките периоди в живота на Йовков. Втората 
национална катастрофа го заварва в Добрич. След трудни дни, изпълнени 
с душевни терзания и материални несгоди, и след като Добруджа е окупи-
рана от румънците, Йовков минава нелегално границата и се установява 
във Варна, където е учител до есента на 1920 г. След застъпничество на 
приятели от София е назначен в българската легация в Букурещ. През 1920 
– 1927 г. е редовен сътрудник по печата; постоянно е понижаван в длъж-
ност, поради което в края на 1927 г. напуска легацията. Последните 10 
години от живота му са изпълнени с творчески труд и изтощително на-
прежение, което се отразява на здравето му. През есента на 1937 година 
заминава на лечение в Хисаря. Поради влошеното му състояние е откаран 
в Пловдив и опериран по спешност в Католическата болница. Умира на 15 
октомври 1937 г. Погребението му в София се превръща в израз на народна 
любов и признателност.

140 години от рождението 
на Йордан Йовков
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Белият ескадрон

Ние бяхме сами в една малка стая на болницата. Другарят 
ми, млад подпоручик, току - що ми беше разказал как е бил 
ранен. Той се спасил като по чудо. Един от тия редки случаи, 
които разумът никога не може да предвиди и да очаква, кои-
то са вън от всяка теория на вероятностите и си остават една 
прищявка или предопределение на съдбата. Да си убеден, 
че смъртта е не само близка и неизбежна, но и да видиш, че 
е дошла; да изживееш това примирение, в което има тол-
кова отчаяние, колкото и спокойствие; и ето, в последната 
секунда, на самия край на пропастта, дохажда спасението и 
животът се връща. Може би това е най-болезнената криза за 
човешкото съзнание и следите ѝ остават неизличими. Все-
ки нов спомен събужда това минало и макар неведнъж да е 
разказвано и обяснявано, то изглежда още загадъчно, завла-
дява изново и мечтателно унася, като сън.

На края на разказа си подпоручикът беше изпаднал тъкмо 
в това състояние. Легнал възнак, той мълчеше и под бялата 
превръзка, която закриваше челото му, очите гледаха уне-
сено и неподвижно. Аз също мълчах. В стаята стана съвсем 
тихо.

Беше се мръкнало отколе. Есенната нощ беше тъмна и в 
почернялото стъкло на прозореца можеше да се види само 
отражението на лампата. Вън духаше силен вятър... Стаята 
ни беше на горния етаж и ниско под нас чувахме да шумят 
овошките на градината.

Ние още мълчахме. Неочаквано проечаха тръбя. Наблизо 
бяха кавалерийските казарми и там свиреха заря. Два гласа 
– един висок и пронизително тънък, друг – мек и сладостно 
сипкав. В по-ниска октава синкавият глас следваше първия, 
догонваше го, преплиташе се с него. Тия звуци като че се раз-
сипваха отвисоко в нощта, ту проечаваха наблизо и рязко, ту 
се отдалечаваха и заглъхваха. Вятърът ги развяваше насам - 

ЙОРДАН 
ЙОВКОВ
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нататък, както понякога развява капките на дъжда. Но защо тъй ни пленява тая 
проста мелодия на кавалерийските тръби? От тия трепетни и рязко очертани 
звуци лъха нещо тревожно и безпокойно, но в същото време – и нещо тържест-
вено и упоително призивно. Не е ли това тая странна красота, която съчетава 
в себе си близостта на опасностите с екстаза и мрачния устрем на смелостта?

Тръбите замлъкнаха. В стаята стана още по-тихо и вън по-ясно се чу шумът 
на дърветата. Подпоручикът не беше изменил положението си, погледът му си 
оставаше все тъй унесен и неподвижен.

– Колко е хубаво! – обади се той. – Тия тръби!... Той помълча малко и след 
това, като че говореше на себе си, прибави:

– Виждам бели коне... Ескадрон с бели коне... Аз се усмихнах и учудено го 
погледнах. Знаех, че сега е добре и не можеше да бълнува. Но не разбирах за 
какво говореше.

– Бели коне ли? Какви коне? Той се подигна и приседна на леглото. Личеше 
си, че е развълнуван.

– Тия кавалерийски сигнали! – подзе той. – Неведнъж съм ги слушал. Но сега, 
щом ги чуя, спомням си едно... тая кавалерийска атака, която гледах отблизо... 
Атаката на белия ескадрон. Един ескадрон, който имаше все бели коне...

Той седна по-удобно и запуши. Аз чаках нетърпеливо разказа му. А той раз-
казваше хубаво – с тая задушевност и леснота, която добиват хората, които са 
видели и преживели много нещо.

– Бях – започна той – заедно с взвода си прикритие на една батарея. Ние 
смятахме положението вече за добро. Отбити бяха няколко неприятелски ата-
ки. Но надвечер откъм левия ни фланг неочаквано се появиха нови неприятел-
ски части. Това бяха най-малко една или две дружини. Незабелязано те бяха 
се промъкнали и ние ги открихме, когато пред зелената стена на кукурузите се 
замяркаха гълъбовите им униформи. Видях, че веригата на крайната наша рота 
се огъна и преви назад, за да застане срещу тях. Но това беше недостатъчно. 
Все повече и повече гълъбови петна се появиха пред кукурузите, тая голяма 
дъга се удължаваше и застрашително и отдалеч се завиваше към нас. Нашата 
батарея пренесе огъня си на тая страна. Но и под белите кълба на шрапнелите 
сините линии все повече и повече се приближаваха.

Наблизо до нас имаше уединена и висока могила. Там беше наблюдателни-
ят пункт на батареята. Не зная какво ме накара, но по едно време се обърках: 
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до могилата беше се спотаил един ескадрон. Същият той – белият ескадрон. 
Взводовете бяха в разгънат строй, четири успоредни линии, една зад друга, а 
цялата колона, за да не бъде забелязана, опасваше като дъга подножието на 
могилата.

Бях много наблизо и затова можех да наблюдавам добре. Всички коне бяха 
бели и като че съвсем си приличаха един на други, както и войниците, които 
бяха на тях. В кавалерията белите коне се избягват и тоя ескадрон, може би 
единственият, даваше рядко зрелище. Могилата и поляната около нея бяха 
покрити с трева, още зелена и сочна, така че белината на наредените един до 
други коне изпъкваше още по-ярко. Желтият цвят на потници, на подпруги и 
юздечки, кафявата униформа на войниците, всичко това с мекия си тон слабо 
контрастираше, така че белината на конете все пак преобладаваше над всич-
ко. Само у белите коне някак е по-видно и по-уловимо тънкото благородство 
и красота на тия животни: умният поглед на черните и светли очи, лъкатушни-
те линии на жилите, чувствителната мекота на ноздрите, тънките очертания 
и нервният трепет на членовете. Аз съм, както знаеш, син на земледелец и 
разбирам от коне. В тая минута долавях и нещо повече: очите на всички коне 
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блестяха, ушите наперени само напред, юздечките проскриптяваха между зъ-
бите, по земята капеше бяла пяна. Ясно ми беше, че под това видимо спо-
койствие се крие това нервно напрежение, тоя изблик на могъща и жизнена 
сила, когато животното вече и по свое желание, съзнателно и охотно е готово 
да даде всичките си усилия, когато разбира ездача си и знае какво той чака от 
него. Това скрито напрежение се забелязваше и у войниците. Отзад и малко 
настрана от ескадрона стоеше вахмистърът. Неговият кон беше извил шията си 
като лебед, цялата му фигура беше наперена, като у цирковите коне.

Аз тъй бях се залисал, че можех да чуя само последните звукове на сигнала, 
който се чува някъде отстрана. Пък и батареята беше учестила гърмежите си. 
Ескадронният командир беше излязъл малко напред и сега се връщаше към 
могилата, като грациозно и леко галопираше върху своя горещ и строен хунтер. 
Тръбачът яздеше след него, но се спря и затръби, като издигаше като херолд 
тръбата към небето. Разсипаха се трепетни, бързи и тревожни звуци. Сигнал 
за атака. Видях нервната вълна, която премина между конете и ездачите. Но 
външното спокойствие не се наруши. Само напереният кон на вахмистъра два 
пъти подред се изправи на задните си нозе, без да успее да промени мястото 
си. Лицето на вахмистъра си остана спокойно и строго.

Чу се висока и напевна команда. Ескадронът трепна и се раздвижи с тежък 
и смесен шум: тежко заудряха копитата, заскриптя сбруята, прозвънтяха сабли-
те, нетърпеливо пръхтяха конете. Взводовете като че се движеха разбъркано 
и всеки за себе си, но скоро целият ескадрон излезе на открито, развърнат в 
една дълга бяла линия. Движеха се сега тръс. Но ето офицерите се обръщат, 
един бръз и кратък поглед назад, но колко незабравимо е това изражение на 
лицата! Изтеглените сабли блясват във въздуха, ескадронът се разтегна по-
вече, конете препускат още въздържано и тежко, но изведнъж леко и плавно 
се понасят в галоп. Издигнаха се гъсти облаци от прах. Стремителна и бясна 
вихрушка се носеше по полето, коне и хора се виждаха като силуети в мъгла, 
извиваха се и блещяха сребърните змии на саблите и над страховития и рит-
мичен тропот, от който кънтеше земята, се раздаде ура – гневно, заканително 
и страшно ура.

Между поляната, отгдето тръгна ескадронът, и кукурузите имаше някакъв 
дол. Ескадронът слезе и се изгуби там. Топовете замълчаха, настъпи напрегна-
та и безмълвна тишина. Пред кукурузите настъпи движение, гълъбовите фигу-
ри тичаха, суетяха се, събираха се на групи. Остро и сухо затрещяха залпове. 



MOPE 11

Ескадронът се показа на другата страна. Там беше зелена и чиста поляна, прах 
нямаше. Един син облак се беше спрял ниско на хоризонта, на тая страна. 
Надвечер осветлението е меко и въздухът е прозрачен. Отчетливо и ясно се 
виждаше сега дългата редица на белите коне, които сякаш летяха над земята, 
саблите се размахваха и блещяха и тия огнени линии сякаш бяха светкавица в 
самия облак. И пак това високо и задавено ура. Залповете следваха един след 
други. Падна един кон, но войникът се изправи и като че увлечен от инерцията 
на тоя вихър, видях го да тича с издигната сабля напред. На същото място ня-
колко коне без ездачи препускаха настрана и описваха малки кръгове.

Но бялата редица на ескадрона стигна зелената стена на кукурузите и също 
като гребена на голяма вълна се удари в нея. Аз не видях вече какво стана. 
Една разбъркана маса, редки гърмежи, отделни хора и коне. Всичко потъна 
и се скри в тия кукурузи. Пак се зачуха ура. И още някаква дива и нечовешка 
врява... Атаката, разбира се, успя. Но това като че не ме интересуваше вече. Аз 
тръпнех още от зрелището, което видях. И това е, което никога не ще се изличи 
от паметта ми.

Няколко дни по-късно бях на превързочния пункт. В селото влизаха няколко 
ескадрона, тържествено звучаха фанфари. Една голяма кавалерийска маса е 
всякога импозантна. Но под трепетните звуци на тръбите тогава, както и сега, 
аз си спомнях и виждах друго. Виждах атаката на белия ескадрон.
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Умишлено е жена

…
притисни се до пукот в света. стани жена на мъжа. с тези думи те поздравявам 

и ти казвам: разкопчавай пръстите му с които закопчава колана си. той ще спасява 
вкуса на женския ти панталон. той ще огъва вълните под зреещия ти корем и ще 
пътува в него до пристигането. той ще връща падащите ти от корен коси. той ще 
проправя път на пълзящите цветя под очите ти и ще ги засажда по пилоните на 
времето. защото едно са чумата на младостта и пъкълът на остаряването. 

…
ще повдигне лице ела да я снимаш. нека свирят клаксоните на сватбарските ко-

лони по улица раковска. тя малко встрани ще подпира стена и от конденза на сте-
ната ще кашля. ще опъва роклята надолу. ще отпива от бутилка минерална вода. 
ще се задавя. ще тегли въздух от дланите си както теглеше радост от тялото ти. 
ще издишва като дракон прочетеното и написаното. ще се освобождава. ела да я 
снимаш. снимката се създава от попадането на светлина върху светлочувствител-
на повърхност. човек има такава повърхност а тя дори е жена. стои подпряна на 

ГОСТ
МОРЕ

Родена е през 1946 
г. Автор на поетичните книги "Орбити в 
мен" (1989), "Аз съм" (1994), "Вече съм го-
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"Ембриони в слънцето" (2013), "Un texte 
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КЕВА АПОСТОЛОВА
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стената и се чуди какво прави цяла планета под краката ѝ. 
…
чувства се мария с къдрава глава с много диези и бемоли вярва в четвъртото 

колело иска да изучава пясъка между грайферите на обувките ти с които през 
деня тъпчеш асфалтовите вълни усеща че не е само двадесет и първи век а нещо 
много повече от обичаш ли ме. 

извървяла всички марии и магдалени тя слуша дишането на датата и бита на 
стайното имущество. нека добре осветеното лице на месеца нахранен с нея харе-
са забравената ѝ нощна лампа. а ти как я нарече. 

…
не може повече в себе си. отиде в друга. увисна на рамото на мъж под умно-

жените по сто звезди. булевардно ѝ е. някои не одобряват това. удря ги с рокля 
както се удря пожар. 

…
в палто от износен метал той гледа силите между тях и казва: „нищо няма да 

изгубим по пътя ако бъде кратък”. срасналите ѝ крака се разделиха. 
…
майлс дейвис ѝ шепне: „хубава си с панталон и токчета. ако китовете имаха 

крака щяха да запалят колата и да те настигнат. ела с мен в градската гетсиманска 
градина. аз съм пропаднал мъж ти си красива жена ние сме един за друг”. вам-
пирчетата на небето светнаха. 

музиката я заплете в друга история: музиката я мъчи да свети. музиката я слу-
ша как не свети. музиката ближе възпаления ѝ пръст след пръстен. музиката пра-
ви с крило пътека в костната ѝ пепел. музиката издухва с другото крило името ѝ. 
музиката влиза до колене в морето и го украсява с препълнени купички китайски 
ориз. сякаш по обед е и блясък от сблъсък е със всемогъщия въздух. 

китаристи-исихасти оттласкват пределите. пълнят света с дължини. дължини 
с общи родители и общи деца. обувките се разлепват. къде са гвоздеите. тук са 
гвоздеите. натам са пищните храмове за бедни вярващи.

…
разказ: тя извади ябълка от чанта купена в черен петък и се подпря  на гърба на 

мъжа да вечеря. той се отдръпна. вредни изпарения от устните кухини.
противна и жива тя все още е празно тясно легло между таблите на леглото му. 
прибира се. не ѝ се прибира. фашизираното общество на мечтите. бандити-

змът в провалите. разбива бомбето на дясната си обувка. отваря  вратата. кулите 
на мебелите. акулите на възглавниците. 
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…
роман: тя каза „нека първо сложа покривката на масата. татко ми е клал прасе-

та агнета кокошки и с три пръста ги е слагал внимателно в устата ми а ти луд ли си 
бе”. тъжно като трапезна песен. 

p.s.: яде суров сняг за да не боли. подарява на цвете разцъфнала длан. разтри-
ва черепчето и вратлето на цветето. харесва разкъсаните мъжки сака и ризи по 
небето захвърлени от жени.

още роман: това с шкафовете и фотьойлите не е стаята ѝ а улица с катастрофа. 
е страничен любовен дефект. той беше тук и се биха. изтезаваха и разпъваха на 
кръст каквото хванат и кажат. после той излезе да я търси. тя остана да го чака. 

p.s.: с чело свалено от котлон. роклята е свлачище между краката ѝ. мравки по 
хранопровода. кашля за теб. комари я опяват. така до утре. денят включва двигате-
ля и потегля без нея. тя целува пчели които ровят в своите свити коремчета. но не 
помни когато е била закопчавана с белезници от мъжки ръце да е искала свобода. 

…
филм: двама валят като есенни деца. това ще бъде техният последен подвиг 

да превземат безсмъртната любов. всички хора в препълнения салон на света ги 
лайкват и окуражават: „ще успеете ще успеете”. но и те не успяха. в такива филми 
много се умира а  очите се давят в плувните си басейни. the end (original).

…
през цветното стъкло на изтока слънцето се опита да я подпали. тя откъсна тя-

лото си от брега и го хвърли на хората с хриле. надраска водата с любовни графи-
ти. излезе от маринизма и се разсмя на двете птици които като двойка полицаи 
атакуват триизмерния август. далече е държавният декември.

…
небето я гледа не непременно отгоре. тя гледа върха и се пита дали дъсчената 

ограда от борове ще скъса осолените ѝ презрамки или да се въведе в заблужде-
ние.  

…
няма те в златния фонд на живота ѝ. кога е станало прекъсването. кога зали-

чаването. това е заради епохата. вечерта се спуска теменужено над новите коли 
на младите готвачи от кварталния ресторант и разхвърля пликове с памук. котки с 
перфорирани очи ги късат и подпалват. ерогенна зона е улицата: тръгваш от ухото 
по шията до другата отсечка завърташ уличните лампи после обратно до входа.
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…
не ѝ пишете повече. вие сте луд и възрастен. ето утрото рови и изрови дата за 

новия ден а вие продължавате да сте възрастен.
добре. елате. ще слушате diavolo rosso. вие ще тактувате тя ще ви наметне с 

жилетка и ще се мъчи да не мисли за онзи с другата музика как надвисваше над 
нея разглеждаше очите ѝ а поличката ѝ удряше раменете му. еее вие пък умира-
те. казах ви да не ѝ пишете.

…
прекъсва го тя и сама се изгонва от ъгловия диван. източва чешмата до сухо 

но лицето ѝ остава мокро. плачът подобрява настроението запълва празното на 
нахапаната ябълка и връща цвета ѝ от предрайските времена.

… 
в приземния слой. под дебелината на въздуха. когато всичко е дете. тогава тя 

сама си изстисква гърдите. сама се дои. 
…
войни на религии между колене и шия. миг ведрина от цепката на полата ѝ. 

часовникът е атеист има и таксита. ало такси. но отдавна тапицираният фотьойл е 
бодър като безсмъртен. разшива се но не я изпуска от ръце. 

…
с догоре закопчана черупка от която тече коса и шал тя му каза: „под устойчи-

вата мода на луната из памуковите ниви на вятъра аз те моля: ела да ми убиеш 
няколко лалета и да ги положим заедно на прекрасния ни гроб”.

…
тя е жена от късната човешка династия. жена видяна отдолу. дълго намества 

костите на косите си. знае че сама ще отметне кувертюрата на небето. сама ще 
легне в отвъдното легло. нападна я усмивка както само мравките нападат.

Из „Хоризонтални стихотворения”



MOPE16

АМЕЛИЯ 
ЛИЧЕВА

Поетеса и лите-
ратурен критик. Про-
фесор по теория на 
литературата в СУ 
„Св. Кл. Охридски”. Ав-
тор е на теоретични 
книги. Главен редак-
тор на „Литературен 
вестник”, редактор в 
списание „Литерату-
рата”. Член на редко-
легията на списание  
„Чуждоезиково обу-
чение“. Член е на бъл-
гарския ПЕН център и 
на Международната 
асоциация по сравни-
телно литературо-
знание. Носител на 
наградата „Христо Г. 
Данов“ за 2018 в разде-
ла „За представяне на 
българската книга“. 
Като поет е носител 
е на Националната 
литературна награ-
да „Биньо Иванов“ за 
принос в развитието 
на българския пое-
тически синтаксис 
за „Зверски кротка“ 
(2017). Нейни стихо-
ве са превеждани на 
английски, френски, 
немски, италиански, 
испански, полски, сло-
вашки, хърватски, ун-
гарски, арабски.

Пътуване

Малък е още, трудно разбира,
да си играе дълго не може,
сам не стои, в мене не иска,
в тази възраст е още, в която всичко му пречи
и всичко иска, с хора не може, срам го сковава,
думите търси, на плач го избива,
ще го болят ушичките, ще иска да ходи, да слезе,
с колана го връзвам, телата ни сливам,
да спи, ми се иска, но очите кокори, 
люкът е вдигнат, земята се свива,
във облаци порим и аз му разказвам
как те ми приличат на памуци, с които
можем да бършем, на памуци, които
на клечка да сложим и като захар да ближем,
на памуци, които в леглото да търсим
и в тях да потънем, и с тях да наметнем
детето, което…     

Мамичко, мамо,
опасно е много и страшно е много,
високо сме вече, какви ти памуци,
душите са, мамо, няма как да не блъснем,
няма как с рая да не катастрофираме, мамо
не бил Бог високо
един самолет разстояние

Последно танго

Вечерта опитва да напомни за себе си
с лекия вятър и белите облаци,
но слънцето не се предава
и с по-силен блясък фигурите очертава.
Вървим до живия плет,
отделящ реката и крайбрежните заведения,
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чува се забравена музика,
която става все по-силна,
втренчвам поглед в квадрата, 
който мога да очертая с ръце,
ако силно поискам -
възрастни мъже, излезли от картички
с фракове, папийонки и вид на контета,
но вече на преклонна възраст
се държат здраво за млади жени,
притискат се в тях и симулират водене,
танцуват тангото на възрастта, спомена и оцеляването.
На брега на Шпрее 
в тези стъпки от миналото,
с позицията на тялото, с леките приклякания
те маркират страстта, контакта, общуването.
Хипнотизира ме този ням филм на надеждата,
на бягството от смъртта, 
в чиито герои
започвам да разпознавам моите родители
и тяхното лятно танго, 
останало някъде в Морската градина на Бургас
и в моето детство.

Свян

Онова чувство, което се оттича през улуците на днешното
на горд непукизъм, самодоволство и безотказна вяра в себе си,
на фейсбук признания, на разголване и самопоказване,
в които граници отдавна не съществуват;
онова чувство, което може да се нарисува,
когато се разлистват албумите на семейните истории
и се вижда 
как наднича от шапките на мъжете и чадърите на жените,
от обувките, воланите, чарлстон панталоните,
от вратовръзките и шаловете,
от прическите, бретоните, а понякога и от усмивките,
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скрили порива на телата и устните.

Отива си, утаява се червеното,
вече дори не руменее,
лицата са с естествен цвят или покрити с пудра,
маски, фондьотен,
даже ружът не е на мода,
старомоден е – казват гримьорите

свянът е минало 
от епохата на водните бои
и спотаяваните чувства.

Задушница

Житото, 
което варя във сълзите си
бавно набъбва,
скоро, съвсем скоро ще  кипне 
и в парата, която ще изпълни кухнята
твоят образ и моята душа
за миг ще се видят.
Задушно е.
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ЦВЕТАН
МАРАНГОЗОВ

Муза

Когато всички вестници са прочетени
и телевизора ми е повърнал
последната топка за тенис
Когато умореното ми любопитство
спуска завесата
– едва тогава се разтваря пространството
за една тиха паническа радост...

Тя лудо бие тъпана
и музата ми – гола старица
забравила критичната си възраст
подскача безсрамно

Гърдите ѝ – старо тесто
замесено от ръцете на поколения
Диплите на корема
– геология на забравените тръпки
Между кожените възглавници 
на задника ѝ – 
белези от нокти
на ревниви херувими
Сините пиявици
в задръстените капиляри
пълзят по висналите ѝ бедра

Лъскаво езиче от дупката 
в беззъбата уста
ми диктува шепнешком
вдъхновени некролози
за пресъхналата красота

О, тази разгонена баба!
Как се напива от лигите ми!
Отвратен съм
но същевременно и омаян
от прелестното сияние
на Грозотата ѝ...

Роден е през1933 
г. в София в семей-
ството на поета 
Николай Маранго-
зов. Майка му е гер-
манка. През 1951 г. 
е осъден за опит за 
бягство през грани-
ца.  Пише разкази, 
драматургия, рома-
на „Безразличният“ 
(1957 – 60). През 
1960 г. заминава 
в Германия на гос-
ти на майка си, но 
вместо в Хамбург, 
спира в Мюнхен и 
остава там. През 
1960 – 1991 г. пише 
пиеси за радио и те-
левизия, автор е на 
сценарии, режисьор 
на игрални филми. 
Част е от мюнхен-
ския електронен 
авангард. През 1991 
г. се завръща в Бъл-
гария. През периода 
1991 – 1996 г. пуб-
ликува седем книги 
с поезия.  Предста-
влява България на 
25-о биенале за съ-
временно изкуство 
в Сао Пауло с филма 
си „Видеоконцепт 
IV“.
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Детска стая

В чистата вода на твоето доверие
се оглежда омърсената ми душа

Очите ти – прозорци на Миналото
– пълни с невинни отговори

Отдавна изгоряха светците
жертвали се за моите скрупули

"Вярваш ли в Бог" питаш ме ти
А аз ти отговарям, че "не ми се вярва"

Пумпали

Хайде да се завъртим!

Подушил копнежа за движение
камшикът пак ще вдъхне временна 
жизненост

И всеки удар ще изтръгне телата ни
от прегръдката на застоя

Да се завъртим!
Да изправим ос!
Да покажем гравитацията на обърнатия конус!
Да намерим отново – зашеметени
– едно залитащо равновесие

От плесниците набираме скорост
и намираме посоката
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Усещаш ли?
– на птичи ята се гонят атомите ни!

Въртим се!
Мъркаме като сити котараци
Чезнем и пак се появяваме!

Навиваме  страховете си на кълбо

из "Маймуните на радостта", Петриков, 1991

***

„– Вие не играете ли? 
– Никога. 
– Защо? 
– Защото ми личи какви карти имам.“ 
 
„Безразличният“ (1999) 

*** 

и как сънят се превръща в безсъние 
и как трупът на една звезда пада в дланта 
на едно равнодушно дете... 

*** 

Остани при мен, 
за да остана и аз такъв, какъвто не съм.
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ЦВЕТА 
ДЕЛЧЕВА

Това са кодирани писма,

защото рано или късно ще бъдат намерени,

показващи волева устойчивост и сигурност 
в действията, находчив импровизатор;

подчертаващи неговото широко разпределено  
внимание, което бързо превключва и не е 
зависимо от условията, което не отслабва никога,
инициативност, уместно и навреме проявена
в напрегнати и критични моменти;

минимализиращи стойността на съдържанието, 
изпълващи емоционално 
самия факт на получаването им;

умножаващи ефекта на отсъствието;

обрани като при съчетанието на идеален 
съпруг с не толкова опитен любовник;

изреждащи думите като условието на някаква 
задача, за да не бъде никое желание виновно, 
но все пак докарващо до лек инфаркт;

опитващи се да заличат последиците от липсата 
на необходимата подготовка за среща, сякаш 
съществува възможност да бъде осъществена без риск;

извиняващи се за друга, пропусната – 
всичко би могъл да плати, но на такъв 
живот му липсва пластичност; 

намиращи точното поведение, правилния 
жест, за да осигурят някакво продължение,
една по-фина проява на щедростта,

Носител на на-
ционална награда 
за поезия "Христо 
Фотев" 2020г.
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изразяваща се в намеренията му;

позиращи несъзнателно, защото напразно 
преживява автор, ако не го използва;

търсещи връзката между случилите се неща;

неуспешен опит да се спаси от удавяне
като се хваща за приятелството;

оставящи му ролята на добрия, 
та съвестта му да остане чиста; 

без да допускат, че историята вече е станала 
достояние, а после винаги идва желанието
да се узнаят всички подробности.

***

ТОВА СА ОТЛИЧНО ЗАПАЗЕНИ СПОМЕНИ като след 
изригнал вулкан, който събужда интереса към всичко 
класическо – майсторите на предишното време, 
към всичко необикновено – празника 
с цялата му пищна и ярка суматоха, един вид награда 
за нещо, което тя беше, защото нейната дарба бе 
да чувства, и така необходимото опиянение, 
за цъфтежа на живота ѝ.

Спомени, запазени от нейното мълчание –

удоволствието да бъде харесвана от някой,
който изпъква, накратко казано – с превъзходството си;

неговата фигура и не просто фигура, а красива осанка,
предизвикваща всеобщо влюбване;
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действията, които правят така,
че кулминацията на един етап
да води до началото на друг;
 
култивирането на жестовост
и превръщането ѝ в ритуал;

спонтанното богатство на приключението, 
щедростта на случая,
краткият екстаз, откраднат от хода на живота; 

ученето как да чака, а в тежки ситуации 
да чака, както е научена;
 
празните дни и тъгата по празниците, плановете, 
които сякаш му идват насън и които 
му убягват наяве;
 
рисковете и помагачеството,
влаковете, през които минава 
като през инфекциозно помещение,
погледите, полепващи върху нея;

невъзможността да се установи в някакъв 
стил, луксът на щедростта ѝ; 

взаимното желание да се споделя, което 
поражда зависимост или надценява;

заблудата, че тя има нужда от промяна, нагаждането 
към неговите потребности, сякаш са нейни;

близостта, която не се подхранва 
достатъчно и изгубва обем; 

телефонният номер, сигналът 
„свободно“ за нейно добро,
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прерязаната вена на връзката, която 
продължава да напоява подсъзнанието, 

ярки, цветни спомени, които не могат да потънат 
като кораб на дъното, за да се превърнат 
в една различна форма на живот
и да пречистят опитността на този. 

ПИСАНЕТО Е ЧЕТКА ЗА КАРДИРАНЕ – 

нараняване,
от което споменът става 
мек и пухкав.

***

МЕН ПЪТУВАНЕТО МЕ ИЗПЪЛВА с мечти.
Или пък мога да подремна над сцената:

Бохеми. 
Мъжът и 
жената
пеят 
уста 
в уста.

***

ДЯСНАТА ГЪРДА 
на бронзовата Жулиета
е излъскана до златно 
от пипане.
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***

В АРМИЯТА ми от рицари 
има само брони
без мъже.

***

МОКРО ВЪРХУ МОКРО. 
Сфумато ефект 
с небе и боя.

Един в друг преливаме.
Един друг се угнетяваме.
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ОЛЯ 
СТОЯНОВА 

Доктор по жур-
налистика, автор 
на девет книги – на 
сборниците с разкази 
„Висока облачност“ 
(2017) и „Какво съну-
ват вълците“ (2011 
), а също и на „Пъте-
водител на дивите 
места“ (2011) и на ро-
мана „Лични геогра-
фии“ (2005). Автор е 
на сборника с драма-
тургия – „Малки ри-
туали за сбогуване“ 
(2015). Има и четири 
поетични книги – 
„Фотографии“ (2000), 
„Проза“ (2002) , „Път-
на карта“ (2003) и 
„Улица „Щастие“ 
(2013). За последната 
си стихосбирка „Ули-
ца „Щастие“ получа-
ва наградите „Нико-
лай Кънчев“ и „Иван 
Николов“ 2013. Но-
сител е два пъти на 
наградата „Аскеер“ 
за съвременна драма-
тургия – през 2014 г. 
за пиесата „Покана 
за вечеря“, която се 
играе в Театър „Со-
фия“, и през 2018 г. за 
„Цветът на дълбоки-
те води“, поставена 
в Народния театър.

Няколко думи за равновесието

По-често трябва
да пътуваме с автобуси –
нощни рейсове на дълги разстояния,
с възможно най-бавните проверки на границите – 
за да имаме време да се огледаме
на светлината на уличните лампи
и неоновите табели на крайпътните заведения –
жени с много багаж и много грим,
леко уплашени и много изморени,
деца, които са се научили да мълчат, 
мъже,
които не са излизали победители в нито една битка –
хора,
които все по-трудно пазят равновесие,
хора,
които все още пазят равновесие,
защото крепят света.

По света и у нас

Лудата от нашия квартал
е кротка –
косите ѝ са рошави,
ръцете ѝ танцуват като крила на ужасена птица,
лицето ѝ е гневно,
а тя върви –
и казва новините.
Малките деца понякога се плашат –
спират и я гледат невъзпитано –
с отворени очи,
направо я изяждат цялата.
И ние правим същото. 
Но тя не забелязва –
започва с прогнозата за времето,
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малко икономика,
после – конфликти, 
кризи,
сблъсъци,
войни,
нормалните неща.
Не знам защо така се плашим,
когато мине край детските площадки –
защо майките стискат ръцете на децата си
до синьо,
защо на улицата се разминаваме  
навели погледи...
Тя има хубав силен глас –
с ясна дикция,
с правилно вдишване и издишане –
произнася новините като заклинания –
атентати, 
нападения, 
малки и по-големи кризи,
срещи на върха и епидемии –
и пак прогнозата за времето –
    усилена до края.
Все истински неща.
Актуален бюлетин на ужаса
и тя върви сред щандовете в магазина –
сърдит пророк,
стряска ни с анализи на климатичните промени
и скока на цените на имотите,
със смъртността и ражданията.
И никой не може да я пипне –
тя не ругае, 
не крещи,
не е опасна,
просто казва без милост същите неща –
които и сами си знаем –
ужасът да бъдем тук
и да няма мърдане.
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Изкуството да трупаш врагове

Някои те избират сами –
готови за битка, 
настървени, нетърпеливи и гневни като деца, 
може би малко несигурни,
и те изпълват с любопитство –
не ги мрази,
наблюдавай ги спокойно като непознат вид птици,
нарисувай ги като рядко растение,
природен феномен,
чудо,
като доказателство, че животът приема 
причудливи форми,
проявява щедрост и разточителство,
а един ден ще прояви 
и чувство за хумор.
За другите –
трябва да внимаваш повече, 
да се грижиш за тях,
да ги отглеждаш сам –
търси силни, добри противници,
да се отличават ясно и категорично
от всичко онова, 
което си 
и от всичко онова,
което ще станеш.
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Фернандо Песоа разговаря с туристи

Той седи на тази маса, 
на този площад 
от години –
понякога ми се струва, че не издържа 
и разменя някоя дума с туристите –
германците го отегчават с приказки –
футболни мачове, кредити и нови концепции за възпитание 
на децата,
отдалеч изглежда, че пият бира и се смеят заедно,
потупват го по гърба,
докосват периферията на шапката му,
правят си общи снимки, 
на които не виждам дали той се усмихва.
По-късно до него сядат англичани –
представям си как подхващат все същите разговори –
облачност, атмосферно налягане, жега, 
слънчеви изригвания, 
вредни емисии и глобално затопляне,
а той ги прекъсва –
– Дайте да не говорим глупости –
природата няма душа –
това са просто камък, риба, река, облак…
Виждам как рускините докосват костеливите му пръсти –
– Боже, какъв си студен!
– Като камък си. 
– Отдавна ли стоиш тук?
А той вече не издържа и се усмихва –
усмивката на човек, който знае –
самотник в град, пълен с щастливци,
е двойно по-сам.
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Колекция от недовършени викове

С времето се оформя малка колекция 
от викове в нощта, 
които пазя – 
протяжен крясък в болницата 
след полунощ,
който те кара да спреш да дишаш -
докато отшуми болката
на онзи непознат човек.
И още – виковете на пиян мъж,
който се дави в морето,
докато вълните го заливат
отново и отново
и гласът е единствената опора,
за която се хваща.
Щастливите крясъци на децата
на улицата – страх и радост,
че животът е нечестен, 
но и непредсказуем.
Виковете на една непозната жена в тъмното,
която заплашва, 
умолява и накрая дълго плаче.
Среднощният протест на децата,
които отказват да заспят.
Нощните смехове,
крясъци,
всички сигурни знаци,
че сме тук
и искаме някой да ни чуе.
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Отказ от битка

Войските са строени,
стратегиите отдавна са направени,
изчислени са дори загубите,
но главнокомандващият внезапно губи
желание за битка –
не, със сигурност 
тази игра не му се играе повече –
няма желание да продължава,
не иска кръв,
но по-страшното е, 
че не иска и победа –
един мъж в разцвета на силите си,
който внезапно се е превърнал в старец,
може би в мъдрец
или луд –
и на когото оттук нататък
ще му е все по-трудно
в мирно време.

Закон за това колко далеч
отеква смехът

В малък испански ресторант
група чужди туристи
се смее шумно на нещо,
което половината хора
не успяват да разберат,
а притеснената сервитьорка
изпуска чиния –
понеже смехът
винаги 
застига най-слабите.
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БОРИС
БУХЧЕВ

На “Виа Понтика”

Така се случи във далечен час,
в далечен ден по списък в Общината
в един комплекс да се заселя аз,
там, дето били на Бургас лозята.

С тъга си казах, че е лош късмет,
но после ме докосна утешение,
че ще намеря аз добър съсед
и ще записвам с нощно вдъхновение
поредни стихове, защото тук
да свърша свойте дни съм аз обречен
и ще ме радва поетичен звук,
че на поет комплексът е наречен.

Донесе нова радост пролетта,
небето гледах ясно как синее,
над мен летяха птичите ята.
Видях как “Виа Понтика” живее.

И ви признавам, че щастлив съм тук
и нямам друга жилищна идея,
не бих комплекса заменил със друг,
та аз на “Виа Понтика” живея.
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Предпразнично

Обичам тази суетня, когато
със стоките зареждат магазини
и украсени вече пребогато
привличат хора пъстрите витрини.

На “Тройката” издигат пак елхата,
гирлянди се отвсякъде преплитат.
Най-радостни от всички са децата,
те не вървят, те празнично прелитат.

И както онзи ден и както вчера
на улиците музиканти свирят.
У мен от празничната атмосфера
най-хубави вълнения напират.

Срещу Никулден в празничната зима
вървят не хора, а ята от птички.
Не искам тъжни хора днес да има.
Щом иде празник, нека е за всички!

Пред албума

Виж тази снимка избеляла,
така вълнуваща до днес:
момичетата от квартала
облизват пръсти от петмез.

Седят до старата ограда
щастливи (ясно си личи)
с лица, искрящи от наслада,
със звездни весели очи.
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Това е Елчето, нослето
добре познава се, че кат`,
до Гълъбина Светла – ето
подвили двете крак до крак.

И днес са те неразделени
след много време – погледни,
след толкова житейски зими
по знак събират свойте дни.

Във София през февруари
с насляда сбра ги вечерта,
неразделимите другари
в един живот на обичта.

В памет на майка ми

Как мога да повярвам, че те няма.
Не искам и не мога да повярвам.
И стаята е тука, и леглото,
и печката, и старият часовник.
Това е, мамо, твоята планета.
В кутията са куките, с които
пуловери и шалчета си плела
за зимата на четири сираци.
Саксиите са също тука, само
пръстта им не подхранва луковици.

Нали ще дойдеш да ни кажеш всичко –
за делници и празници в живота?

Ти казваше, че чакаш да се върна.
И ето – аз се върнах вкъщи, мамо,
но теб те няма и сега разбирам –
децата винаги се връщат късно.
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Созополски напев

Спомняш ли си за Созопол
в октомврийския ден топъл
как вървяхме с тебе двама
сред крайморска панорама.

О, недей забравя, мила,
приеми от спомен сила
и отново пожелай ми
да ти пея морски псалми!

Няма как да се забравя
нашата любовна тема,
аз със стих ще я прославя
в нежна есенна поема.

И когато лед обхване
калдъръмите в Созопол,
наш спасител ще остане
октомврийски спомен топъл.

Щъркелово време

Ще дойдат щъркелите пак
в Антимово, ти вече чуваш
като от метроном трак-трак
и знам, че много се вълнуваш.

Дали по детски спомен там
душата ти се днес унася
и ти изглеждаш като храм –
красива приказна нагласа.
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Аз като тебе закопнях
за селото на твойто детство,
сега чрез теб го опознах
като обичано наследство.

И пожелах във този час
със теб натам да попътувам
и не желая друго аз,
освен гласа ти мил да чувам.

И аз те моля: говори,
реди от спомени мозайка
и нека покрай нас дъхти
букет от разцъфтяла лайка!

Скок

Тъй както снощи вятър е довял
из храстите листа намерени,
по мрежата градинска те висят
като следи
на котки покатерени.

Това са стъпките на есента,
които някаква витална сила гони
с един отчаян скок
срещу смъртта
да се завърнат върху свойте клони.
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РУМЕН 
СПАСОВ 

Роден в Панагю-
рище (23 юни 1960 
г.). Завършва бъл-
гарска филология и 
културология в Со-
фийския универси-
тет „Св. Климент 
Охридски“. Автор 
е на няколко книги 
– стихове, песни и 
фрагменти, есе-
истика и преводи, 
както и на песни, 
които изпълнява в 
съпровод на кита-
ра. Съосновател на 
Университетския 
състав за старин-
на музика, редак-
тор на Изданието 
за университетска 
култура „Ауди-
ториум“, един от 
начинателите на 
„Бохемия клуб“ и 
на други универси-
тетски сдружения 
през „Златното 
време на интели-
генцията“. 

Гълъб в библиотеката

Сред книги трудно се лети. 
Не стига нито волята, нито представата. 
Сред волите-представите на другите, 
които са били, които – ето ги сега...
За първороден грях присъда, 
но и радост – това е Библиотеката, 
за всеки, който иска да е волен.
Аз бях в безкрайнината, 
във символната и в реалната, 
ограничена от стените стръмни, 
където знание и неведение се срещат.

Там гълъб кърваво се блъскаше 
сред лавици на книги с лоши преводи 
и сред престъпно опростени заключения. 

Там бяха и затворени прозорците, 
и прашни постбарокови релефите, 
гипсирани от безучастие.

Гълъб в библиотеката, 
със рани, но решен да е Създател.

Актрисата

Развеселен, обръснат гладко, 
с момиче под ръка, 
той каза „Добър вечер!“...

Ти чу как нечий глас изписка тихичко: 
„Това е твоята приемница...“
И някакво недоубито коте 
от теб поиска да изскочи, 
но всичкото, което чуха и видяха, 
бе твоята усмивка – най-чаровната.
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Те влязоха доволни в театъра. 
Доволни да са просто зрители. 
И не видяха: в очакване на свойта роля, 
ти тръгна към дома си с някакъв случаен.
А две очи от мрака преценяваха, 
че той не ще посмее 
дори ръка да ти целуне на раздяла.

Авторът

Той беше от тия, другите,
трудно взимащи думата.
Но лака във гласовете
пресичаше в грапав шепот.

Манифестиращи пудели
в него внезапно се спъваха.
Наставаше смут на арената 
и в ложите – предплатените.

Нахапан, изчезваше някъде,
лекувал се, казват, с метафори.
Сърдит и затънал в хартия,
изпушвал самоубийството.

Не търсел отрова за кучета,
ни нож, ни куршум, нито пръчка.
Но все по-зачесто липсвал.
А в него виела истина.

Звездите отгоре и хората
го чакаха. И проговори.

Днес пак изчезна някъде.
Лекува се, казват, с метафори.
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Органистът

Начало и зачатие. 
И светлина помежду звуците. 
И лирика, и мъка тягостна. 
Финал за триумфиращ дух. 
Промоция на абсолвенти, 
споделям питието с разум най-сърдечен! 
И се надявам, 
че може би ще помълчите мъничко, 
преди да ме замерите с аплодисменти.

Утро на 50

Цигара на гладно 
за тяло размътено. 
Духът пак е в утрин

Ръката

Научих ръката си 
да бъде ласкава като очи, 
защото най-голямо удоволствие за нея 
е да топли. 

Научих я в юмрук да буде свита, 
щом потрябва, 
за да не съм сърдит 
на никого за нищо.

Ако ми кажат – няма щастие, 
ще възразя: учи ръката си.

Но знам – сред хората и сред нещата 
завинаги ще бъде ненаучена...
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ЕЛКА 
ВАСИЛЕВА

Алтернативно

Безразсъдно е трезвен 
този пореден четвъртък.
Сутрешни улици
сгушени щъкат през зимното.
Ако искам,
мога да тръгна в пашкула си, 
омотана в дебели одежди
и ялови мисли.
Да съм сляпа за всеки! 
Да съм глуха и сляпа за всичко! 
Но отново избирам
да почерпя бездомника мръсен с усмивка,
да разсипя трохи от закуската
на врабците настръхнали,
да погаля с очи 
контура на старите покриви,
зад които се шири морето
от моите сънища…
Часовете пред мен 
са опънали дълги мълчания.
И дано да успея до края им
да ги сепна с възкръснала песен.

Като се замислиш…

Остри са ръбовете на откровението.
Понякога проникват надълбоко,
отварят прорези,
в които светят въглени
и болката обгарят до червено.
А колко милосърдно е мълчанието!
От него не боли, и не горчи…
Но то е като покривало над жаравата –
отмахнеш ли го, пускаш вътре вятър
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и е достатъчен едничък полъх
да лумне огън.
Кое да изберем –
затуления пламък
или назъбеното острие на откровеност?
Безсилни сме да спрем
прииждащия  устрем на водата.
Но можем да я отклоним
към жадната леха,
където посадихме 
късното си цвете.

Има такова време

Когато 
пренебрегнали същността си
птици се сродяват със земята,
риби плуват във въздуха,
дървета обръщат нагоре корени,
ветрове приспивно се сливат,
реки играят на криеница,
морета повръщат кораби и удавници 
и изобщо
всичко се обръща наопаки
най-отчаяното е
да се скриеш в последното чекмедже
на душата си,
да се увиеш в страховете си
като мумия, 
да оставиш очите залепени за тъмното
и да чакаш.
Най-предизвикателно е
да се опълчиш на огъня с огън,
който извира от твоето най-дълбоко…
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А най-човешко е
просто да протегнеш ръка
към избрания.
Там винаги има пролука към светлината.
И към пътеката на Спасителя.

Бал с маски

В една неповикана пролет
балът с маски започна.
Но както в някои приказки
вещицата размаха жезъла
и маските се превърнаха
в средство за разпознаване.
В пируетите на планетата
режисирани от оркестър безмилостен
се въртят омагьосани
бивши и сегашни величия,
хора със сити очи,
хора с гладни очи,
клошари и олигарси…
Все по-шеметно,
все по-обсебващо…
Непоканените също танцуват –
техният дансинг е периметърът на душата.
С всяка мелодия той расте,
става огромен…
Толкова, колкото любовта!!!
„Е, аз ще тръгвам…”, прошепва смъртта
и си намества короната.
Точно когато заглъхва акордът
на „Мила Родино”
и зазвучава арията на Ренато.
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Благодарност

На теб ли да благодаря
или на Бога,
че острите ми ръбове
сега са гладки,
и съпротивата ми
не изригва без осмисляне.
Боли,
но  не самотна ми е болката.
Боли ме за света, 
за други страдащи
от общата несправедливост
и вина.
Боли ме за Земята –
сякаш по-самотна от преди,
по-бедна и ранена…
Боли ме от предателства,
от  безизходица и слабост…
Не се смалява  болката,
но твоята прегръдка я топи
до поносимост.

Самопризнание

Твърде дълго за други живях,
а сега ще живея за себе си.
Неусетно сама осъзнах,
че съм теглила грешния жребий.
Бях утеха, другар и помощник,
бях слушател до късно среднощ…
И към себе си само бях лоша,
че от мен все се искаше още.
Днес боли неудачният избор –
снети маски злината разкриват.
Близки вчера превръщат се в минало.
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И остава мътилка горчива…
Ех, наричани с обич „приятели”,
как сърцата си днес вкаменихте?
Няма смисъл да търсим вината –
аз отдавна за нея простих.
Но сега, но сега не търсете
пак  ръката,  с която ви давах –
тя засажда поредното цвете.
А край вас вече само минава.

В очакване на очакваното

Мълчанието не е тишина.
Както присъствие
не означава близост.
Дали пее птицата,
когато я боли?
И ако има глас,
то песен ли е, или вопъл?
Безмълвие 
напира за пространство,
повикано от празнота внезапна.
В такава пустош
е добре дошла и мравката.
И паякът – с единствена възможност
да прекрои пространството
над празното.
… Събирам вик…
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АЛЕКСАНДРА 
ИВОЙЛОВА 

Родена е в Со-
фия. Завършила е 
НМА „Проф. Панчо 
Владигеров”. Изявя-
ва се в различни из-
куства, като дипло-
мирана пианистка, 
и камерна певица. 

Автор на книги-
те: „Горчиви дъждо-
ве”, „Hommages”, 
„Път над света” 
– стихотворения; 
„Неочаквани ми-
сли” – сентенции; 
„Последната роза” 
– хайбуни и импрес-
сии; „Следи от вя-
тър” – хайку и др., 
както и „Същината 
на Ботевото сло-
во”. Съставител е 
на първата хайку 
антология на град-
ска тема – „Градът 
/ La Ville” (2012) – 103 
български, френски 
и франкфонски по-
ети.

Член е на Бъл-
гарския ПЕН–цен-
тър, Съюза на бъл-
гарските журнали-
сти, Световната 
хайку асоциация „Ев-
ропоезия” към ЮНЕ-
СКО. В редколегията 
е на сп. „Хайку свят”.

Преминаване

Пътуваш гърбом остават ти
малко пейзажи:
тези на преминаването

малко близки:
слезлите на предишни гари

и теми за размисъл:
отсъствията

Не знаеш къде си
нито какво предстои

нищо

Само митичните
точици на хоризонта

който се здрачава

Преди да осъзнаеш

Усещаш свободата за миг
става тясно и най-просторното
твое пространство прелива
в теб листът не я побира
камо ли стаята и улиците
навън  Щастлив ли си
или си малко объркан
възбудата преди да осъзнаеш
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Аз съм

да се слея с тази пустош
прегорели треви до възбог
люлеят се
никакъв глас нито звук
само очакване и готовност

мълчание

да го изкажа
да се залюлея в светлия вятър
знак да дам аз съм
ще ме припознаят ще ме
прегърнат
но тишината ми
така е различна
и думите

не думите са безсилни
а словото ни

 

Сивотата на деня

облаците вятърът
сивотата на деня
и всички погледи навън
към зимните дървета
и навътре
в самотата

и всички пътища
познатите до болка пътища
и другите
неизвървените неразгаданите
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и още: митовете
на глас изречените или премълчаните
безименни
обичани намразени

бъдещето
и повече от него миналото
настоящето разпънато във две посоки
птица в полет който свършва

  миг
изстрелян право във сърцето

 

Припомняне

  нито светлина, нито мрак
   Ана Бландиана

а между светлината и мрака
между началото и края
между живота и смъртта
стъпка встрани

припомняне

отмяна на времето
нито светлина нито мрак
пролука през течащите мигове

припомняне
припомняне
припомняне

глътка любов
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ДИМИТЪР 
ДЖЕНЕВ 

Вече на Христо-
ва възраст в жур-
налистиката - 33 
години в централ-
ния печат. Рабо-
тил е във вест-
ниците „Народна 
армия”, „Народна 
младеж” и „Диа-
лог”. Бил е 8 години 
зам. главен редак-
тор на в. „Пари”. 
Основател и вече 
осма година главен 
редактор на сайта 
exporter.bg.

Има издадени 
три книги с поезия 
– „Попитай вятъ-
ра” (1993), „Зимен 
параклис” (1997) и 
„Небесни послани-
ци" (2017). 

Участва в три-
те издадени пое-
тични ангологии 
на Клуба на жур-
налистите-поети 
към Поетично 
ателие „Владимир 
Башев“ в София 
- "Време за как-
туси", "Време за 
камъни" и „Тринай-
сет“.

Неподкупният

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт...
Из "Смерть поэта", Лермонтов

Имате къщи по високите скали
над морето,
но не сте негови господари.

Имате имения и много земи,
но само птиците имат право
да пият роса от тревите.

Имате лъскави, бързи коли,
но това не ви прави
роднини на вятъра.

Имате най-охраняваните затвори,
но не можете 
да оковете стихиите.

В храма имате 
запазено място на първия ред
до владиката,
но това не ви прави безсмъртни.

Ако можете, бихте дали
всичките си пари
за още и още живот,
но онзи на трона
замахва със жезъла
и ви удря през пръстите.
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Съдбата

Да познаеш числата от тотото
или да бъдеш уцелен от мълния
са две лица на съдбата.

Когато съдбата е запалила пура
в нечии пръсти 
не знаем –
дали е лула на мира,
или са скрижали на клада.

Съдбата – най-добрата актриса
в театралната трупа,
подбрана на кастинг 
от драматурзите скрити
на днешното време.

Всяка роля, изиграна от нея
е в топ новините.
Телевизиите –
на свободата слугите,
излъчват на живо.

Съдбата – личната гадателка
на новите тамплиери –
напушени гурута –
нощем бълнуват Свещения Граал,
денем планират кръстоносните походи.

Двуличие

Човекът манекен, 
нает от марката Двуличие, 
е джентълмен във скъп костюм.
Но в огледалото на времето 
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по-ясно ще го видите – 
глава с Червена шапчица
над тялото космато 
с дебела вълча кожа.

Морето

Морето –
дом за рибари.

Всяка хвърлена мрежа
е прехрана
и заявка за златната рибка.

Всяка бърза вълна
– писмо на моряк
до любимо момиче.

Всяко стадо делфини е
мечтано усещане.

Нощем звездите
са морзова азбука,
а небето – черна дъска,
на която капитаните
пишат домашните.

Поправителен няма –
всяка двойка е гробница
в мавзолея на дъното.

Морето –
неподкупното училище.
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АНТОАНЕТА 
НИКОЛОВА 

Родена е през 
1961 г. в София. За-
вършила е филосо-
фия в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и е 
доцент по източна 
философия в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, 
Благоевград. Автор 
е на стихосбир-
ките: „Втечнена 
светлина”, „При-
казки за същества 
без име”, „Зелено/
Огледало”, „Високи 
бели птици на бре-
га”, „Дишане”, „Зад 
вратата на зале-
за“, на приказния 
роман „Приказки за 
страната Е“, как-
то и на философ-
с ко - п о е т и ч н о т о 
изследване „Езикът 
на Пустотата”. 
Съпреводач е от 
старокитайски на 
„Поезия на планини-
те и водите”, „Сти-
хове от Студената 
планина“, „Прокуде-
ният от небесата, 
стихове от Ли Бо“.  
Член е на Сдруже-
ние на български пи-
сатели.

Миг

По изгрев сянката на къщата върху стената
за мъничко е профил на момиче,
изрязан съвършено в светлината
и може би на някого приличащ.
Дали е на момичето, живяло
преди години точно в тази къща,
което като в странно огледало
отново в нея сутрин се завръща?
Дали самата къща оживява,
когато я огрее ранно слънце,
преди да звъннат първите трамваи
и хората по пътя си да тръгнат?
Дали пък тази сянка непозната
не е на мойто бъдеще, което
просмуква се за миг от далнината
в очакване едно да станем двете?
Какъв е този миг на съкровеност,
когато със такава доверчивост 
един друг свят със цялата си крехкост
така незащитено се разкрива?

Изумруди 

Приличам на змия, застинала на сянка
край хлъзгавия мъх на стихнала река.
Отблясъци подводни по тялото се мяркат
и сенки удължени във тъмното текат.
От чезнещото дъно на скритите подмоли
се вдига струйка пясък и в светлото кръжи.
Върти се светлината и кръгла е догоре,
а като ос сред нея една змия лежи.
Захапала навътре сияйната опашка,
тя взира се безмълвно през тежката вода
и с тялото си пише загадка след загадка,
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но няма кой да види нетрайната следа.
Във мълнийки зелени, изящни като пръсти,
се стрелка в светлината – клавиш подир клавиш,
и само тя дочува как музиката тътне
във тялото ѝ вътре със силата на стих.
Не може да говори и само се извива
с извивките на думи, преди да бъдат звук. 
Тя чува светлината. Навярно е щастлива, 
макар че тези звуци не чува никой друг

Копчета

Допирам се до този свят като до вълнена жилетка,
изплетена с усукани конци и груба плетка
от прежди разноцветни и с нюанси сиви,
с повтарящи се форми и мотиви.
От допира понякога следа остава
и често и със дни не заздравява,
но аз все пак с наслада бузата си търкам
и в джоба ѝ понякога опитвам се да бъркам.
А ми се иска копчетата ѝ да разкопчая,
ала какво от другата страна ще видя, хич не зная.

Настояще

Когато е зелено и небето
прилича на предутринна роса
и лек прашец избликва от дърветата,
и става златна моята коса,
когато с дъх на бъз и млади орехи
завъртат ме зелени ветрове
и шеметно се сипят от прозореца
на мислите ми бели цветове,
когато по тунели от глухарчета
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се озовавам в тичинка на цвят
и дупката на заек е ключалката
към скрития в прашинка необят,
когато в светли гроздове акации
светът се стича, сладък като мед,
и косове, по буквите накацали,
ми изкълвават новия куплет,
когато ароматът на божурите
така прониква в моята глава,
че се събирам в тялото на бръмбар
със полети наместо сетива,
когато съм и тук, и там, и някъде,
навсякъде и никъде, навред,
когато се разпръсват в топли макове
наметките на зимния ми ред,
когато ми предрича кукувицата,
че приказката просто няма край,
тогава по гласа ти се досещам:
дошъл е май.

Гарван

Черен гарван, гарван черен,
черен, та светлее чак,
тъй искра във въглен тлее,
тъй в дълбок планински мрак
блесва влагата в очите
на момиче и момче
и се люшват светлините
на далечното градче,
дето в кръгла синя къща
в приказката си вглъбен
някой в този миг превръща
принца в гарвана пред мен.



MOPE 55

ПЛАМЕН 
АНТОВ

Полифем в созопол

1. Созопол се оказа продължение (pendant) на Несебър, 
някакъв appendix на Златния век (и затова беше сребърен), 
възклицателен знак, питанка или може би многоточие 
в края на едно кратко, но изключително сложно 
изречение, чийто нагънат синтаксис 
задавено сричаше автобусът преди да го свърши някак си 
(на задната седалка една дрогирана рапърка 
и един непълнолетен рапър, дрогиран от нея, грапаво 
се мляскаха и смучеха телата си като бонбони 
и бяха разкопчани торбестите им панталони)... 
2. А после градът ме пое в шепите си от дърво и камък – 
блуден син на рибарите, които вече ги няма 
и може би са пораснали в гларуси душите им – 
дълго ги гледах как възхитително 
се преструваха, че летят край скалите; така и не разбрах 
те ли мамеха вятъра или вятърът – тях. 
Този град е съставен от много тъга и история 
и от отсъствието на толкова много хора – 
прародители и гиганти с глави като камъни, 
с ръце като чукове и души като наковални... 
3. И в този миг аз – око на фотоапарат – видях 
как тържествено си отива последният от тях, 
той слизаше бавно – лежащ – по стръмната уличка 
като древен цар, и жените му виеха като кучки. 
4. Беше толкова красиво, че аз затворих очи и избягах. 
Знаех, че ще напиша стихотворение, но не веднага; 
и дълго скитах по пустите каменни улици, а нозете ми 
сричаха антични надписи – стихове на мъртви поети, 
които, минавайки през този град, са го съчинявали – 
метафора след метафора... И тогава 
най-неочаквано сам съчиних последната. 
5. За части от секундата исках да ги погледам, 
за части от секундата – преди да ослепея. 
Те вървяха по пясъка и телата им пееха 
със своите автентични глезени, прасци, бедра, гърбове, коси 

Доцент в Ин-
ститута за лите-
ратура към БАН.
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– бяха отлюспили като риби от себе си всичко 
излишно: широките си панталони, тениските, обеците, 
татуировките, прическите. 
Бяха голи, истински и естествени – 
вървяха по пясъка, по скалите и по морето, 
вървяха по сетивата ми възхитени и светеха 
кожите им кафяви; и от взиране в тях 
като мушица край огън окото ми изгоря; ослепях.
(кн. „Америките ни”, 2002)

COVER: ПРЕОБЛИЧАНЕ НА СЮЖЕТА

Като във филм от преди новата 
ера

Автобусът тъкмо тръгваше, когато слязох на бургаската гара. Беше почти пълен. 
Макар че сезонът отдавна бе свършил, все още имаше много чужденци. Особено 
скандинавци. Познаваха се по прозрачните кожи. Приличаха на онези пещерни 
червеи, за които наскоро бях гледал по „Дискавъри”.

Оказах се на последната седалка до чифт непълнолетни рапъри или нещо по-
добно. Бяха невероятно грозни. Бяха с ярки торбести панталони, размъкнати те-
ниски и огромни маратонки. Момчето беше с изрусена щръкнала коса и малка 
изрусена брадичка. Момичето – с почти обръсната глава и синджирче на носа. 
Навсякъде по тях висяха синджири. Момичето седеше върху коленете на момче-
то, дъвчеше шумно дъвка и още по-шумно се хилеше. Всяка трета дума им беше 
„яко”. Бяха с уокмени и от ушите им висяха кабели. Бяха дрогирани май.

На седалката отпред седеше едра жена на около 50 и малка сладурана, която 
сигурно ѝ беше внучка. Детето имаше огромна бяла панделка и постоянно си пъ-
хаше пръста в устата. Разпитваше за морето и за делфините (казваше „делфинче-
тата”; беше гледало някакъв анимационен филм наскоро) и постоянно протягаше 
вратле, за да не изпусне морето. Автобусът излезе от големия град и сви наляво 
покрай брега. Станало от седалката, детето се надигаше на пръсти, за да види по-
добре морето през отсрещния прозорец. Личеше си, че за пръв път вижда море. 
Че идеха отдалече. Автобусът беше стар и сякаш всеки момент щеше да се разпа-
дне. Питах се как ли се чувстват скандинавците. Морето имаше оловносив цвят, 
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осеяно с бели пенести вълни. Беше краят на септември, беше хладно и духаше 
силен вятър.

Рапърите до мен се мляскаха звучно. Просто се лигавеха. Момичето бе вкоп-
чило пръсти в косата на момчето и се опитваше да бръкне с език в гърлото му. 
Брадичките им лъщяха от слюнка. Спомних си, че преди една година бях пътувал 
със същия автобус, на същата тази последна седалка, но тогава не бях сам, бях 
с най-красивото момиче на света, държах ръката му, целувах го и си мислех, че 
никога няма да бъде различно, че няма да бъда повече сам. А сега бях сам, бях с 
една година по-стар и времето навън бе мрачно и ветровито, само пътят си беше 
същият. И градът, към който пътувах. И морето.

Рядка гора бе скрила морето отляво и вниманието на детето бе привлечено 
от рапърите. С пръстче в устата и немигащи огромни очи, в които можеше да се 
прочете цялото любопитство на света, то не отделяше поглед от тях, въпреки упо-
ритите опити на бабата да отвлече вниманието му. Двамата отдавна не просто 
се целуваха. Момичето бе пъхнало ръка в разкопчания цип на панталоните му, 
а той, запретнал високо тениската ѝ, мачкаше гърдите ѝ. Около лявото ѝ зърно 
мярнах змиевидна татуировка. И неизбежната метална брънка. Стенеха шумно. 
Бяха грозни и самодостатъчни. Един швед снимаше нещо с ръчна камера през 
прозореца. Детето беше очаровано и възхитено, а бабата възмутено мърмореше 
под носа си. Само аз бях безразличен и сам.

Бях толкова сам, че дори градът се оказа различен. Беше друг град. Беше пуст, 
мрачен и студен. Вятърът свиреше свирепо между старите къщи. Трябваше не-
престанно да си отмятам косата, която влизаше в очите ми. Излинялото дънково 
яке не успяваше да ме спаси от пронизващия вятър. Тръгнах напосоки по познати-
те улички. Ставаха все по-пусти в ранния следобед. Дълго стоях на скалите в най-
отдалечения край на града и гледах как гларусите се рееха неподвижно, разпери-
ли криле срещу вятъра. Бяха толкова близо, че виждах очите им – блестящи чер-
ни точици. Долу се пенеше с грохот морето, а в далечината сивееше скалистият 
силует на острова. Същия силует бяхме гледали една година по-рано, омаяни от 
съвършената му простота, бяхме слушали същите крясъци на гларусите и същия 
шум на морето под нас, после неусетно бе паднал мракът, а ние продължавахме 
да стоим върху скалите и нейната ръка бе все така малка, топла и плаха в моята, 
устните ѝ – все така влажни и гъвкави като охлюви, тишината наоколо – все така 
достатъчна.

После се извърнах и поех обратно по тясната калдъръмена уличка покрай по-
сивели от времето дървени къщи. И тогава чух през вятъра онзи вой на жените. 
Беше толкова истинско, като във филм на Пазолини, като във филм отпреди нова-
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та ера, не можеше да се сравни с нищо, дори кожата ми настръхна. После ги видях. 
Бяха целите в черно и виеха. Вървяха бавно подир колата. Ковчегът в колата ми 
се стори неправдоподобно голям, огромен. Вървяха бавно след колата по пустата 
каменна уличка и виеха като кучки, а вятърът оплиташе дрехите около телата им. 
Уплаших се, трябваше да избягам и свих в малка стръмна уличка. Скоро воят бе 
погълнат от вятъра. Докато слизах надолу по уличката, в главата ми се появиха ня-
колко стиха. Спрях, извадих тефтерчето от джоба на раницата и ги записах, после 
прибрах тефтерчето обратно. Беше пълно с недовършени стихотворения.

Реших, че трябва да пийна нещо и отидох в същата онази евтина рибарска 
кръчма с провесените от тавана мрежи. Изпих чаша ракия, после още една, после 
продължих да седя без да пия нищо, слушах тишината. В отсрещния ъгъл напрег-
нато, съсредоточено мълчеше едър мъж. Беше много пиян. Тук тя ми каза, че ни-
кога няма да се разделим. Никога, никога, никога, никога… 

После си поръчах кесийка евтина цаца и излязох. Беше вече мръкнало, а вя-
търът – съвсем утихнал. Вървях бавно покрай брега и си хапвах от цацата. Беше 
хрупкава и приятно солена. Тя имаше навика да я хваща внимателно с два пръста, 
пъхваше я между зъбите ми, после облизваше омазнените си пръсти. Понякога 
ми даваше да ги оближа аз. Отвъд залива се виждаха светлините на новия град. 
Слязох на пустия плаж и седнах на пясъка, толкова близо до водата, че вълните 
мокреха кецовете ми. Вятърът беше утихнал, беше топло и тихо, чуваше се само 
морето и миришеше на водорасли. 

И тогава ги видях. Момичето и момчето от автобуса. Бяха голи като риби и мно-
го красиви. Бяха най-красивото нещо на света. Вървяха покрай водата, по водата и 
белите им кожи светеха; после телата им се сляха. Бяха толкова истински, толкова 
нежни и уязвими и тъй ярко светеха телата им, че аз – възхитен и ням, виновен, 
стаен като крадец в мрака – изведнъж ослепях.

 (кн. „Голямо червено слънце, самотни електрически светлини”, 2019) 
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Из "Времеубежище"
(роман)

15. 
Когато открих Гаустин и клиниката, бях в началото на един 

роман около дискретното чудовище на миналото, неговата 
измамна невинност и какво би станало, ако започнем да връ-
щаме миналото с терапевтична цел. Заниманията с клиниката 
и паралелното писане на тази книга бяха като скачени съдове. 
Понякога губех представа кое е реално и кое – не. Парчета от 
едното минаваха в другото.

Така или иначе основният въпрос и при двете беше как се 
прави минало. 

Дали ще дойде някой като Онзи, който… ще се смили над 
вкочанените му членове, бледото лице и спряло сърце, ще 
каже „Лазаре, стани”, и миналото ще върне постепенно дъха 
си, ще тръгне кръвта под восъчната кожа, членовете му ще се 
размърдат, ушите ще се отпушат и очите ще се отворят. 

Или, докато го чакаме, разни лъжепророци, изкусители и 
луди доктори ще опитват с трупа на миналото и всеки път ще 
получават чудовището на Франкенщайн. Може ли миналото да 
бъде съживено или съчленено отново? А трябва ли?

И колко минало всъщност може да понесе човек?

16.
Господин Н.
Един човек, ще го наричам Господин Н., в края на дните си 

седи до прозореца в стаята и се опитва да възкреси онова, кое-
то си е отишло. Паметта го напуска, така както са го напускали 
приятелите му, докато е бил в немилост. Няма приятели, няма 
живи близки. Никой, на когото да се обади. Ако не сме в нечия 
памет, има ли ни изобщо? 

Понякога случайни хора му разказват някакви истории, в 
които се появява и той, но нищо от разказаното не си спомня, 
струва му се измислено, все едно се е случвало на друг. Попада 
на текстове, под които стои името му. Вероятно е бил сравни-
телно известен, после са го заличили. Съветват го да иде да си 
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види досието. То също се оказва заличено, почти нищо не е останало. Но успява да 
засече (подшушват му) кой основно го е следил.

И тогава се принуждава да се обади на същото това ченге от едно време. Онзи 
първо се дърпа и отказва всякакви срещи. Господин Н. няма никакво намерение 
да му отмъщава, дори му се извинява, че го безпокои, но иска да се видят за съв-
сем друго нещо. Губи памет и трябва, преди да си отиде, да събере парчетата от 
себе си. А единственият, останал най-близко до миналото му човек, е агентът. 

Вие знаете всяка подробност от миналото ми по-добре от всеки друг и от мен 
самия, нека се видим. 

И започват срещите между тях. Разговарят дълго и бавно всеки следобед. Вече 
вън от света и двамата, или поне вън от системата, в която са били млади и враго-
ве, най-близки врагове. 

Част от историите нищо не говорят на Господин Н., все едно не са за него. Други 
отварят отдавна забравени врати в паметта му. Една жена идваше често при вас. 
Беше много красива жена. Всеки четвъртък в три следобед. Тогава оставахте сам в 
апартамента, съпругата ви я нямаше, напомня без деликатност агентът. 

Господин Н. се опитва да си спомни и не успява. Да, имаше такива следобеди. 
Може да възстанови донякъде лекото чувство на вина и възбуда оттогава. Но коя 
е била тази жена и защо е изчезнала после? Явно е била доста смела, щом се е 
решила на връзка с него. Сигурно е знаела, че го следят. За човек с неговото мина-
ло това е неизбежно. Как изглеждаше тази жена? Агентът я описва в детайли. Как 
се движи по тротоара, как се обръщат след нея кварталните старци (това е почти 
по Омир), как се движи свободно, не притеснено или забързано с мрежичка като 
тукашните жени. Как косите ѝ следват походката. 

За първи път агентът се забравя и говори така дълго и в захлас, докато вървят 
под шарената сянка на градските кестени, в изпразнения и изсветлял от жегата 
град. Преследвачът и неговата жертва, най-сетне заедно.  

Година и нещо след срещата ни с Гаустин в Цюрих имаме вече български клон 
на Клиниката. Една просторна вила, строена през 30-те години недалеч от София, 
във вилната зона на Костенец. Обичам да идвам тук, самоназначил съм се за на-
блюдател, но всъщност лекарите и персоналът си вършат работата и честно каза-
но, не им трябвам особено. Стоя и наблюдавам българското си минало, което си 
отива с тези хора, дошли тук в края на живота си. Възрастните хора винаги са ми 
били интересни, живях с тях като дете. Израснахме при бабите и дядовците си, с 
тях можехме да си говорим, разминахме се с цяло едно поколение – това на роди-
телите ни. Сега, когато самият аз минавам в техния полк, интересът ми има и друга 
следа. Как се остарява пред лицето на смъртта, все по-далеч от живота, и как се 
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спасява онова, което е неспасяемо? Дори като спомен. Къде отива после цялото 
това лично минало?

Привързването към другите тук е болезнено усещане, защото съзнаваш, че се 
привързваш към някого, който скоро ще те напусне. Господин Н. (вероятно става 
дума за ретроградна амнезия) ми е особено близък. Наскоро е постъпил в кли-
никата и агентът го следва като сянка, идва два пъти в седмицата. Явно и на него 
му харесва или изпитва някаква нужда, защото се вдига от града всеки път и пре-
карва целия следобед тук. В началото му осигурявахме кола, после той отказва 
и започва да идва със своята. Хората имат нужда да разказват, мисля си. Дори 
такива като него. Преди не е могъл, после, когато вече може, никой не се инте-
ресува. Изведнъж се намира един, който чака всяка негова дума. Един, който се 
е превърнал в ухо за всички истории от тогава. Един, който е готов да чуе всичко. 
Следеният от него човек, губещ паметта си, оказал се двойно заличен. 

Разкажи ми кой съм. 
Агентът се усеща като човек, който може да манипулира, винаги е имал по-

добна власт по силата на заниманието си, но не толкова голяма, колкото сега. 
Властта да измислиш живота на другия, който вече не помни много от него. Може 
да му пробута напълно измислени спомени, е, все пак трябва да се съобразява с 
някакви опорни точки на паметта, които са останали у Господин Н. Пък и никога не 
знаеш кога ще изплува изгубен детайл и по внезапно възникналия крехък мост на 
невроните ще прескочат няколко лица или фрази. Но поне засега агентът, нека го 
наречем г-н А., сякаш няма такова намерение. На него също му се връща в онази 
топла пещера на миналото. 

Веднъж, разказва той на Господин Н., дойдохте и седнахте на моята маса. В 
кафенето „При бръшляна”, дето е недалеч от входа ви, на същата улица. Там седях 
обикновено да гледам кой влиза и кой излиза от вас. И един следобед вие излязо-
хте, тръгнахте към кафенето, огледахте се и седнахте на моята маса. Имаше други 
свободни, кафенето беше почти празно, но седнахте при мен, дори не попитахте 
може ли. Изтръпнах, помислих, че съм разкрит. Чаках какво ще кажете и си при-
готвях всякакви варианти. Поръчахте си водка, по това време всички пиехме вод-
ка. Даже водка с кока-кола. В онези хубавите стъклени бутилки, виждате ли, едно 
време имаше кока-кола. Както и да е. Пия моята водка и чакам да свалите карти-
те. Нищо не казахте. Най-мъчителният половин час. Поглеждахте ме от време на 
време. Чувствах се напълно разкрит. И досега се питам знаехте ли, че ви следя. 
Обикновено хората усещат. Знаехте ли? 

Не си спомням, повдига безпомощно рамене Господин Н. 
Господин Н. чака тези срещи с голямо вълнение. Струва ми се, че все още жи-
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вее само за да чуе цялата история за себе си. Обичам да сядам до него, понякога 
разменяме някоя дума, после мълчим. Не знам какво става в главата му, но ми се 
струва, че той помни повече, отколкото показва. Може би той също има своя игра, 
тази на забравящия, на жертвата, която привидно се оставя на разказвача да го 
води и демонстрирайки пълна забрава, приспива бдителността му, принуждава го 
да разкаже всичко в детайли, които онзи не е смятал да разкрива. 

Разкажи ми, казва Господин Н., какви ризи носех, какви обувки, смеех ли се 
широко или стисках мрачно зъби, надолу ли гледах, като вървя, прегърбвах ли се… 
Щастлив ли бях?, изтърсва накрая. Това стряска агента, той може да каже всичко 
за ризите, сакото шлифера, цигарите, бирата и водката, която обектът е поръчвал, 
но…

Няма друг, който да помни тези детайли, дори любовниците и жените след 
време забравят. Само тайният агент знае подробностите. Нека се опитаме да 
влезем в ситуацията му. Той трябва да стои и наблюдава, да описва видимото. 
А то е нищожно малко. Какво толкова може да се случи в деня на един мъж на 
50 по онова време. Излиза. Върви по тротоара. Спира. Вади кибрит, прави си за-
вет с шепи, пали цигара. Какви цигари пуши? „Стюардеса”, какво друго. Как се е 
облякъл? Сива риза с навити ръкави, панталонът, обувките, охо, обувките са ита-
лиански, скъпи, с остър връх, това ще се отбележи. Освен това носи борсалино. 
Не са много хората, които носят борсалино. Отбелязва се. Ако някой си направи 
труда да прочете като литература всички тези хиляди страници, изписани през 
50/60/70/80-те от всякакви слухтящи и записващи агенти, сигурно ще се получи 
големият ненаписан български роман за онова време. Точно толкова убог и без-
дарен като самото време. 

17. 
Приписка за невъзможния епос
Във всички древни епоси има един силен враг, с когото се бориш – Небесния 

бик и Гилгамеш, чудовището Грендел, майка му и накрая Дракона, ранил смърто-
носно вече стария Беоулф, всички чудовища, бикове и пр. в „Метаморфозите“ на 
Овидий, циклопът в „Одисей“ и пр… В днешните романи тези чудовища са изчез-
нали, отишли са си с героите. Като няма чудовища, няма и герои. 

Чудовище обаче има, има едно чудовище, което очаква всеки. Смъртта, ще ка-
жете, да, да, смъртта му е сестра, но старостта е чудовището. Това е истинска (и 
обречена) битка, без блясък, без фойерверки, без мечове с вградения зъб на свети 
Петър, без вълшебни брони и неочаквани помощници, без надежда, че певци пес-
ни за тебе ще пеят, без ритуали… 
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Епическа битка без епос. 
Дълги самотни маневри, изчакване, по-скоро окопна война, залягане, прикри-

ване, прибежки, дебнене на бойното поле „между часовника и леглото“, както се 
казваше един от предсмъртните автопортрети на стария Мунк. Между часовника 
и леглото. Кой ще възпее такава смърт и такава старост.

18.
Господин Н. 
(продължение)
Г-н А. помни колко трудно му е било да измисля разни глупости, които да 

пише в донесенията. В някаква степен писателското страдание не го е подмина-
ло. Очаквал е повече от професията си, като по филмите и романите, преслед-
ване с коли, тайнствени посетители, следеният човек изскача посред нощ през 
прозореца. Той се нуждае от фабула, без да знае думата. А фабула няма. И в това 
е дълбоката некинематографичност на живота. Нищо освен излизане от къщи, 
прибиране вкъщи. Дори най-близките приятели на обекта са спрели да го посе-
щават, за да си нямат неприятности. Да, любовницата в четвъртък е обещаващо 
изключение. То е документирано, разбира се. Но и това не е бог знае какво при-
ключение. И то е част от бита, кой няма любовница (или любовник). 

Понякога се чудех какво да пиша, признава г-н А., нищо интересно не се случ-
ваше. Господин Н. изпитва притеснение, че е създал главоболие, неловко му е, че 
е водил такъв скучен живот, за който нищо не може да се напише. Трябвало е да 
извърши нещо по-така, да се застреля пред агента, това ще напълни с лекота поне 
две страници. От друга страна, Господин Н. се интересува (или му го приписвам, 
защото аз се интересувам) тъкмо от нищото на всекидневието, от живота с всич-
ките му подробности. Точно това иска да си спомни. Изтрил е систематично всяка 
изключителност, ако това е думата, с която може да се опише арестът, побоите в 
мазето на „Московска” 5, мизерията и миризмата на урина в общата килия на Па-
зарджишкия затвор, затихването на свижданията, спирането на писмата. Всичко 
това е изчегъртано. Но покрай него, изглежда, си е отишло и другото, нормалното, 
онова, от което сме направени. Цялото му документирано всекидневие отпреди 
затвора е иззето при обиските, после върнато, но оттогава той не се е докосвал до 
него. Две черно-бели снимки като дете, една от казармата, един малък албум със 
снимки от сватбата (след развода остана при него), все така черно-бели, някаква 
снимка как върви по булеварда, хванат е в крачка, шлиферът се развява, смее се 
и прави някакво движение с ръка към този, който го снима. И толкоз. Снимка на 
жената, която е идвала всеки четвъртък, разбира се, няма.
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Един ден g-н А. идва с няколко писма, това са писмата на Господин Н. до онази 
жена. Как ги имате?, пита той. Агентът само повдига вежди, изненадан от наивния 
въпрос. Господин Н. отваря писмата, кратки са, чете и си дава сметка, че нищо не 
помни от тях. Чете ги с истинско любопитство, сякаш не ги е писал той. И трябва да 
признае, че ги харесва. Написани са хубаво, намерил е думите, бил е романтичен, 
без да прекалява. Доста настоятелен и смел в някои предложения. Това е ново, би 
определил себе си по-скоро като плах и смутителен. Последното писмо завършва 
с предупреждение, че за нея ще е по-добре да не идва повече, защото със сигур-
ност го следят и един дребен мушморок с каскетче виси по цял ден на кафенето 
срещу тях. На това място Господин Н. вдига извинително поглед от писмото. Няма 
нищо, преглътнал съм го, казва г-н А. 

Господин Н. оставя писмата по средата на масата. Не знае може ли да ги задър-
жи, или трябва да ги върне. Г-н А. кимва поощрително, за вас са. Те продължават 
да си говорят на „вие”, макар в момента и двамата да нямат по-близък човек от 
този насреща.

С времето жената от четвъртъците започва все повече да превзема мислите на 
Господин Н. Но това, кой знае защо, повече го плаши, отколкото радва. Образът 
ѝ започва да изплува от нищото, както при ваденето на някогашните снимки от 
проявителя. Носи косата си на опашка и има посребрен кичур на бретона. Макар 
че искаше точно това в началото, сега появата ѝ започва да му изглежда застраши-
телна. Причината е проста – подозира, че тази жена може да пропука бента, който 
внимателно е зидал с години, и да отприщи всичко, което не иска да се връща. 
Не е сигурен, че ще издържи. От друга страна, ако съществува някой, който го е 
обичал, значи все пак и него самия го е имало, макар да не си спомня много от 
себе си. 

Ако съществува човек, когото той е обичал, това също може да мине като дока-
зателство за собствената му наличност. Какво ли е станало после?

На следващото идване г-н А. има още една изненада за него. Вади от малката 
си кожена чанта грижливо увита снимка. Подава я на Господин Н. Снимката е чер-
но-бяла, контрастът на светлосенките е силен, вижда се пуста улица, на тротоара 
под сянката на някакво дърво стоят Господин Н. и една жена, която се е навела към 
него, може би иска да му каже нещо на ухото или да го целуне, това не се разбира. 
Сенките от листата падат върху роклята ѝ.

Най-хубавата жена в София, казва накрая г-н А. Не беше за тук, нито за времето, 
нито за мястото. Знам, че много хора умираха за нея. Част от проблемите ви бяха 
и заради това. Разбира се, първо заради онова, което пишехте и приказвахте по 
кафенетата, особено през 68-а, около събитията. Но и заради нея. Беше дъщеря 



MOPE 65

на един стар писател впрочем. Той не можеше да ви диша, Бог да го прости. Слаб 
писател, тежка номенклатура, майтапеха се, че тя е единственото му хубаво про-
изведение. Тя знаеше, че няма никакво бъдеще с вас. Защото вие самият нямахте 
бъдеще. Мисля, че затова и ви обичаше. 

Отново бъдещето. Ако можеше, Господин Н. щеше да си спомни, че никога 
не е имал отношение към бъдещето. Приказките за бъдещето при комунизма го 
караха да прави иронични подмятания в компании, космическото бъдеще също 
му беше неясно и подозрително, новият строй, новият свят, новите хора – всичко 
това звучеше толкова далечно и кухо. Получавам киселини от светлото бъдеще, 
каза веднъж в компания. (Това, разбира се, беше веднага записано.) Малко по-
късно Бродски щеше да го формулира по-красиво: „Моите несъгласия с онази 
система не бяха толкова политически, колкото естетически“. Предпочитам все пак 
казаното от Господин Н. Неговите несъгласия със системата бяха физиологически. 

Представяне на "Аполония" 2020
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ДЕЯН 
ЕНЕВ

Неделно дежурство
Бяха моите летящи болни...

Антонио Лобо Антунеш

Паркът на клиниката не беше съвсем истински парк. Той 
представляваше просто едно каре с големи дървета, затворено 
между високи тухлени зидове. Беше доста мрачен с тези подги-
знали от дъжда клони, със заглушените от избуялите храсти пъ-
течки. Паркът опираше в голямата тераса, на която се излизаше 
от кабинета на главния лекар. Но през зимата и докато продъл-
жаваха дъждовете през пролетта терасата не се използваше.

Доктор Орлов влезе в клиниката, както винаги, в осем. Точ-
ността беше неговата рапира, с която посрещаше предизви-
кателствата на деня. Портиерът излезе от кабинката си и като 
бивш военен, го поздрави с отсечено движение на главата си. 
Докато вървеше по коридора на първия етаж, доктор Орлов по 
навик гледаше дали е измито, дали кошчетата са изхвърлени. 

Отключи отделението и влезе вътре. Санитарят беше измил 
стаите, храната беше раздадена и пациентите закусваха на ма-
сите в малката трапезария. 

Доктор Орлов обичаше неделните дежурства. И затова  беше 
приел също да дава неделни дежурства, макар че по ранг не му 
се полагаше. Разбира се, думата „обичаше” беше силна дума за 
медик с трийсет и пет години професионален път. Той не може-
ше да обича прекалено силно, нито да мрази нещо, свързано 
с работата му. Но в неделите се чувстваше спокойно, беше му 
добре. Можеше спокойно да порови в интернет, да се задълбо-
чи в чужди публикации или дори да прибави още няколко изре-
чения към монографията си, която пишеше вече седма година.

Беше достигнал тавана на кариерата си, от десет години 
беше началник на клиниката. Скоро му предстоеше пенсиони-
ране. Животът му, дето се вика, беше минал тук, в този кабинет, 
със старинните мебели, останали още от времето на легендар-
ните професори-основатели, с гледката към парка, която не ви-
наги беше толкова мрачна, колкото днес. Но имаше и още едно 
обстоятелство, което определяше настроението му. За първи 
път през целия си живот, през изтеклата нощ той беше сънувал, 
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че лети. В корема му още блещукаше ликуването от полета, от лекотата, от възтор-
га. За човек, който знаеше толкова много за сънищата, подобно главозамайване 
от един, в крайна сметка, сън като сън, дори изглеждаше лекомислено. 

Към единайсет дъждът спря и през клоните се показа синьо небе. 
И в този миг отвън, в парка, се чу глъчка. Докторът се изправи до прозореца 

и се загледа навън. Сестрата беше пуснала някои от болните да се разходят на 
въздух. Те бяха облекли жилетки и якета върху пижамите си. Присвиваха очи от 
необичайната светлина, не знаеха май какво да правят с крайниците си. Но извед-
нъж един от тях започна да прави махове с ръце. Маховете ставаха все по-силни, 
докторът си помисли, че има направо опасност ръцете му да се откачат. И други 
започнаха да правят същото. Махаха с ръце, все по-силно и по-силно и дори се 
затичваха по мокрия пясък на пътечките. 

Изведнъж докторът онемя. Осемнайсетгодишният Славей, който обичаше да 
крие под възглавницата си станиолчета от бонбони, перца, вървички и всякакви 
други боклучета, като че ли за миг успя да се отдели от земята и увисна във възду-
ха. Мигът беше кратък, но докторът беше убеден, че не се е излъгал.

Той превъртя ключа на вратата към терасата, дръпна я силно, защото заяжда-
ше, и излезе отвън. Няколко стъпала надолу го деляха от болните. Беше само по 
сако и веднага усети студа, но това не беше важно сега. Докторът пое въздух, раз-
пери ръцете си и започна да прави махове с тях. Все по-силно и по-силно. 

Любов

Тогава работех като санитар в психиатрията на Александровска. Нощни смени. 
В първо мъжко. Дежурството започваше от осем вечерта. Задълженията ми бяха 
прости. Да взема храната, да сипя в чиниите, после, когато болните се наядат, 
да събера чиниите, лъжиците, вилиците и купичките и да ги измия. И вече към 
единайсет, когато болните утихнат, да измия с парцал коридора, трапезарията, 
кухничката, където, впрочем, спях на кушетката, и манипулационната. И също и 
фоайето отвън, между двете отделения, мъжкото и женското, с бюстовете на ви-
дни психиатри. Сутрин, преди визитацията, измивах и стаите.

Тогава бях на двайсет и пет години. На двайсет и пет години човек може да 
разбива по осем часа каменни блокове с десеткилограмов чук без да се измори. 

В главата са ми останали пет-шест по-интересни пациенти и случки. Толкова, 
пет-шест, не повече. Но от всички тях най-добре, както си давам сметка сега, за-
помних Поета. 
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Той не биеше с нищо на очи. Просто вечер, когато отделението утихнеше, ид-
ваше в трапезарията, сядаше на една от масите с тетрадка и молив и започваше 
да пише. 

Не ми пречеше по никакъв начин. И аз го оставях да си пише. Още на втората 
или третата вечер, когато се появи, го попитах какво пише. Макар че и сам виждах, 
че реди куплети. 

– Стихове – кратко ми отговори той. 
Сами знаете какво нещо е паметта. Тя не пази лицата на хората, с които ни е 

срещал животът през годините, освен ако не са ни близки или добри познати. И аз 
не помня лицето на този човек, който тогава, преди близо четирсет години, трябва 
да е бил на около седемдесет. Нито помня името му. Него отдавна го няма. Но ето, 
сега, когато върнах лентата, си спомних, че една вечер ми каза, че на другия ден 
ще го изписват. И ми връчи една тетрадка. 

Този човек надали е успял да отпечата в онези години и едно свое стихотворе-
ние. Затова сега ще ви препиша две куплетчета от онази тетрадка, която намерих 
случайно напоследък, докато разчиствах тавана. Тя е преседяла на тавана четир-
сет години. И в името на справедливостта поне две куплетчета от нея имат право 
да видят бял свят. Така мисля аз.

И тази нощ не ще ме приласкай
ни с нежен зов, ни с длан гореща.
Сърце, което с огън си играй,
как в огъня изгаря, не усеща.

И тази нощ не ще ме приласкай
ни с трепетна ръка, ни с нежен пламък.
Сърце, което с огън си играй,
изстива неусетно като камък.  
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Бутане на плевня

Беше дълга двайсет метра и широка осем. И висока пет. На два етажа. Прили-
чаше повече на кораб, отколкото на плевня. Беше строена с десетметрови греди, 
дебели като мачти.  Как ли са ги сваляли навремето от планината тези трупи, то-
гава, когато е била строена плевнята, преди деветдесет години – без техника, без 
транспорт, с волски коля? Ами как са ги дялали, с жлебовете, с клиновете, така че 
да паснат една с друга. Само със секирките и с теслите. 

Горният етаж беше едно цяло помещение, за сеното, за царевичака. 
Долу вляво беше сайвантът, който заемаше една трета от дължината на по-

стройката. Другите две трети бяха стопанските помещения – едно по-голямо за 
склад и две по-малки, обор за кравата и пилчарник. 

Отпред, челно, долният етаж беше с каменна стена, дебел зид, като манастир-
ски. Всички останали стени, и горе, и долу бяха с плетени клони, замазани с пръст. 
Това правеше плевнята да изглежда хем внушителна, хем лека, крилата. 

Но и тя остаря, деветдесет години са това. Остаря като човек, изсъхна, замаз-
ката на стените от кал започна да се рони, от единия край покривът се разтури и 
циглите започнаха да падат, точно там, където клоните на сливата биеха с рога в 
покрива при всеки вятър. 

Иначе гредите не бяха трепнали, гръдният ѝ кош стоеше цял, но в помеще-
нията долу дишаше вече забравата, влагата, миризмата на мишина и плъхове, 
дебели като къдели паяжини те удряха в лицето, ако направиш няколко крачки в 
сумрака вътре, нещо току ще се преметне в ъгъла и звукът ще отекне в закачени-
те за пирони менци. Завряната под горната греда коса ще лъсне с ръждивата си 
страшна усмивка на слабия лъч светлина, който идва от отворената врата, обси-
пан като мъглявина с прах. Ще бутнеш четиризъбата вила и дръжката ѝ ще се тре-
сне в старата чугунена пернишка печка, сякаш кадифена от ръждата. Едни медни 
чинели, захвърлени кой знае откога, ще звъннат в наситената с неизвестен живот 
тишина вътре. Късове време, стрито на прах. Изтлели куфари, пълни с писма. Стар 
продънен акордеон. Стари матраци и фотьойли, стари изкорубени пружини, чу-
вали с дрехи, връзки вестници. Катраници, скъсана бичкия, тенджери без дъно, 
учебник по овощарство.

Дойдоха хората, огледаха. И казаха – ще стане. Докараха малкото японско ба-
герче, приличащо на детска играчка. Завързаха едно стоманено въже за носещата 
греда, която минаваше от край до край по дължината на плевнята под покрива, 
багерчето се дръпна на десетина метра, завързаха и стегнаха стоманеното въже 
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за стрелата му и то започна да свива и да разпуска стрелата като ръка. Плевнята 
започна да пъшка и да пращи, но не падаше. Това продължи над пет минути. Ба-
герчето отпускаше и дръпваше ръката си и плевнята леко се люлееше.

Най-сетне се понесе на едната страна и горният етаж рухна. И над селото тръг-
на непрогледен облак прах. 

За два дена камионите изнесоха всичко – и гредите, и останките от многото 
животи вътре. Само камъните от съборения зид останаха като планина в единия 
край на двора. Пръстта отдолу, която се ширна, е мека и черна, невидяла толкова 
време светлина. Сякаш е пръст от друга планета. 

На сутринта, когато вече плевнята я нямаше, двете лисици, които обикаляха 
редовно нощем из двора и само белите краища на опашките им просветваха тук 
и там между храстите и буренака, пак се появиха, за пръв път по видело и потан-
цуваха като върху дансинг отгоре на разпиляната купчина жито, изсипало се от 
ламаринения контейнер, където беше преседяло десетилетия.  

Това явно беше техният прощален танц.
Те повече не се появиха. 
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ГЕОРГИ 
ЙОЧЕВ

Да  избягаш  от  срама

Прехвърлил петдесетте, суровият морски вълк бай Димо 
Канджата седеше на най-крайната маса в рибарската кръчма, 
пушеше си цигарата и от време на време отпиваше  глътка ра-
кия.

– Колкото и да се завираш в прашните ъгли на миналото, Бог 
не ни е оставил пътека да се върнем назад, бай Димо. Стига си 
я близал тая ракия! Глътни я, че да викна още по една! Ти си 
сладкодумец, какво си оклюмал глава? Да му гаврътнем по още 
една ракия, пък белким ни се отвори приказка! Нали ме знаеш 
мене? На сладък моабет насита нямам.           

– Ние с тебе сме приятели, Кирчо, но има много неща, дето 
не сме си казали. Умник си ти! Искаш ли да разбереш тревогите 
и глупостта на един застаряващ мъж, извикай му една ракия и 
стой, та го слушай, нали?

– Няма да ти досаждам, Канджа, само по едно! Не ми е слад-
ко сам да пия. Имам на сърце, не ми обиждай черпнята!

– Понякога, Кирчо, пия, че ми е драго за нещо, друг път се на-
ливам, да забравя туй гадно минало... Да ти призная, най-често 
си пийвам, защото не понасям себе си.  

– Майната му на миналото! Важно е да си здрав и да изтриеш 
всичко от  паметта си. Гледай си здравето и рахатлъка... Знам, 
знам, че не си дошъл от хубаво тука. Представяш ли си какви  
лигльовци пък щяхме да сме, ако животът ни предлагаше само 
радости?  Всички сме лоши, Канджа! Ние, моряците и рибари-
те, ако бяхме цветя за мирисане, щяхме да сме по градините, в 
саксиите, сред хората, нямаше да се давим в морето. Добре, че 
нашият покровител свети Никола стои високо над нас и въжето 
на робството му е дълго. Всички морета и океани са наши, има-
ме си и кураж... Да ти кажа, аз пък, бай Димо, пия, защото ми 
е сладко. Алкохолът ме издига над нещата; винаги ме държи в 
преддверието на щастието... След третата ракия дори забравям 
всичко и се чувствам почтен гражданин на света... Алкохолът 
ме разтоварва от човешката ни лошотия и, знаеш ли? Мисля за 
хората, както за дърветата в гората. Радвам се на всички таки-
ва, каквито са, те други няма и да станат. Защо се подсмихваш? 
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Ние, рибарите, да не ще станем по-добри, когато морето ни изхвърли на брега...
– Философи нямаше само в тоя джендем! Харесвам съжденията ти, Кирчо! Да 

не си ударил джакпота, че ми предлагаш питие с най-хубавото мезе – сладка при-
казка? Как да ти откажа ракията, когато не помня откога не съм сменил свястна 
дума с човек.

– От мене да го знаеш, Канджа, парите са лоша мярка за радост и успех. Чест-
ната бедност мирише малко на мизерия, но пък ти дава свобода, приятелю. На 
тебе ли да ги дрънкам тия кръчмарски мъдри заблуди? За нямащи като нас, бед-
ността не е порок, бачо. Бедно е обществото, от което избягахме, но хак му е, 
щом се съгласява да работи на някого, без да забогатява. И нашата тук, в Ченгене 
скеле, не е лесна, но две риби да влязат в мрежите, и котките край рибаря ще са 
сити... Ха, наздраве!

... Лошото, бай Димо е, че се родих през 89 год... Вярно, не беше моя воля, 
но имах детство, в което пустотата беше по-страшна от ада, с който ни плашат 
слугите на Бога. Баща ми беше прекрасен пример как трябва и как не трябва да 
живея... Мечтите и стремежите, които изписвах върху морския пясък и морето 
след мен ги заличаваше, не искат нито хляб, нито вода – още ги нося в себе си. 
Те ми отвориха очите. Оказаха се по-силни от тъгата, която ме отблъскваше от 
живота, в който ме въведе баща ми... Точно така! „Няма по-сляп човек, казват 
старите хора, от този, който не желае да види светлината...“ „Светулката, казваше 
ми дядо Стоян Къдравия, не ти ли освети пътя, Кире, и слънцето да грее, пак ще 
вървиш в мрак...“ Мътни времена бяха; някой размъти водата и хората решиха, че 
всеки има право да лови риба! Как можех  трийсет години да седя на първия ред 
в този театър и да гледам тази комедия, наречена „демокрация“... Прав си! Зорът 
на едно дете е, докато се научи да си връзва обувките само. Турих пепел на новата 
лъжа и, когато всички гледаха „наляво“, аз тръгнах по брега, с рибарските такъми, 
следвах сърцето си и един ден се озовах тук, в Ченгене скеле... От лодка на лодка, 
не знаех и не умеех нищо да правя, но се стараех и правех каквото мога. Рибарите 
ме харесаха; здраво, младо момче, кой няма да го хареса за чирак? Днес, вместо 
да бърша лайната на кредитните милионери или на „бедното“ западно общество, 
мой господар е само вятърът. Забравих приятели, роднини, дори родители... Не, 
не  обвинявам никого! Майка ми не можа  да ме види пораснало момче, а баща 
ми от дете ме направи престъпник... Ти познаваш живота и знаеш колко трудно е, 
макар да си длъжен, в известен смисъл, да обичаш някого. Именно; трябва вза-
имно да се обичате, никой не иска да се тревожи за другия, пък макар да сте баща 
и син. Разбира се бе, бай Димо! Ако тълпата прогледне, и слънцето да не изгрее, 
пак ще съмне? Най-големият подарък и камшик от съдбата е в това, че израснах в 
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нищета. Тя ме дари с всичко, което трябва да притежава един мъж; непукизъм и 
безкомпромисност. Имам кусури, разбира се! Е, то пък, един мъж ако няма поро-
ци и кусури, какви приятели ще има? Такива мъже са истинско наказание... Какво 
по-скучно от един дънгалак като мене на тридесет години, да не можеш да го 
обвиниш в нищо? Ти си врял и кипял, виждал си ги  такива многознайковци... да 
ти е драго да му изтрещиш един капитански шамар... Виждам тревога, изписана 
на челото ти... Чуй, приятелю, има много начини да се справиш с всички дертове, 
дето те гризат отвътре, този е най-лесният; цапни му две ракии... Ми то самата 
тревога не е ли най-добрият учител? Разбирам те! Хора сме, а човекът е проблем, 
който и Бог, ако наистина Го има, не е намерил друго решение да му угоди, освен 
смъртта...

– Ей на това се казва сладко мезе на чаша ракия! Наздраве, Кире! Де да мо-
жех и с моя син да разговарям така... Уж образовано момче, но го няма онова, 
дето образованието не може да го даде. При мене пък, Кирчо, най-тъжното беше, 
че когато започнах да размишлявам, наложиха стадното мислене... Можех ли да 
кажа на сина си, че нашата загриженост да променим нещо в този безсмислен 
свят, го обезсмисля повече? Той нямаше и да ме разбере. Той беше едно про-
грамирано момче, нямаше кой да му капне капка въображение как да си даде 
сметка какъв щастлив идиот е, приятелю, което е доста радостно и тревожно... 
Как можеше моят син, с купеното от майка си образование, да разбере мене – 
удавника, образован от живота, че не съм го  създал да бъде еди-кой си, а да бъде 
свободен човек и да си живее живота. Той не се пусна от фустата на майка си, как 
да му кажеш на такъв женчо да не гледа надалече, че ще се спъне в това, което е 
пред него, в живота си. Той, че няма никаква цел, майната ѝ на целта, поне да уме-
еше да живее... По-късно вече нямаше нужда да му обяснявам, че щастието не е 
в алкохола и в наркотиците... Майка му искаше да направи от него „еди-кой си“ и 
не ми позволи да го заведа барем в кръчмата... Той толкова стана и инженер, ама 
това си е негов проблем... Майка ми ме плашеше с Баба Меца, а майка му, комсо-
молската активистка, го плашеше с работа:  „Учи, за да не работиш, сине“... Затуй 
ли харчих пари да го образовам? Отиде за няколко месеца на Запад с дипломата 
си да бърше лайната на  „бедняците“ с пари...

– Не се коси бе, бай Димо! – прекъснах го. – Животното, що е животно, свърши 
ли му пашата, и то мигрира – закон на самата ни природа...

– Така е, Кире! Ама при човека е повече  прищявка...
– Стадният ни начин на живот увлича, приятелю... Наздраве!
– След година се върна. Той си мислеше, че там парите ги дават за усмивки... 

Да не те занимавам с моите тревоги, те край нямат, Кире... И аз имам трески за 
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дялане... ама майната му, примирих се с всичко! Сега, когато вече съм разбрал, 
че няма по-голямо чудовище за децата от амбициозните родители, а в кесията си 
имам само снимките на децата и стотинки само за една ракия, как да ти откажа 
почерпката, с това хубаво мезе? Наздраве, млади приятелю!

– Избяга от тях, нали?
– Аз ли избягах от тях, те от мен ли, не знам... Синът започна да лекува мъката 

си с алкохол, а тя, „голямата му мъка“, че не можа да се впише в новата лъжа, се 
научи да плува в алкохола и го направи алкохолик... Каква ти шега бе, човече, то си 
е жива мъка... Щерката ли? Откъде знаеш, че имам дъщеря?

– Казаха ми! Само, моля те, не ме разпитвай! Тук, в Ченгене скеле, всички си 
знаем кирливите ризи...  

– От дявола може човек да се скрие, но от клюкарите – никога... Ангелчето ми! 
Бог ми я дари с хубостта на ангел и доброта на мъченичка, Кирчо, но ти, ако не са 
ти казали и това, се сещаш, че добротата и хубостта на жената днес най-добре се 
котира на магистралата или в някой бардак. Там никой не се интересува дали има 
ум, или само бръмбари в главата на хубавицата... Хайде наздраве, Кирчо! Не ми 
се говори за това... Тя има моята доброта, а от добротата и влюбването, ти знаеш, 
най-много се страда...

– Разбирам те, приятелю! Моят баща, бай Димо реших да го освободя от тази 
тревога, се имаше за гений, но според мен, гениалното на фукльото беше умение-
то му как да преживява без да работи. Той не можеше да брои парите, но умееше 
да ги печели без труд... „Животът е прекрасен – синко, възпитаваше ме, когато 
знаеш какво да правиш с него. – повтаряше ми този кръчмарски лаф. – За човека, 
който си е сложил главата в торбата, няма правила". Той беше правилото за всичко 
и всички, които го заобикаляха. Малцина можеха да си позволят неговата неси-
гурност; вечерта богат, залага хиляди на комар, а сутринта няма за шкембе чорба, 
да закуси... За него затворът беше офис, където кроеше плановете си. И до днес 
уважавам качествата му; да измерва съществуването си по тези, които живеят по-
зле от него, а работят всеки ден по осем часа. Той не завиждаше на никого, но и на 
никого не прощаваше. Съчувстваше само на себе си... тоест, истински се самосъ-
жаляваше, но животът си беше негов и си го живееше както той си знае. Когато не 
ми хареса да бъда като него, станах "безнадеждният" му син. Разделихме се. Нито 
аз го потърсих, нито той мене... Майката за мене  е свято нещо... за нея няма да го-
воря... Всичко, което правех след тази раздяла, беше част от усещането ми, че съм 
жив и съм в играта на своя живот, не някои да ме разиграват... Ти си житейски мъ-
дър човек, бай Димо, знаеш, че благословен е този, който обича това, което прави, 
и не го брои за работа. "Бедният човек може да няма всичко, но обича всичко, 
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което има..." – казваше майка ми. Бог да я прости, рано се помина... Харесвам 
си живота и това, което направих от себе си. Почиракувах малко на рибарите, но 
вече имам хубава нова лодка... Да те изкарам утре в морето на чуконта, а?

– Ще имам гости, Кирчо! Виж, моето момче, ако излезем рано и се приберем  
навреме, що да не дойда с тебе, къде ще намеря такъв сладък моабет...

– Ама разбира се бе, приятелю! Камъчето ми е белязано на джипиеса! Застава-
ме за час-два, обърне ли вятърът от морето към брега, и се прибираме. Тя рибата 
и без това спира да кълве...

– Идвам тогава!   
– На другия ден, преди изгрев слънце, бяхме на Пангоза. В живарника за час-

два вече имаше повече от петнайсет кила хубави едри попчета. Рибата кълвеше, 
приказката ни с Канджата вървеше... Имахме вече улов за търговеца, да си пла-
тим горивото и за госта на бай Димо ще има един тиган прясна, пържена риба... 
ще остане някой лев да пием по една ракия, че к`во, човекът се страхуваше, защо 
да не пие една за кураж? Гледам го, че си поглежда часовника и пали цигара след 
цигара...

– Рибата кълве, приятелю, усмихнах му се, но гостите не бива да чакат, нали? 
Да излизаме, а? Защо се умърлуши? Нещо лошо ли очакваш да ти се случи?   

– От човека и Бог се страхува, Кирчо, особено от жена! Затуй сигурно никой не 
Го е видял; уж Спасител, а де Го? Крие се...

– Чуй к`во, приятелю, прекалено голямо внимание отделяме на тревогите си, 
бай Димо! Затуй, докато мърдаме, ще вървят след нас тия досадни тревоги и този, 
който ги предизвиква, ще се смее зад гърба ни... Много по-млад съм от тебе, но 
ако научих нещо от моя баща, то е, че не тревогите, които ни създават другите, 
а това, че ги вземаме навътре, то ни погубва... „Животът е твърде кратък, за да 
го съкращаваме с ядове и тревоги“ – все тази кръчмарска приказка ми повтаря-
ше тати... – Чакаш гостенка, нали? Какво по-хубаво от това? Редно е от време-на 
време да те навестява жена, млад си още... Децата ти гладни ли останаха? Да не 
си ѝ обещал нещо, а не можеш да го изпълниш? Разбирам мълчанието ти и това 
цъкане с език! Но тя идва за нещо, нали? Тая разширена вена над слепоочието от 
снощи тупти на челото ти...

– Много си наблюдателен бе, човече! Виж, млади приятелю, не ме подпитвай, 
има неща, за които не искам даже да си спомням. Двадесет години се давих в 
океана, не искам да ти се оплаквам, но ти си мъжко момче, ще ти кажа: от нищо 
не ги лиших. Стараех се да живея така, че един ден да мога да разкажа на деца и 
внуци живота си, който живях като приказка... Поне с внуци да бяха ме дарили... 
Прежалих всичко и  всичко им оставих. Колибката тук, в Ченгене скеле, ми е много 
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даже. Но това, че хубавото ми и добро момиче е в онзи бардак и осигурява пари за 
алкохол и наркотици на майка си и на оня глупак, който дори нямаше смелост да 
стане барем клошар... умът ми не го побира... Той не остана, но живота си бих дал 
да променя живота на доброто ми момиче... Все по-често мисля дали да не отида 
в гората, да си избера един по-дебел клон и да си метна въжето...

– Бай Димо, не ме разсмивай! Имам те за мислещ мъж. Защо тупти това мъжко 
сърце в гърдите ти, щом не може да понесе такива дребни тревоги? Няма по-голя-
ма мъка от тази да минаваш през дните си с вяра, че ще промениш нещо в брака, 
още по-малко някого. Виа де ла роса* е труден път... Нали говорихме снощи и ти 
се съгласи, дори сам го каза, че всеки сам си носи кръста? Сключи мир със себе си, 
дай отмора на изстрадалата си душа.

– Никак не е лесно да простиш на някого, който продължава да ти носи толкова 
много зло, Кирчо, но точно това направих преди три години. Простих за всичко и 
ето ме тук. Не знам защо идва. Отдавна съм я отписал от живота си, но не мога да 
избягам от вината си...

– Гледай си живота бе, човече, утре ще те налегне старостта и загрижен за здраве-
то си, всичко ще отпадне. Подаде ли ръка на децата да проходят? Дори си помисли, 
че даскалите ги образоваха, наляха ум в главите... Това, което не е подвластно на 
нищо, е духът, приятелю, него само Бог го дава... Хвърли тази цигара! Една от друга 
ги палиш, отрови се! Ааа, не можеш да се откажеш от тази отрова? Виждаш ли? Един 
малък порок, но те е обсебил. Поддържай си го, трови се, това е твоят живот, прави 
с него каквото си щеш, но не се тревожи кой какво ще прави със своя... Има много 
поводи за тревоги, дори да си окачи човек въжето, но нищо няма да промениш... 
Това, което се услажда на един, на друг горчи... Спри се бе, човече! Преди малко я 
хвърли. Успокой се! Ако искаш да промениш някого, първо започни със себе си, е 
казал мъдрецът и аз искам това да ти кажа, ама ти си и влюбен...

– То, май че туй ми е най-големият проблем, Кире... Виж какво, само не си ми-
сли, че съм ревнивец... Така е! По-голям глупак от влюбения мъж няма. Бях. Нали 
знаеш? Мъжът среща една жена, затваря очи, за да я види през мъжкото си въоб-
ражение... Има много недостатъци, но влюбеният мухльо не ги забелязва, защото 
е красива... Ако е грозна пък, ще я вземе за умна. Ако пък го ревнува, ще се радва, 
че го обича... Когато ѝ дойде до гуша да се люби с него, започва да я оправдава, 
че за нея това не е най-важното... Всичко, всичко приема влюбеният глупак и си 
затваря очите, Кирчо...  

– Ми, че това е бе, приятелю, това е най-голямата тайна ли, хитрост ли, и аз не 
знам как да го нарека?! Жените по-добре от нас знаят как да накарат един мъж да 

*Виа Долороса
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повярва, че е обичан и да правят с него каквото си искат... Още по-голяма хитрост 
им е заложила природата; никога не се издават, че са влюбени... Вярно е, да оби-
чаш, когато те мамят, е велико, но това, което ще ти причини такава любов, не си 
струва, дори за царската корона...

– Ей, Кире, твоята приказка винаги ми е вдъхвала вяра, човече... – Аз, Кирчо, 
ако знаех защо обичах тази жена, поне щях да си тръгна навреме. Майката на 
децата ми не е била на магистралата, то нямаше и магистрали по мое време. Ня-
маше и публични домове, но имаше санаториуми, почивни станции, които бяха 
по-големи бардаци... Мария още-още е стопроцентова жена, не си мисля, че е 
стискала бедрата и ме е чакала шест месеца да се върна от океана...  

– Стига бе, бачо! Не искам да разголваш душата си!  Знам, че няма ревнив 
моряк. Кажи ми кой, дъщерята или майката чакаш? Виж ти! И двете? Не идват за 
хубаво! Ще искат нещо от тебе... може и прошка да искат, не знам... И дяволът е 
прецакан от жената...

Тръгнахме да излизаме от морето и бай Димо запали поредната цигара. Изпи-
саната тревога не слизаше от лицето му. Пристигнахме на кея. Отделихме риба за 
нас, другата дадохме на търговеца и си поделихме паричките...  

– Да се отбием до кръчмата, какво ще кажеш, а? Рано е още! Само по едно за 
кураж...  

Тъжна усмивка освежи загорялото му от слънцето лице.  
– Черпнята е в мене, Кирчо! Знам ли кога ще дойдат. Да отидем до моята коли-

ба! Хем най-случайно ще те запозная с двете жени на живота си; от едната лесно 
ще се отърва, а другата, другата ще ме погребе... – Искам да те запозная с тях.

– Срещата ви е сериозна...
– Че к`во сериозно има? – потупа ме по гърба. – Да не се сгодявам за Мария 

бе, Кире? – и се разсмя с глас. – Няма място за умуване! Пък и да ти призная, при-
ятелю, с тебе по ще имам кураж; ти не само виждаш нещата, но имаш и поглед 
върху тях...

– Ако знам, че идват да вземат прошка от тебе, идвам. Ще им опържим тиган 
риба, ще ги нагостим и почерпим... и аз ще се радвам за тебе, приятелю, ако по-
тръгнат нещата... Но ако си правят някаква сметчица, знаят ти слабото място и 
идват да те омаят... Аз съм чужд човек, няма да съм желан гост на трапезата на 
гостите ти...

– Стига си дрънкал глупости! От три години никой не е стъпил тука, а ние с 
тебе всеки божи ден сме заедно... За мене ти значиш много, друже, особено след 
снощния разговор. Утре ти ще ми хвърлиш едно въже в морето? Ако я докарам до 
там, от клона пак ти ще ме свалиш...
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– Чуй, бай Димо, плашиш ме с тоя клон! – реших и аз да се пошегувам. Вярно, 
най-верният съветник е самата смърт, но преди да посегнеш към въжето, поискай 
съвет от нея самата, тя ще ти каже, че грешиш... След нейното докосване няма 
нищо друго, приятелю... От жена си или от себе си искаш да се отървеш?  Не ме 
занимавай с глупости – срамота е! Вече си мисля: „да ти помогна, или по-добре да 
не ти преча.“ От  седмица-две те наблюдавам, нито морето те влече, нито кръчма-
та те задържа... Как се разговаря с човек, който е решил да умира, защото не умее 
да живее... Стегни се малко, моряко! Много съм малък, съвет не мога да ти дам, 
но да те предупредя: ако искаш да промениш някого, нали ти казах вече, започни 
от със себе си. Виновен ли ти е някой, че си изгубил вяра в себе си? Може да ми 
се разсърдиш, но уважавам намерението ти да си окачиш въжето... разбрал си, 
значи, този жесток свят, но не си разбрал, че няма да накажеш никого... На третия 
ден след като те погребат, скъпото ти Ангелче пак ще кръстоса бедрата на магис-
тралата... Не бързай да се наказваш! И най-униженият, прозорлив и справедлив 
човек, не вижда всички нишки, които управляват съдбата му. Но да не умуваме 
повече, снощи говорихме за тези неща! Да тръгваме! Реших, каквото и да става, 
идвам с тебе, приятелю... Като знам на какъв огън ще се печеш, как ще си пия ра-
кията сам...

Седнахме отвън под тентата, срещу морето. Наля Бай Димо по ракия и се зае да 
почисти и осоли рибата и да си продължим мохабета:

– Бай Димо, – реших да му бръкна по-дълбоко в раната – колкото пъти ме спо-
ходи оня глупав философски, по-скоро, кръчмарски въпрос за смисъла на живота, 
започвам да се смея като луд... Смях без причина означава, че съм идиот, нали?– 
ангажирах го най-напред.

– Някои дори полудяват, Кире! – отговори ми и той с ирония и за първи път от 
сутринта ми се усмихна...

– Значи, какво ми казваш ти на мене, Канджа? Не искам да ти се меся в живо-
та, ама излиза, че е по-добре да си надене човек клупа на врата, отколкото да се 
смее „неудържимо  щастливо“, а  тези, дето ги е обичал и е имал вяра в тях, да се 
смеят на него... така ли е? Що ме поглеждаш така изпитателно? Ми че то за тебе 
не е ли било това смисълът на живота бе, приятелю? Та нали този живот, изпълнен 
с грижи и надежди, те е довел до туй дередже? След като двайсет години са те 
блъскали жестоките вълни на океана да осигуриш щастие на любимите си хора, не 
е ли редно да си седнеш ей тъй край брега на морето и да слушаш нежния шепот 
от прибоя на вълните? Да не вземеш да им се правиш на жертва, ей! Те и без това 
те имат за такъв! Премине ли границата на добротата, човек вече не принадлежи 
на себе си... от мене го запомни... Човек трябва да бъде толкова добър, колкото да 
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е здрав и да се радва на живота... Никой не заслужава да хаби здравето си, а ти, 
от снощи те слушам, че и по-страшни неща ти се въртят из главата.

– От първата ракия те изби на тая философия бе, Кире... Накъде биеш? Преди 
три години съм теглил чертата на „голямата любов“; разбрал, че онова, което съм 
загубил, ще е повече, отколкото очаквам да получа от Мария в бъдеще. Двадесет 
години се давих в океана, да построя къща, но тя дом не можа да свърти... Роди 
ми две деца. От първото направи наркоман, от второто - проститутка... Нее, при-
ятелю! Не оценявам себе си според това, което мислят хората за мен. Не ми пука 
от нищо и от никого. Щом съм дошъл тук в Ченгене скеле, значи съм разбрал, че 
живея в свят на несигурност. Да не знае какво го очаква, за здравия човек в неси-
гурността на свободата е животът, тя е единственото, което прави живота му ин-
тересен и спокоен. Ти си мислещо момче, от тебе го чух, че „нашето въображение 
ни  дава целия свят, но и  ни заточава в него..." Докато е здрав човек, от живота 
винаги има какво да вземе, Кирчо. От Мария вече не чакам нищо!

– Снощи не знаех тревогата ти, приятелю, сега разбирам, че ти е било време да 
седнеш с добри приятели и да пиеш сладко ракията си... Тук, в рибарско селище, 
сме толкова много самотниците, че няма да ти остане време  да се оплачеш от са-
мота, няма пред кого. Всеки ще ти каже, че вратата на този затвор е  била широко 
отворена, да си избягал овреме...

– Тъй лесно не се предава бай Димо, Кире! – гаврътна на екс ракията и напълни 
чашите догоре? – Вече знам накъде отивам, защото си вървя моя път. Не е ли все 
едно от сега насетне какво ще искат от мен, Димо Канджата няма да се върне в 
града. Ако се забавят още малко, след третата ракия ще съм дори щастлив, че не 
са дошли, Кирчо... Хайде, наздраве, приятелю!   

... Вчера ходих на гробищата да сложа две китки на мама и тати. Като гледах 
какъв лукс ни отрежда смъртта и колко много добри хора са под земята, да му е 
драго на човек да си легне край тях... Тъжно ми стана, живите май отделят повече 
внимание на мъртвите... Какво? Не съм се сетил досега. Има нещо вярно в това! 
Наистина, защото умрелите не ни ангажират повече с нищо...  

– Казах ти, да не си ми споменал повече за въже! Ако мислиш, бай Димо, да из-
вършиш тая непоправима глупост, поне не ме ангажирай да те свалям от клона... 
По-добре  си вържи един камък на шията, поне  ще нахраниш рибите...

– Много ти е черен майтапа бе, Кире! Там е работата, приятелю; трагедията не 
е в това, че си мисля за въжето, а в това защо още съм жив?

Беше налял вече третата ракия бай Димо, когато дойдоха гостите му. Двете 
дами се появиха по плажната ивица на Рибарското селище. Домакинът беше 
започнал да пържи рибата и не ги виждаше. Тук, в Ченгене скеле, често се по-
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явяват такива добре облечени и поддържани жени, които задържаха за по-дъл-
го погледите на младите и на не чак толкова младите рибари. Щом се насочиха 
към бунгалото разбрах, че това са гостите на моя приятел. Това беше красивото и 
умно „ангелче“ на тати, което вървеше до майка си и любопитно оглеждаше всич-
ко наоколо... само дето нямаше крилца... Когато застанаха пред ниската дървена 
портичка, прехвърлил петдесетте, бай Димо чевръсто изтича с вилица в ръка, и ги 
разцелува. Докато представяше мен – госта, на гостите, малката Ели, подмладено 
копие на все още младата си майка, откраднато ме стрелна с поглед и се усмихна 
приветливо... Кой казва, че не пламва любов от пръв поглед? Че то какво друго е 
това, което ни изгаря от първото ръкостискане на ръцете, ако не любов? Другото е 
влюбване, безумие, от което страдат почти всички мъже и жени... Нямаше нужда 
да се взирам в небесния безкрай, да благодаря на Бог, че изпраща това създание 
при мен... Не вярвам, че Го има, но вече Му благодарих за тази среща. Не знам 
защо беше избрало да живее в срам това момиче, но животът си беше неин и тре-
вогата на баща ѝ не можеше да ѝ попречат как да го живее,  пък и никой нямаше 
право да я упреква.

Докато се вслушвах в сърцето си, какво знае то за любовта, вече виждах хуба-
вата Ели в обятията си... Не, не защото знаех, че е проститутка, в Ели имаше нещо, 
без което и най-голямата хубавица щеше да е като цвете без аромат... В това мо-
миче аз виждах една изплашена чаровница с кураж... Без да я познавам, моята 
интуиция ми подсказваше, че само такава жена можеше да стои до мен, дори вече 
бях готов да ѝ дам онова, което никой ухажор или клиент няма да ѝ предложи... 
Това, в което вярвах, че ще се случи, вероятно изигра голяма роля и ето, че то ми 
се случи...

Домакинът слагаше топла пържена риба на масата, двете дами лапаха апетит-
но, разменяхме си любезности, майката на Ели дори шеговито ме пожела за зет, 
а аз се усмихвах любезно, но мълчанието на Ели вече ме тревожеше. Не разбрах 
държанието на майката, чиято превзетост, не исках да го казвам, но тя наистина се 
държеше като обиграна курва...

Бай Димо остави пълна чиния пържена риба на масата, глътна наведнъж пъл-
ната чаша ракия, допълни  я и подкани гостите да ядат:

– Да ви е сладко! – замълча, разтри напрегнатото си челото и добави: – Яжте, 
яжте, мили хора, че след малко може и да ви загорчи!  

Малката Ели като че ли не чу каква закана отправи баща ѝ, тя спокойно продъл-
жаваше да яде мълчаливо и сладко, но хитрата ѝ майка не пропусна заканата на 
мъжа си. Погледна любезно към бай Димо, погледна мен с лукав поглед, дъщеря 
си и уверено каза:
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– Виждам, че сте големи приятели с Кирчо, ще карам направо, Димчо: Толкова 
много се обичахме! Защо се появи тази студенина между нас? Мъжествеността 
ти отлита, а ти дойде тук, завря се в тази пустош... Пропиля цели три години от 
живота си... Какво правиш тук? Вече си прехвърлил петдесетте, срокът ти на мъж-
ка годност изтича... И аз имам нужда от любов, прибирай се при нас! Затуй ли се 
дави в океана? Дом ли нямаш, че се завираш в тази колиба? 

Ели беше изяла половината от рибата, хвърли я в чинията и бързо избяга на 
плажа...

Нещо ме жегна. Виж я ти, кучката! Погледнах този суров мъж и разбирах защо 
гълта парливия като живота си алкохол на големи глътки... но какво можех да на-
правя? Исках да му кажа, че „проблемите не си отиват, а се решават“, но не смеех 
да се намеся, защото не беше моя работа да се бъркам в чуждите проблеми. Ма-
рия продължаваше да дрънка, за да постигне целта си, но бай Димо спокойно и 
тихичко я прекъсна:

– Трябваше ли, Мария, да премина през ада на брака, за да разбера, че човек 
е свободен там, където не го обичат и не е влюбен? Не съм ревнивец, ако това 
ми казваш с тази, да не казвам каква, усмивка... Никой, освен моряка, онанирал 
шест месеца в океана, не знае колко апетитна е съпругата след това... В любовта 
ми стигаше това, което получавах от теб, но за семейството исках това, което за-
служаваше моето отсъствие. Любовта ми към теб и целта, която имахме двамата, 
узаконяваше изневерите ти. Истинска или не, любовта побеждава, ограбва и на-
края разрушава... Знам, знам защо моето отсъствие винаги те правеше нещастна! 
Защото нямаше с какво друго да прикриваш фалшивото щастие, което получава-
ше другаде.

Ели се разходи по плажа и се върна. Бай Димо се замисли малко дали да про-
дължи, допи си чашата, сипа си ракия, наля и на мен и отново подхвана.

– ... Когато си помисля днес, колко глупави сме влюбените мъже, ми става  бол-
но... Вярно и смешно! Наистина бях смешник! Много пъти и още си задавам въ-
проса: как живеят хората без любов? Колко смешно ми звучи сега онзи банален 
израз, който не излизаше от устните ни: „ обичам те“, все едно ми казваше или 
казвах на някого: „ти няма да умреш“. Сега разбирам защо колкото повече ме 
обичаше, толкова повече се чувствах сам. Вратата на затвора, който сам си по-
строих, беше отворена. И до днес се питам защо не избягах по-рано, но аз и до 
днес се питам: защо ми е този живот без любов? Времето не мога да върна назад, 
Мария, но преди три години реших да тръгна в обратна посока, към себе си... 
Чудовището, в което се превърнах за тебе след последното ми плаване в океана, 
не можеше да ти дава повече любов и топлина... – и отново вдигна чашата бай 
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Димо. – Исках да разбера защо съм бил толкова глупаво влюбен... – това вече бяха 
пиянски приказки, но гостите бяха притаили дъх и го слушаха. – Преди да ти обър-
на гръб, първо строших огледалото в банята да не гледам глупака пред себе си... 
Не се усмихвай! Трябваше и ти да разбереш, че моята вяра, търпение и прошки 
не бяха даденост, от която можеше да се ползваш, „докато смъртта ни раздели“. 
Двадесет и пет години отлагах тази раздяла, защото исках наистина любовта ми да 
не свърши до края на дните ми... Уморих се да  те обичам, Мария, затуй смених по-
соката. Уморих се да се тревожа, че ще изгубя чувства, които не ме топлят... Имаше 
огън още в мене, но тебе не те топлеше. Много дълго слушах фразите, които още 
повтаряш: „видя ли“, „нали ти казах“, „бях права“..., а най често: „видяхте ли как-
во ми направи баща ви“, „не бъди като баща си, сине“, „всички мъже са такива, 
дъще“. Това, което направи от децата - сама ще си носиш греха. Ти се мъчеше да 
задържиш брака ни със сълзи по същият начин, както хленчиш и сега. Престани да 
повтаряш, че не съм те разбрал и че не си това, което си мисля... Аз никога нищо 
не си помислих, нямах и време за това, бях влюбен... Но преди да видиш гърба 
ми, ти трябваше да усетиш, че ще си тръгна, без да те обвинявам в  нищо и това е 
най-страшното прощаване. Край на всичко, Мария! Белезите от раните са мъртва 
плът, не болят, ще си ги нося... Сега дори изпитвам вина, че отлагах за утре неща-
та, които не исках да свършат... Никога не е късно! Тръгнах си, защото до гуша ми 
дойде да съм това, което искаше ти. Тръгнах си, защото коварният бацил на лю-
бовта вече ме отблъскваше, дори от живота... Лесно беше след двадесет години 
давене в океана да си вържа камък на шията и да скоча от лодката... Дълго време 
ме навестяваше тази мисъл, но след снощния ни разговор, Кирчо, разбрах, че в 
самотата и страданието е истинското щастие... и ти обещавам, приятелю, че ще 
забравя какво ти споделих.

– ... Няма да избърша сълзите ти, Мария! – и отново отпи дълбока глътка ракия 
бай Димо. – Защото знам от какво са породени. Плачи, дано да изтече насъбрана-
та мръсотия през сълзите ти... Аз ти вярвах и ти прощавах всичко, но ти помисли, 
че всичко ти е простено и позволено. Всичко, в името на любовта ми към тебе, ме 
правеше твой жалък шут. Не им вярвам вече на сълзите ти... Не очаквах, че ще се 
прекроиш и ще дойдеш да търсиш топлината, която не намери никъде...  Не идвай 
повече тук! Мъка и радост се смесват, но измама и предателство никога... – Виж-
даш ли колко труден е животът, моя малка принцесо? – и прегърна дъщеря си. 
Да умееш да живееш, мило дете, е много повече от това да си жива... На бедния 
моряк и рибар му липсват много неща, но на моряшкото семейство, което майка 
ти не запази, му липсва всичко... Истината е простичка, мили гости... – започна да 
губи мисълта си бай Димо. – Всичко се случва точно така, като на магия, само че 
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аз не съм маг...
– Татко – прекъсна го Ели – много пиеш!
- И с чудесата става така, мило дете... Красивото ми момиче... Ти си моят живот!
Вдигна бай Димо чашата да пие, Мария я грабна от ръката му и плисна раки-

ята на земята... Понечи да стане Канджата, да напусне компанията, но алкохолът 
беше блокирал физическите му възможности... Заведох го до леглото, хвърлих 
му едно одеяло и се върнах при гостите. Подпряла брадичка на облакътените си 
нежни ръце, зареяна в морето, по бузите на Ели се стичаха сълзи... Пред малко ог-
ледалце, подпряно на чантата си, Мария оправяше разцапания от крокодилските 
си сълзи грим. Седнах на масата. Порекох да оправдая приятеля си, че от сутринта 
сме в морето и е уморен, и бързо го хвана ракията, но никой не искаше да ме чуе.

– Стига си подсмърчала, малката! – обърна се Мария към Ели. – Много сълзи 
му проляхме на тоя простак, дъще. Хайде, Ели, тръгваме си! Ще извикам такси! И 
без това тук е голяма мизерия...

Мария извади скъп телефон и излезе вън на плажа да вика такси. Аз, че бях 
пийнал, но и мъртвопиян да бях, пак щях да разбера, че търси познат да ги прибе-
ре... Върна се и ми се усмихна доволна, че след малко таксито ще дойде...

– Няма да му позволя на твоя приятел да ме обвинява за миналото ми, Кирчо! 
Животът всеки ден ми сервира достатъчно тревоги.

Щеше ми се да ѝ кажа, че не чух някой да я обвинява в нещо, но това не беше 
моя работа, по-точно не ми се слушаха после дългите ѝ оправдания... Всеки сам 
си е виновен за всичко, което му се случва. Въпреки това не се сдържах:

– Дано не се забави таксито! – казах иронично и се усмихнах.
– К`во бе, и на тебе ли омръзнахме? – обиди се дамата. – Да тръгваме, Ели, 

задушава ме тая мизерия!
– Щастието, госпожо, не е в комфорта! – реших да ѝ кажа една кръчмарска 

сентенция, хем да ѝ намекна, че е боклук.  „Хората са нещастни, защото не знаят, 
че са щастливи.“ – Това са думи на бай Димо, но в снощния разговор допълни: 
"по-вярно е, че не знаят какво искат..." Добре е да ви припомня, че и гостите се 
вмирисват, задържат ли се за дълго в такава мизерия...  

– Цитираш ми кръчмарски глупости, млади рибарю... Хайде, Ели! Тук не е за 
нас, не разбра ли, че ни гонят да си тръгваме! Откъде се взехте, бе? – започна да 
крещи истeрично. Много съдници, много умници! Живейте си в катуна, бе! Стига 
си подсмърчала, ставай да се измитаме оттука! – не спираше да нарежда.

– Аз оставам при татко! – през сълзи рече Ели.
– Ти луда ли си ма, кучко? Аз затуй ли ти бърсах насраното дупе? Оставяш ме с 

оня наркоман, така ли?
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Момичето се озлоби, взе една риба от чинията, замери с нея майка си... и тръг-
на да влиза в бунгалото при татко си...

– Така ти се полага!  
– Харесвам характера на щерката! – казах с иронична усмивка.
– Този ѝ курназлък ще ѝ изяде главата!
Мария стана без да каже нито дума повече, влезе в бунгалото, където бай Димо 

вече хъркаше... Не знам какво са си казали майка и дъщеря, но след малко Мария 
беше изблъскана навън от Ели и ключът щракна отвътре.

– Много бързо се разбрахте?! – усмихнах ѝ се. – Рибата и тя се вмирисва! Докато 
дойде таксито, да разтребим масата на домакина, госпожо? – нарочно я подканих.

– Аз да не съм му слугиня? Тя малката кучка ще му ошета. – метна си чантата на 
рамо и тръгна...

Отидох, почуках на вратата и Ели ми отвори. Плачеше безмълвно. Доближих се 
до нея, тя изхлипа приглушено и положи глава на гърдите ми...

... Няма нищо по-безсмислено от това да преследваш щастието си, което ми-
нава край тебе, а ти си зареял поглед толкова далече и да не усещаш дори, че се 
спъваш в него... Предателят и лицемерът на никого не вярват. Трябваше ли смър-
тта да призове бай Димо, за да разбере, че колкото и прекрасен да е този свят, 
не е за безумно влюбени, нито за прекалено добри... и че с толкова тежък товар, 
далече не се стига... Лицемерието и хитростта,някои прикриват с усмивки, други с 
целувка, най-лесният начин да заблудиш един мъж, са сълзите... Мария си е една 
курва, но какво от туй? Бай Димо си я знаеше. Коя млада жена ще чака мъжа си 
шест месеца, за да прави секс? Не казвам, че всички жени са такива, не обвинявам 
и тези, дето кръшкат. Моряците знаят, че единственото нещо, което не дават дос-
татъчно на съпругите си, е сексът и това, което не получават задоволително от тях, 
е пак сексът... Съпругите и съпрузите, както и да си правят сметката в любовта, е 
така;  онова, което губиш, е винаги повече от това, което се надяваш да получиш... 
Трябваше ли бай Димо да я докара дотам? Късно е вече да му казвам, той беше 
сам достигнал до истината, че разумът, когато оправдава и избира, сърцето страда 
и че щастието, както казва мъдрецът, не е комфорт, а страдание. Той отдавна беше 
простил всичко на Мария, а да простиш изневерите на някого, в когото си бил влю-
бен, значи, че намираш сили, преглъщаш обидата и погребваш всичко... Понеже 
знаех, че шепотът зад ухото е най-ерогенната зона на жените, докато подсмърча-
ше на гърдите ми, прошепнах нежно в  ушенцето на Ели:

– Успокой се, момиче! Макар със закъснение, времето носи истината, заедно с 
възмездието и наказанието… – И тук живеят хора, не мислиш ли? – тя се отдръпна 
от мене и седна на стола.
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– Ти какъв си, бе? През цялото време мълча, а сега ми заговори като извънзе-
мен. Нищо не мисля! – веднага прояви характера си и на мен.

– На мен тук рибарите ми викат Тихия. Лошо, много е лошо, когато едно младо 
момиче не мисли!

– К`во бе, да не вземеш да ми даваш съвети? Ако имаш дъщеря, запази ги за 
нея! От много неща имам нужда, но не и от пиянски съвети. Аз вече реших, няма 
да се върна в оня бардак!

„Подцених я, трябва да внимавам как говоря с оскърбено момиче...“ – поми-
слих си.  

– Ето, това е то да мисли младо момиче като тебе... Радвам се, че взе това 
решение и се познаваме вече!  Подкрепям решението ти, Ели. – и побързах да 
сложа бариера между нас, защото доста обиграна ми се стори, не исках да си 
помисли, че я вземам за курва и веднага започвам да я свалям. Кой знае колко 
батковци са я омагьосвали със заучени любовни свалки. Пък и знам ли, докато се 
стъмни, може и на нея да ѝ стане гадно и да си повика „такси“... Да си призная, 
обичам играта с млади момичета, дето си мислят, че познават живота. Бях пий-
нал, но не си мислех, че още тази вечер, докато Канджата изтрезнее, като евтина 
проститутка ще мога да я вкарам в леглото си. От държанието ѝ разбирах, че на-
среща ми не стои магистрална проститутка. Не знам защо, но исках да накарам 
тая, все още вятърничава палавница, да ме потърси... ако, разбира се, след малко 
не дойде някой с лъскава кола да я прибере...

– Виж, Ели, приятелят може да те утеши и ръка да ти подаде, да се спасиш, ако 
си в опасност, но ако ти не  желаеш да избягаш от този капан, в който си попадна-
ла, и Бог не може да ти помогне, ако и ти не му подадеш ръка...

– Какво бе, батка, какво ми казваш? Ти не ме познаваш още, а вече и съвети 
започна да ми даваш, че се и съмняваш, дори те е страх от  мен... Опазил ме Бог 
от такива пъзливи нравоучители...  

„Грешен ти е подходът пак, Киро! – значи, трябва да се опознаем, това ли ми 
казваш хубавице?“

– Чуй ме, хубаво момиче, ако имаш богатство, всеки може да го ограби. Твоята 
хубост е съкровище, никой няма да се поколебае да те изпрати на тържището на 
позора... Защо ококори очи? Само душата ти е недосегаема, никой няма власт над 
нея... – реших да сменя подхода. – Всичко могат да ти вземат, Ели, но правото ти 
да вземаш решения никой не може да ти отнеме. Хората и светът са несправед-
ливи, мила, госпожице…

– Че каква госпожица съм аз?! Майка ми искаше да ми намери богат мъж, да 
съм  живеела „като принцеса“, а ме направи курва... На никого няма да позволя 
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да взема решения вместо мен...
– Истината, мило момиче, е Бог в тебе – прекъснах я и реших да се направя на 

духовник. Има ли светлина в душата ти, и дяволът ще избяга от теб. Ако си омърсе-
на и си мечтаеш за рая, тогава раят ще бъде твоят ад... "Само безумците, казваше 
ми моят баща, търсят смисъл на живота“. Но мене ме занимаваше необяснимото 
и не е спряло да ме занимава, защото знам, че спра ли да го търся, безсмислието 
и безумието веднага ще ме хванат за гърлото... Само този, който търси необясни-
мото в този скапан живот, само той е на прав път. Ако има човек хубави мисли и 
любов в сърцето, и животът му ще е радостен, Ели. Не мисли и не съжалявай какво 
си била досега. Има по-отвратителни неща в този живот, през които и аз на твоите 
години преминах... Няма младо момиче, пък и момче, което да не е разстроено и 
разочаровано от живота си до тази възраст. Дори да има, аз лично бих взел за лош 
знак това... Как така ли?

„Ето, замисли се, значи“ – си рекох.
– Ами така, младостта е самият порок на живота, млада госпожице, пък и знам 

ли, може би такъв трябва да е истинският ни живот. Всеки морал осъжда страстите 
на младостта и им приписва какви ли не злини. Някои дори си поставят цели да ги 
спрат, а, когато видят младо момиче, не откъсват очи от него. Лудостта не ходи по 
дърветата. Та нали страстите ни носят всички радости и беди, разбира се? В чиста 
постеля, младо момиче, моралът е възглавницата на любовта... Ако моето детство 
и младостта бяха хубави, и аз нямаше да съм тук сега. – реших на всяка цена да я 
ангажирам със себе си. – Моят баща не беше лош човек, но от него научих как не 
трябва да живея...

– Не съм дошла да се изповядвам! – прекъсна ме. – Сърцето и душата ми са 
чисти... Майка ми трябва да се изповяда пред Бог! – изхлипа сподавено. – Тя ме 
въведе в този ад, от който се чудя как да избягам...

„Засега добре, значи се докоснах до тревогата ѝ...“  
– Щом проливаш безмълвно тези сълзи, значи не са от болка, Ели? Ти плачеш, 

защото не е имало кой да те прегърне. Усмихни се! Ти имаш добър баща, Ели, 
той никога няма да постъпи така с тебе. Бащите винаги обичат повече дъщерите 
си... Колко много ще се зарадва чичо Димо, когато се събуди и те види до леглото 
си... Много те обича, все за тебе ми говореше... Правилно е решението ти! Остави 
майка си, нека тя да се чувства виновна... Детето може да забрави майка си, но 
майката никога... Остави я, тя винаги ще се чувства виновна... Разбрах, че не беше 
майчино държанието ѝ към тебе. Забрави всичко! Щом имаш добро сърце, за него 
всичко е минало, но умът трябва да гледа напред...

– Знам, че татко ме обича... и аз го обичам и знам защо ни остави...
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– Той избяга от майка ти. – прекъснах хленченето ѝ. – Не искаше да изживее 
дните си в затвора, който сам си е построил. Остави да си отидат всички пробле-
ми и дойде тук да брани само това, което е негово – живота си... Баща ти толкова 
много страдаше, че няма семейство... Тук, в Ченгене скеле, намери това, от което 
се нуждаеше, свободата си. Всички разбираме как да живеем чак когато затъ-
нем... в грях... – пияният ми език за малко да изтърве: „в собствените си лайна“, 
но ми щракна, че ще  обидя и нея. – Страданието, мила, затуй ни го праща Бог, да 
ни насочва как да живеем, а не как иска някой. Животът не е автобусна спирка, да 
чакаш щастието да дойде. Всички сме родени да сме щастливи, а не послушни... 
Капка вяра в себе си и малко кураж му трябват на човек да изплува от батака, в 
който се дави...

– Ей ти, какъв си бе, Тихия? – възкликна тя, хълцайки сподавено, и тънка усмив-
чица  пробягна по устните ѝ. Тук, в тоя развъдник на змии и комари, и свещеници 
ли живеят, бе? Каква беше тая проповед? – сподавено изрече.

– Когато любящ мъж, като твоят татко прави добро, дарява душа. – рекох да 
я накарам да се замисли малко, че май не й харесвам такъв милозлив поклон-
ник на Бог. – Такива многознайковци като мен, неопарени от любовта, премислят, 
пресмятат... и доброто им е зло, и злото им е зло... Не, не се страхувай от мен! До-
бър човек съм. Е, не съм някой разбран, ама татко ти точно това харесва в мен... 
„Хората искат да са добри, но не са, Кирчо, и не трябва!“ – това са думи на баща 
ти. Искам да ти кажа, Ели, че добротата и мъдростта са в търпението... Много 
искам да те опозная такава, каквато си, а не каквато си била. За да не получаваш 
уроци отвън, сама решавай кого да слушаш. Злото е зло, когато човек сам си го 
избере за свой път.

– Ти пък откъде се взе? Така никой не ми е говорил!
– Ние тук, рибарите, сме башка луди, сами се образоваме и като си пийнем 

малко, да стои край нас човек и да слуша сладки и възвишени приказки. По цяла 
нощ гледаме в една точка, кърпим мрежи и си философстваме ей така, сами... – 
щом се усмихна, значи прогоних тревогата ѝ.

– Бил ли си женен? – попита ме и ме погледна изпод вежди...
 „Хопалаа!“ - разбрах, че ще си дойдем  на подсъзнателната приказка.
-Какво говориш? – направих се на по-пиян, отколкото бях. Коя жена ще дойде 

да живее тук с един брадясал, подгизнал от алкохол миризливец като мен?
– Защо не си намериш работа в града? – попита ме с нерешителност в гласа.
На този целенасочен въпрос трябваше да замълча малко, защото бях сигурен, 

че ме взе за мързелив пияница, но и че ще иска да разбере повече за мен, в това 
бях сигурен. Можех да ѝ избърборя за един роман сладки приказки; да ѝ кажа, 
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че всички морета и океани са мои и вятърът е мой приятел и ме носи по вълните 
им..., че цялата вселена е моя, но че никога не протягам ръце към небето за по-
мощ, а псувам, защото знам, че няма кой да ме чуе... Едва ли щеше да ме слуша, 
камо ли да ме разбере... не знаех колко е интелектът ѝ... Докато се чудех какво да 
ѝ кажа, и тя сама ми даде повод да си начеша надебелелия от алкохол език.

– Ти си още млад, устройва ли те този скотски живот? – прекъсна мислите ми.
– Че какво му е лошото на живота ми? Аз не съм се захванал да правя нещо, 

но и да се захвана, знам как, когато е сам човек, няма кой да му каже, че няма 
да успее. Ще положа всички усилия и когато се справя с трудността, ще разбеира 
колко много възможности имам... Чуй ме, мила хубавице! Аз съм това, което няма 
име. Трябва да ме опознаеш. Утре може и да не се видим. Нека ти кажа поне какъв 
приятел има баща ти. Преди години си дадох обет да живея в бедност и се заклех, 
че ще бъда лентяй, но не крадец и разбойник, какъвто искаше и направи от мене 
баща ми... Разбойник ме направи, но не и крадец! Зарекох се да дам свобода и 
воля на съвестта си, за да съхраня колкото човещина е останала в мен... Виж какво, 
Ели, хлябът е материален проблем. Има много начини да се задоволи гладът. Чре-
воугодничеството не ми харесва. Аз си имам моя работа и не чакам никой да ми 
я свърши, защото само аз знам какво правя. Добрите дела се вършат без  работно 
време. Най-хубавото ми качество, според твоя баща, е, че това, което съм и това, 
което искам да съм, са едно и също нещо.  Нямам проблеми с никого тук, в Рибар-
ското селище, защото не се опитвам да разбера никого. Защо ми е да си поставям 
някакви цели, когато не съм сигурен дали утре ще посрещна слънцето? Целите са 
труден и дълъг процес. Така устроен, вече съм готов да посрещна каквото дойде. 
Аз и не очаквам нищо, но появата на слънчевия диск, всички го очакваме? И  ако 
го изпратя на залез, как да не съм му благодарен за топлината, с която ме е да-
рил? Животът на човека лентяй като мен е едно премеждие, изпълнено с тревоги, 
където и да отиде, не може да избяга от съвестта си... Не, не са пиянски приказки! 
Как да се заровя четиридесет години в някоя фабрика и накрая, загубил представа 
за живота, с бастун в ръка, да „търся порта и пътека“, както е казал поетът... Един-
ствената цел на човека лентяй е да не се разсейва, Ели. Държавата си знае нейната 
работа. Не е нужно да съм свещеник, за да разбера, че кодексът на труда за нея е 
евангелието... Работникът цял живот се бори уж има правила, но няма рефер. Кой 
ще определи  победителя в тази грандиозна битка? Пребива се от работа, създаде 
деца и, вместо да ги учи как да живеят, ги учи на труд, а не всеки иска да бъде роб 
на някого. Пак те питам: кой ще е победителят след четиридесет години трудов 
стаж? Ето, виждаш ли? Когато човек реши да живее за себе си, се учи от безделни-
ка, отколкото от книга, пък макар и от Светата книга да е... Не са пиянски приказки! 
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Същността на всичко е в настоящето, млада госпожице. Точно така: много хора се 
трудят, но малко забогатяват от труд, и ти си го разбрала значи? Защо тогава те 
тревожи моето лентяйство? Земята има неограничени ресурси. Колкото повече 
се трудят хората да съберат някой лев за децата си, толкова повече дават шанс на 
работодателите да забогатеят... откъде ми хрумват тези кръчмарски истини? Слу-
шай, Ели, това, което хората работят, за мен е време, то е по-ценно. Аз не мечтая 
и не се надявам. Както мечтите, така и надеждите са за незрелите... Това, което 
ми е на сърце, го правя. Когато осъзная безсмислието на труда си, то ще е дошло 
време да си тръгна от този свят и ще ми е все тая, какво съм правил. Несериозна 
работа са човешките дела, но мене и в затвора да ме вкарат, там, където времето 
е в изобилие, пак няма да ми стигне да си свърша моята работа... Искам да кажа, 
че с чуждата работа и с живота – не може човек да се справя и с двете, щом го съ-
бужда будилник. Ако ще псуваме и да ходим на работа да не ни изгонят, по-добре 
да хитруваме с времето, то и без това ще изтече... Как да ти кажа, Ели: седем-осем 
милиарда средностатистическа тълпа щъка по земята, колкото и голяма, постна 
или мазна да е пицата и колкото и справедливо да я разпределя някой, парченца-
та стават все по-малки... защо да се блъскам да върша работата на някого? Казах, 
лентяят няма цел, самият живот за него е достатъчно голяма цел... Моля?

– Не съм мързеливец, ако това ми казва усмивката ти. Де да можех да си купя 
и аз господар, щях да се съглася да му бъда роб, поне нямаше да съм отговорен 
за нищо. Лентяят обича робството; собственото, разбира се! Благодаря ти, че ме 
разбра! Тъкмо в това е свободата; сам да обикне човек робството си, не някой 
да го образова или принуждава за свой роб. Не ми харесва някой калпазанин да 
мързелува на моя гръб; аз да му работя, а той да трупа пари в банките... Неси-
гурността на лентяя и неизвестното правят живота му по-интересен. Да не знаеш 
какво те очаква утре и да работиш на три смени в завода, ха, ха, ха... Когато човек 
работи по часовник, времето никога не му стига. Тази липса на живот се отразява 
както на сърцето, така и на разума. Чуй, Ели, откакто съм дошъл тук, в Ченгене 
скеле, на никого не съм казал: „нямам време” или „зает съм.“ Винаги намирам 
време да подам ръка на този, който ми поиска помощ и никой не е отказал да по-
даде ръка на мен. Да ти кажа, Ели, дори намирам време да не мисля и да не правя 
нищо. Ей така; отпращам всички радостни и тревожни мисли на майната им и в 
една нирвана на нищоправене се радвам на настоящия миг; улавям достигащата 
до мен промяна на природата, която ме поддържа жив... Шепотът от вълните на 
морето, което е край мен, ми нашепва за нищожеството и величието на човеш-
кото ни съществуване. Тази медитация ме докосва до сладостта на простичкото 
живеене; без будилник, без работно време. Вкусът на морския въздух, вятърът, 
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който докосва лицето, разпилява рошавата ми глава и пълни гърдите ми със свеж 
въздух... Това е то, да си лентяй, но жив и отговорен лентяй... Моля? Не харесвам 
това героично определение, но ако щеш, наречи го свобода. Разбра ме, значи? 
Господари не искам, не искам никой да ми подхвърля горчивия залък! Нищо не ис-
кам! Човекът, който не иска нищо, нито можеш да го купиш, нито да го подкупиш, 
той е непобедим, млада госпожице... И в бедност се живее добре, стига да знае 
човек как да поддържа градинката на живота си... В природата нищо не се губи, 
само несбъднатите мечти, но аз пораснах с тях и ги нося в себе си... Аз ли измис-
лих това, или ти ме разтревожи, че избърборих толкова много пиянски приказки? 
Де да бяха си отворили очите всички хора, и слънцето да не изгрее, пак щеше да 
съмва, казват старите рибари тук...

– Ти си много готин бе, батко, откъде си я взел тая малко пиянска наистина, но 
желязна логика? Лелеее, за първи път да чуя свястна приказка от мъж!  

– И мама мислеше като тебе, красавице, че съм свястно момче! Откъде дру-
гаде, ако не от кръчмата? Не му подхожда на лентяя да разговаря с една дама 
логично, нали? – рекох да смекча малко пиянския си речник. – Видях, че смръщи 
вежди и ще ме засече.  – Жалко, че млада се помина – смених тона. – Мъдра жена 
беше моята майка! Бог да я прости...

– Моите съболезнования... – промълви Ели.
– Благодаря ти, Ели. Май трябва да си вървя вече? Започнах да ти досаждам с 

пиянските си приказки, нали?
– Не, не ми досаждаш, но ти личи, че вече имаш нужда от почивка... – Знаеш ли 

какво, готин? Преди малко щях да те изгоня, че ми ги дрънкаше като поп, а сега не 
искам да си тръгваш...

... „И-ха! Успя, Кире! – вече бях сигурен, че я ангажирах със себе си. – Оказа се,  
доста обиграна! – мислех си. Две години е седяла на студентската банка... колкото 
и малко да са вкарали в хубавата ѝ главица... сече ѝ пипето...

– Много образовани хитреци съм слушала как гадно залагат капани и мислят, 
че жертвата е хваната. Като им бия шута и останат с пръст в устата, докато свалят 
целия свят в краката ми, започват да злобеят... Никак не е трудно да разбере едно 
момиче на моята възраст какво има насреща си. Щом с портмонето си започне да 
ме сваля някой мухльо, как да не разбера колко струва? В твоите приказки има 
нещо друго... Нищо не ми обещават, но знаеш ли, батко, дават ми кураж. Виж, 
приятелю на баща ми, аз друго и не искам. Аз наистина имам нужда от помощ, но 
ти не можеш, никой не може да ми помогне. Страхувам се нещата да не станат по-
зле за двама ни... Ти си готин мъж, но стой по-далечко от мен... не искам никого да 
въвличам в моите проблеми...
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... „Това момиче се страхува!? Тя избяга от майка си, която е превърнала дома 
им, като се изрази тя, в бардак. От какво може да се страхува? Ще ѝ пусна още 
едно любовно емче за кураж и тя, изглежда, има нужда...“

– Щом си решила да останеш при баща си, от какво се страхуваш? Баща ти е 
голям мъж!

– Баща ми е добър човек, той на мравката път прави... Не искам никой да ре-
шава  проблемите ми.

– Ще се радвам да се виждаме всеки ден, Ели. И запомни: не съм страхливец! 
Тук, в този изгубен рай, няма страхливци. Рибарите тук решават трудните пробле-
ми с голяма тояга. Довиждане, хубавице!

Преди да затворя малката дървена вратичка, момичето с мерак се зае да от-
сервира масата, дори си хапваше пържена рибка... и, махайки ми с ръка, се под-
смихваше и килваше учудената си главица настрани... сиреч, не си търси белята, 
батко...

Наистина бях пийнал. Иначе как, аз Киро Тихия, можех да избърборя толкова 
много глупости на едно объркано младо момиче, което едва ли знае какво иска, 
пък и дали ще ме разбере, че моето рибарско бунгало ще ѝ предложи много по-
вече от това, което майка ѝ искаше за нея, а самата тя току-що изгуби своя принц... 
Е, нямаше да се влюбя като бай Димо, пък и знае ли се? Ние, мъжете, може да 
не струваме нищо, но поне сме това, което правим за жените, а те винаги са това, 
което са... „Решаваш-не решаваш проблемите на живота, си на грешен път, Киро. 
– осея ме една кръчмарка мисъл. – Лентяи като мен, дето търсят необяснимото, и 
светулка да им осветява пътя, ще го намерят, защото вярват, че са на правия път...“ 
Какво по-необяснимо от любовта, която биополето на това момиче излъчваше и 
омайваше пияната ми глава?

Вървя към моята колиба и продължавам да си бърборя сам и да си мисля за 
Ели. Не, не се срамувам да си призная... Ми че аз от дете си говоря сам, пък сега 
бях на няколко ракии. Един млад мъж, опознал лукса на дискотеки, барове и раз-
врата на морския град, така лесно не можеше да свикне с аскетизма на рибарския 
живот, особено когато се появи красиво момиче край него... Бях доста изморен и 
алкохолът ме приканваше да прегърна по-скоро възглавницата, отколкото хубава-
та щерка на бай Димо Канджата... Прибрах се в бунгалото, тръшнах се в леглото и 
съм заспал юнашката...                  

..."Толкова е просто, Ели! – събудих се посреднощ и вместо да седна да си из-
кърпя леферената мрежа, която делфините предната есен направиха на дроб, 
или поне да седна зад лаптопа да се разсейвам, тя, хубавата щерка на бай Димо, 
не излизаше от махмурливата ми глава. – Нямаш друг избор, млада госпожице! - 
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кръстосал ръце под главата, загледан в тавана, започнах да анализирам днешното 
запознанство със семейството на моя добър приятел. Ти си превърнала изкуше-
нието на страстите в грях и сега се чудиш как да избягаш от себе си. Ако си избрала 
това зло за свой път, наистина си в опасност, но ти си единственият враг, от когото 
трябва да се страхуваш... Ако тези проляти сълзи възвишат духа ти, няма зло, което 
да те докосне, Ели – мислех си. – Нито Бог, нито дявола можех да попитам защо ми 
изпрати теб, тази радост и наказание. Нямам нужда някой да ми обяснява необяс-
нимото. Онова, което знае всеки жив човек и живее с него, са любовта и хлябът... 
Някой беше опустошил душата ти, младо момиче, и зееше празна ниша... Но аз 
знам, че в човешката душа няма вакуум. Бог те изпраща при мен да надникна в 
тази празнота... Страхувам се, че една сутрин ще се събудя в леглото до тебе, Ели, 
и  няма да има какво да си кажем като всяка семейна двойка, единият ще скучае, 
а другият ще страда... Въпреки всичко, характерът ти ме извеждаше от тези стра-
хове...”

Отговорността, която бях готов да поема, ме връщаше там, откъдето избягах, 
по-скоро, това, от което избягах, ме застигаше... и въпреки всичко, исках да подам 
ръка на това объркано момиче.

... Прогизнал от алкохол и наркотици, по дискотеки и барове, погълнат от раз-
врата, и аз на нейните години се събуждах в едно легло между майка и дъщеря... 
бях млад, търсех изява на мъжкото си „аз“. С всеки изминат ден, колкото повече 
жени имаше край мен, толкова по-самотен се чувствах... Простих на баща си, че ме 
въведе в този, колкото сладострастен, толкова и отвратителен вертеп, и избягах от 
тази опияняваща самота. Той ме беше довел на този свят не да бъда в капана на 
неговата власт, а да живея своя живот. Доволен съм, че се освободих от властта му 
и от това, което беше направил от мен... Трябваше да се науча да живея сам. На 
годините на Ели мислех, че няма друг порок в човешкото съществуване, освен жи-
вуркането без цел... Дойдох тук в, Ченгене скеле, и помъдрелите от живота мъже 
ми дадоха да разбера, че не целта, а безличието е другото, по-доброто име на „аз-
а“... Не знам какво е да бъде щастлив човек, но бях млад, здрав и не се нуждаех от 
нищо. Исках само никой да няма власт над мен, освен вятърът. Това беше най-ва-
жният ми избор и той ще засяга целия ми живот. Сега се появи това момиче и май 
ще обърка, пък може и да подреди, живота ми... докъде ще я докарам, не знам...

Беше съмнало. Отдавна бяха затихнали мощните двигатели на лодките, които 
излизаха сутрин рано в морето; кой на чуконта, кой на чепаре или да тарадисат 
някое парче дънна мрежа, а вече беше паламудено време, рибарите отиваха на 
узакма... След дългото будуване дрямката отново натискаше клепачите ми за сън, 
когато чух така добре познатото буботене от мотора на бай-Димовата лодка... „По 
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това време, уж опитен вече рибар, накъде е тръгнал моят приятел?“ – помислих 
си. Бързо изскочих навън, той вече акостираше на дървеното  ми кейче...

– Грабвай едно чепаре и тръгвай с нас, Кире! Обадиха ми се, морето ври от 
паламуд!

 „Време му беше!“ – рекох си. Втора покана не дочаках. Бързо навлякох кирли-
вите рибарски дрехи, грабнах чепарето с модерните сребристи воблери и тръгнах.

Екипирана в нова непромокаема щурмовка, Ели се беше свила на пангоза и 
щом скочих в лодката, ми се усмихна приветливо...

– Ще си имам вече помощник, Кирчо! – рече шеговито бай Димо, намигна на   
дъщеря си и даде газ на мотора.

– Времето до обяд ще се развали! – подсетих го, макар да знаех, че щом е еки-
пирал дъщеря си така, и той беше надникнал в синоптика на Гугъл...

– До обяд ще се върнем! Дано имаме късмет да минем през някое алайче, да 
вземем някоя риба, да направи сефте новата рибарка... – шегуваше се Канджата...

– Риба я вземем, я не рекох и аз да се включа в майтапа, но Маестрото яко ще 
издуха махмурливите ни глави...

– Не бях се изтървал чак толкова, Кире! Изложих ли се?
– Случва се! – успокоявах го, но усещах, че нещо още го гризе отвътре.
– Толкова години я гледах в очите, като икона!
– Успокой се, всичко свърши!
– До сутринта говорихме с дъщерята. Мисля, че Ели ме разбра...
– И аз говорих снощи с Ели, но не съм сигурен, че тя ме разбра. – усмихнах се 

на Ели, но тя се намръщи...
– Eй, вие да не сте решили морал да ми четете, бе? Говорете си за риби, оставе-

те ме на мира! На двайсет години съм, не ме връщайте  в предучилищна възраст...
– Малките деца поне знаят какво искат, Ели... – реших да скърша курназлъка ѝ.
– И аз знам! – прекъсна ме. – Никого не обвинявам за това, което бях, но не 

искам и никой да ме обвинява. Животът си е мой ще го живея, както аз си реша...
 „О, хо! Виж ти! Отново харесах характера ѝ... Дано не е само за показ пред 

тати...“ – помислих си, но не се сдържах, защото тази увереност ми харесваше, пък 
и не само ми е забавно, но и не излизаше от мислите ми...

– Чуй, Ели, не е възпитано един мъж да говори на девойка пред баща ѝ...
– Обръщаш се към мен така, защото още не знаеш нищо за мене. – прекъсна 

ме отново. – Аз съм една компаньонка на приятелите на мама, приятелю на баща 
ми, да не кажа по-точната дума, и татко знае това...

„Нещо сбърках ли? Дали не съм я обидил вчера с нещо?“ – не знаех какво да 
си мисля.
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– Ако баща ми не ти е казал, значи толкова сте приятели. Нека ти кажа и да ме 
оставиш на мира... Бях лошо момиче, но вече няма да съм! Не искам да съм! Оста-
вете ме на мира! Сама ще се оправя!

– Не се обвинявай, Ели! Да се спъне едно момиче в страстите на младостта си, 
не е грешно – реших да я успокоя. – Но, когато тръгне да се изправя на крака, вина-
ги ще помни лицето на човека, който ѝ подава ръка... След огорчението от сляпата 
младост ти си решила да живееш за себе си, ако продължаваш да се чувстваш 
виновна или да обвиняваш някого за това си падение, това ще те направи още по-
нещастна. Ти си вече голямо  момиче, на твоя характер  не му подхожда отчаяние, 
стегни се малко! – настъпи мълчание. – Ти си толкова млада, Ели! Животът е пред 
тебе... и целият е твой... Не допускай миналото да го помрачава! Не се залъгвай и 
с бъдеще. От настоящето по-ценно няма... Днес и сега, това е животът, госпожице, 
престани да се самосъжаляваш! Всичко друго е тревоги и напъни за утре... Едното 
не можеш да върнеш назад, а другото може и да не дойде... малко като от книга, 
но да не си помислиш, че искам да те поучавам. Животът си е твой. Няма правилен 
и неправилен живот... ти решаваш как да го живееш...

– Ти, приятелю на баща ми – прекъсна ме пак, – от вчера много нежно бъркаш 
в душата ми... да не се опариш! Преди да се заемеш да помагаш на някого, защо 
не го попиташ дали се нуждае от спасение, което ти предлагаш? Ти не знаеш в 
каква голяма беда съм, а от снощи човъркаш в душата ми... При татко се чувствам 
сигурна! Казах ти; стой далече от мен!

... “Разговорът стана сериозен, Киро, отдръпни се! – си рекох. – Жените са като  
котките, лесно на гръб не падат.“

– Животът на младите момичета, приятелю, винаги ще бъде изпълнен с трево-
ги. - обърнах се към бай Димо, все едно не чух какво каза тя.

– Ще се радвам, ако намерите общ език с дъщерята, Кирчо!
– Че какво има да делим с Ели, че да не се разбираме? Приятелството, както и 

любовта, не се дели, а се споделя, на тебе ли да го казвам бе, Канджа? Кой ще си 
вземе беля на главата с такава опърничава девойка?

Видях как Ели се подсмихна кисело, грабна с нежната си ръчичка вода от море-
то и ме пръсна...

– Дядо Торбалан ще ме вземе! Нещо друго да те интересува?
   „Това вече е сериозен знак!“ – си рекох и замълчах.
Беше хубав слънчев ден... близо час вече плавахме. Бях пуснал късото чепаре 

с двата сребристи воблера, модерно стана чепаре с воблери. В очакване да уда-
ри риба приказката ни вървеше, но аз усещах, пък и всичко около нас, над нас и 
далече от нас ни казваше, че трябва да се връщаме... На северозапад с червените 
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си огнени езичета мълниите близваха черните облаци, а от североизток, откъм 
нос Емине, наизскачаха бели пухкави облачета, подгонени  от силен вятър, който 
само след минути ще усетим... Няколко лодки, излезли явно рано сутринта, идва-
ха от ачика на пълна газ, бързаха да избягат от приближаващата опасност, дори 
ни направиха знак да се връщаме. Бай Димо държеше каломата с надежда да 
удари някоя риба и си пушеше сладко цигарата...

– Чуй ме, приятелю! Обирай туй чепаре, обръщай лодката, дай пълна газ и да 
бягаме! Не разбра ли, че старите рибари ни дадоха знак да се връщаме? Учи се 
от тях...

– Аз, Кире, от тях, от старите рибари знам, че пред развала на времето, рибата 
най-много върви... Ей сега ще се нахвърлят на туй пъстро чепаре паламудите...

– Не се шегувам, човече! Пали мотора и да бягаме! Този, който ти е казал тази 
рибарска глупост, защо не ти каза, че такава риба мами рибаря към дъното...

– Стига бе, Кире! Откъде дойде в тебе туй шубе? Моята лодка и ураган не може 
да я потопи... Созополски гърци са я правили. Ей тука, до Ставрова банка ще за-
въртим и се прибираме, за къде бързаш? Белким минем през някое алайче. Да 
куса щерката и от татко си паламуд... как иначе ще я направя рибарка?

Докато си мислеше бай Димо, че ще плисне и ще ни поизмокри малко, над нас 
притъмня. Дълга светкавица проряза небето и такъв гръм се разнесе, че ушите ми 
заглъхнаха... Обърнах се, Ели прегърнала широката дъска на пангоза, ме гледаше 
с молещ поглед... Нямаше нужда да уверявам приятеля си какво значи да си пла-
вал по всички морета и океани, а да не познаваш капризите на морето, край което 
си израснал... „Ако имаме късмет  да се измъкнем, бай Димо ще знае защо при 
лошо време рибата върви най-много...“ – помислих си.

Една след друга светкавици и мълнии се сипеха вече около нас, морето завря... 
Отидох при Ели, помолих я да влезе в кубрика, тя отказа. Върнах се при бай Димо, 
сега вече му нареждах да загаси мотора, защото лодката и без това беше неу-
правляема, а всеки опит да я насочи и той не знаеше накъде, всяка втора вълна я 
пълнеше с вода. На мига ми се подчини. Наредих му да отиде при дъщеря си и я 
помоли да влязат в кубрика.

Знаех посоката на вятъра, предвидих за колко време ще ни издуха до брега и 
трябваше да задържа лодката, преди да е станала на трески в камъните на брега. 
Видях, че има дълго котвено здраво въже и се успокоих. След четвърт час гръмо-
тевиците се отдалечиха, дъждът намаля... Просветна малко, видях очертанието 
на брега и хвърлих котва. За късмет, задържа лодката. Гръмовете утихнаха, силата 
на бурята намаля, но зад Стара планина, откъм Емине отново затрещя... Опитах 
да запаля мотора, отказа. Лодката беше до колене във вода и нямаше смисъл да 
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го мъча да запали. „Значи на котва ще посрещнем втората провеза, че понягога 
идва и по-силна, молих се поне котвата да не изтърве... Тя че лодката ще стане на 
трески, майната ѝ, ние как ще изпълзим от прибоя...“

Още не бяхме изхвърлили водата от лодката, ни връхлетя с всичка сила втората 
провеза и котвата издрейфа... Сега вече наистина ще ни трябва късмет да се спа-
сим... При една по-продължителна светкавица видях, че лодката ще подмине ост-
рите камъни. Опитах с греблата да я насоча по-надолу, там прибоят не се връщаше 
с такава сила, но не успях. Оставих лодката и отидох до Ели. Крещях ѝ да скача във 
водата, но тя се страхуваше. Скочих аз пръв и отново я молех да скача, тя пак се 
опъва... Тогава я хванах грубо и я издърпах във водата... Лодката се блъсна в под-
водна скала и се обърна... „Сбогом, приятелю“ рекох си на ум и крещях на Ели да 
не се пуска от дрехата ми да мога аз да плувам свободно. При една обратна вълна 
на прибоя се изтърва и я отнесе навътре... След малко друга вълна, като по чудо 
я върна обратно до мен. Хванах я за дрехата и бързо я извлякох на камъните... 
Върнах се за бай Димо, лодката заседнала с карината над водата, между два остри 
камъка, а той се държи за нея като удавник... и чакаше помощ. Каза ми, че има 
силни болки в гърдите и че кракът му е счупен. „Туй да е бедата“ – си рекох. Хванах 
и него за яката... и бързо го  извлякох на брега... Войниците от военноморския пост 
ни видяха, че бедстваме и дойдоха да ни помогнат...

Вечерта не можахме да отидем до болницата. След като отнесоха бащата на 
Ели, се заех да прибера лодката. Организирах рибарите и до вечерта, пробита 
на две-три места, лодката беше издърпана на плажа в Рибарското селище за ре-
монт... Докато оздравее бай Димо, ще му сменя няколко дъски, ще му подсуша 
двигателя и вече ще знае кога върви най-много рибата...

Знам, че вас, читателите, не ви интересува какъв рибар ще е отсега насетне бай 
Димо, а как продължи връзката ми с Ели. Нали затуй съм седнал и аз над белия 
лист? През целия ден, докато прибирахме пробитата лодка, Ели не излизаше от 
мислите ми. Познавам добре вятърничавия характер, по-скоро безхарактерния 
нрав на момичета, които все още се вземат за тийнейджърки. Целият следобед не 
можах да намеря нито една причина, която би задържала хубавата щерка на моя 
приятел тук, в Рибарското селище... особено след това сериозно премеждие от 
първото излизане в морето... Не очаквах да я сваря, но беше редно да я потърся и 
ми стана много приятно, че Ели ме чакаше и ме посрещна на вратата...

– Много се забавихте, Кирчо! Няма ли да отидем да видим татко? – тревожно 
ме попита. – От новините разбрах какво му е. Счупен крак и две спукани ребра...

– Значи и в новините влязохме? – пошегувах се.  
– И други бедстващи рибари е имало! – побърза да ме информира Ели.
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– Който не се подчинява на природата, тя го наказва! – прекъснах я и побързах 
да ѝ обещая, че ще отидем при баща ѝ. – Ще отидем, Ели, утре ще отидем при 
татко ти. Вече е късно, няма да ни пуснат при него.

Щом се намръщи, разбрах, че аргументът ми не я задоволи и реших да я успо-
коя, като се позаинтересувам за нея.

– Всичко ще е наред, миличка! Смръщи ли вежди хубаво момиче, значи Бог 
докосва челото му... Ти имаш добро сърце, Ели... Днес изплаши ли се?

– Не! – отговори ми с усмивка. – Аз не разбрах дори какво се случи, Кирчо. 
Страх ме беше от светкавиците и гръмотевиците... после какво се случи, не раз-
брах...

– Ти си изплашена, мила, утре ще те заведа на доктор...
– Шегуваш ли се!? Нищо ми няма!
Харесваше ми спокойствието ѝ, но, за да не си спомня нищо, значи е била из-

плашена до смърт.   
– Харесват ми момичетата с характер!
– Ако нямах характер, и врагове нямаше да имам, Кирчо... Сега се чудя как да 

избягам от тях...
Искаше да ми каже нещо момичето, но не смееше. „Какви врагове може да 

има едно хубаво момиче, освен досадни мъже?“ – питах се.
– Така е, Ели! Хубавите момичета трябва да имат характер. Разбирам, че искаш 

да ми кажеш нещо... Gовори!
– Да! На татко не казах, но разбрах, че с тебе мога да споделя всичко. Разбрах, 

че ти познаваш живота. Не искам да ангажирам никого със себе си, но знам, че те 
ще дойдат и тук...

– Кой, кой ще дойде тук? Говори, Ели!   
– Те са лоши хора, Кирчо. Убиват всеки, който застане на пътя им...
– Какво говориш? До там ли си я докарала?
– Аз сама ще се справя! Не искам никой да пострада заради мен. Аз ще ги на-

кажа! Пистолета „Макаров“, с патрон в цевта, го държа в чантата си...
– Спокойно, миличка! Какво ми казваш?
– Искат да ме отвлекат в чужбина да проституирам... Мама е глупачка, тя не 

разбира какви планове си кроят тия изроди зад гърба ѝ...
– Кой? Какви са тези хора?    
– Няма да им се случи! На всички ще вкарам по три куршума... в тъпите мутри...
– Споко, Ели! Бог да му е на помощ, който пък застане на моя път...
– Страх ме е, Кирчо! – дойде и се гушна в мен... – Сега и за тебе ще се страху-

вам. Баща ми ме обича, но той е много добър, не може да ме защити.
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...“ Такава била значи работата – помислих си. – Момичето наистина има по-
сериозни страхове от една морска провеза...”

... „Не се страхувай, миличка! Светът няма да бъде погълнат от тези, дето вър-
шат зло, а от онези, които правят добро с оня измислен лозунг „ВЪРХОВЕНСТВО НА 
ЗАКОНА...“ и тълпата стои безучастна... Появи се това момиче и нещо се обърна в 
мен. До вчера влюбените ми изглеждаха смешни. Днес се улавям, че след снощ-
ния разговор с Ели, едно неопределено и непознато чувство, сега ме теглеше към 
нея... Допреди малко го отдавах на аскетизма, който си бях наложил на страстите, 
за да се науча да живея сам, да обичам само себе си и да се смея на всичко в този 
скапан свят... Но от два дена се смея на себе си, че наказвам страстите си... Ми 
то има ли човек, който да обича някого повече от себе си? Това не означава ли, 
че всеки трябва да поддържа тялото си здраво, за да е спокойна душата и весел 
животът му с него? Никога не съм бил наполовина добър, нито приблизително 
честен, а още по-малко сравнително почтен, Ели. В края на краищата, взел съм 
живота си в ръце, но живот без любов живот ли е? От днес до края на дните ми 
всичко, което ще  се случва с мен, ще бъде и заради тебе, хубавице... Преди малко 
дори ми мина през ум, че Бог те изпрати при мен, за  да успокои егото ми... и ако 
създадем живо, ще си имаме  грижи, тревоги и радост... нали това е животът? “

... Ели се страхуваше тази нощ да остане сама. Как да не повярвам на опас-
ността, която я грозеше, когато познавах този печеливш бизнес и хората, които се 
занимават с това... Сериозна беше тревогата ѝ, затуй я поканих да дойде при мен. 
Утре ще отидем на свиждане при баща ѝ, ще му обещая, какво да  му обещавам? 
Просто се налага да поема грижа за дъщеря му, както се казва, ще поискам ръката 
на Ели. Сигурен съм, бай Димо ще се зарадва много... той не искаше момичето му 
да се върне в оня бардак... Какво пък? Всичко е толкова просто; както каза вчера 
той: „И чудесата стават така, като на магия...“ Не мога да  определя какво изпитвах, 
но тя наистина ме интересуваше вече...

На другия ден се качихме в колата и отидохме при баща ѝ на свиждане. Ели 
седна на дясната седалка и сложи чантата в скута си. Явно пистолетът с патрон в 
цевта беше вътре. Никога не съм пренебрегвал женската смелост, пък и интуиция-
та ми подсказваше, че това момиче е изплашено до смърт и беше решено на всич-
ко... През нощта очаквах, че сама ще дойде при мен, но явно не беше още време 
за секс. Докато ми разказваше как многократно е подавала молба до полицията и 
никой не й обръща внимание, а и имената, които спомена, вече бях сигурен, че не 
шмекерува и, че наистина ще им напълни главите с олово, с този „Макаров“ шега 
не бива...

На другия ден посетихме бай Димо. Поговорихме си с бай Димо за премеждие-
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то, поблагодарихме на Бог, че не ни прати на дъното... Накрая обещах да се грижа 
за Ели и той ме прегърна като син, доволен, че дъщеря му няма да се върне в онзи 
бардак при майка си.

Разходихме се из града, пихме кафе и през цялото време усещах неспокой-
ството ѝ. Прибирахме се и чак след отбивката от главния път за Рибарското сели-
ще Ели каза, че вече е спокойна. На километър в гората дойде проблемът. Отда-
лече гледам черно БМВ, спряно вдясно на пътя, и униформен полицай ми вдига 
палка да спра за проверка.

– Те са! – потрепери Ели и пъхна ръката си в чантата.
– Споко, Ели! – и се усмихнах. – Ококорените от страх очи не виждат лошото, за 

да го видиш и победиш, трябва да мислиш, скъпа. Смелостта и куражът са в това 
да ти сече пипето. Разумът е по-силен от пистолета. Няма по-прибързано и ужас-
но действие от това да отвърнеш на злото със зло. Това е отмъщение, скъпа, то 
превръща и тебе в злодей... Разбрах от баща ти, че си била две години студентка 
по право, не трябваше да се отказваш. Сега барем щеше да знаеш, че мъртвите не 
разбират, че са наказани...

– Спри, спри тука! – прекъсна ме.
– Дай ми този пистолет!
Подаде ми Ели туй чудо „Макаров“, свалих му предпазителя, който тя навярно 

щеше да забрави да дръпне и го пъхнах на колана си.    
Спрях по-далечко. Полицаят дойде при мен.
– Вземете документите и елате при нашата кола за проверка!
Казах на Ели, че не искам да я наранят, да не се съпротивлява, да разчита на 

мен... Щом излязох от колата и тръгнах да нося документите, двама полицаи из-
лязоха от лимузината и тръгнаха към моята кола. Грабнаха Ели и я натикаха в БМВ 
то... Не чух нито вопъл, нито стон, само погледът, молещ за помощ на Ели, се за-
печата в мен... Всичко ми беше до болка познато... Тези хора дори не заслужаваха 
леката смърт, която момичето им беше подготвило, но пък и не си струваше тол-
кова  млада да лежи в затвора, заради тези кретени...

Докато фалшивият полицай се взираше в документите, задното матирано стък-
ло бавно падна надолу. На задната седалка видях едно оперено старче в раиран 
костюм да ми се усмихва... Господи! – прекръстих се. – Това беше самият ми баща. 
С мазната си усмивка той ми казваше: „Аз съм босът, синко! На хубавата жена, 
нали съм ти казвал? Не трябва да гледаш сериозно, тя е машина за пари...“ Усмих-
на ми се още по-доволно, все едно му правех подарък... и прегърна Ели. Явно 
хитрецът си мислеше, че аз още живея с навиците, които той ми беше създавал. 
Даваше ли си сметка, че след малко ще ми се моли да не му пръсна черепа с това 
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руско чудо, дето едва се сдържах да не извадя, че не съм забравил издевателства-
та, на които той ме учеше...

Щом ми върнаха документите, бързо се върнах при моята кола, отворих ба-
гажника, извадих „Калашника“, който бях откраднал някога от неговия арсенал... 
Много пъти се канех да го хвърля в морето, но нещо все ме спираше... и ето защо. 
Докато те маневрираха да обърнат колата, гадната му усмивка и молещият за по-
мощ поглед на Ели стояха пред очите ми... Щом минаха край мен, изпразних по-
ловин пълнител в гумите на скъпото им возило, заставих ги да излязат с вдигнати 
ръце навън и да лягат по очи на платното... Казах на Ели да им обере патлаците и 
да влиза в нашата кола. Добре се справи момичето. Когато се върна да вземе от 
жабката на колата им още един пистолет, разбрах, че и друг път е била в тази кола, 
щом знае, че държат резервен пистолет. Но за това по-късно ще разкажа. Отидох 
до баща ми, подритнах го като умряло куче и му казах да става, че ми е обидно да 
го гледам в такова жалко положение... Изтърсих спортния му костюм и казах на 
глас да чуят тримата му кретени: „Ако още веднъж потърсите това момиче, първо 
си поръчайте и четиримата по един бял ковчег...“ Приближих се до ухото на тати и 
тихичко му прошепнах: „Злото само се наранява, татко!“

Разказах ви тези две премеждия, защото ние, хората, винаги сме изправени 
пред две злини човешката и природната. Природата не се извинява, но винаги  
ни предупреждава ако можем да се спасим, а това нищожество – човекът, ако не 
може да те победи, ще те подмами с отрова, оръжието на страхливците... Но да 
не се отклонявам, имам какво още да ви разкажа след тази среща с дъщерята на 
моя приятел.

Докато бай Димо оздравяваше, с Ели се опознахме и заживяхме като семей-
ство. Тя беше едно жизнено, трудолюбиво и всеотдайно момиче с характер. Има 
един глупав израз - „сродни души.“ Някои семейни двойки изобщо са бездушни, 
но... На мен момичето просто ми легна на сърце. Не очаквайте да извадя някакъв 
аргумент и чрез тази любов да оправдая смисъла на живота си. Никога един мъж 
не може да осмисля живота си с една жена, поради простата причина, че може да 
се отчая повече. Но ще си призная, че винаги, когато се връщам  от морето и стъпя 
на кея, и до днес ми е драго, че тази жена ме посреща, защото се тревожи за мен 
и не иска да ме изгуби...

Но нека започна от последното премеждие: 
Вечерта след неприятното премеждие си направихме скромна галавечеря с 

малката умна лудетина. Преди да си чукнем за късмета от двете злини, Ели плахо 
ме попита:

– Това, значи е баща ти? Наистина ли щеше да го убиеш?
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– Да! – отговорих без да се замисля, но ми се стори много жестоко, не исках да 
я изплаша с характера си и за да смекча малко този категоричен отговор, добавих: 

– Когато живеем сред толкова много зло, кой не знае, че човек убива, за да не 
бъде самият той убит? Ако бяха извадили оръжие, какво – да гръмнат мене ли? 
Да стоя и да гледам как те отвличат ли? Те са страхливци, Ели, оръжието, което 
носят, ги плаши повече, отколкото им дава кураж... Няма справедливост, мила! 
Не се плаши от агресията ми, скъпа, тя не е проблем, а следствие от проблема...

– Те заслужават, Кирчо! И аз щях да ги гръмна без да ми мигне окото! Колко 
мои приятелки отвлякоха... И полицията е с тях!

– Знам и разбирам страховете ти, но не ми харесва твоята смелост! Смелост, 
предизвикана от страх, е жестокост. Това не си ти, мила! Ти имаш разум, ползвай 
го! Зарежи обидата на егото си, то изисква, хвърля ни от беда в беда. Духът, затуй 
ни го е дал Бог, да вземаме правилни решения, да ни избави от злото...  Кога-
то нападащият се колебае, жертвата е с един ход напред, Никога не позволявай 
страхът и гневът да изпреварват разума ти... Разбирам, че злото е пред очите ти, 
но никой няма право да раздава справедливост без присъда...

– Разбирам те, Кирчо! – прекъсна ме. – Докато престъпниците трупат мръсни 
пари, привилегированите  мъже в червени тоги се превръщат в по-големи злодеи. 
Не мисля, че заслужават да живеят на свобода. И аз бях студентка по право, цели 
две години...

– Нека ти кажа, озлобена госпожице: там, където всички са виновни, няма ви-
новен.  Наздраве, Ели! Ти си млада още, нищо чудно един ден да станеш проку-
рор... На първата лекция не ви ли казаха, че няма невинни хора..., но този разго-
вор ще развали вечерята... Наздраве!

– Досега никой не е разговарял с мен така, Кирчо.
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There are millions of suns left*
“Think how you love me,” she whispered. 

“I don't ask you to love me always like this, but I ask you to 
remember. 

Somewhere inside me there’ll always be the person I am 
tonight.”

F. Scott Fitzgerald
“Tender is the Night”

There are millions of suns left. Това чете езикът ми, докато 
бавно минава по татуираните думи върху меката кожа на врата 
ти. Уолт Уитман е писал тази поема за теб. Знаел е за златисти-
те косъмчета, които се показват като стръкчета трева, измеж-
ду инжектираните със зеленикаво мастило думи под кожата 
ти. Думи, които попиват в устните ми, милиони слънца, които 
докосват лъчи на върха на езика ми. Главата ти е наведена на-
долу. Косата ти пада пред лицето. Хващаш дланите ми, докато 
съм зад теб. Вплиташ пръсти между моите. Стискаш ме силно, 
сякаш за да усетя силата на думите, силата на езика. Едната 
презрамка на черния ти потник е паднала под рамото. Добли-
жавам устни до ухото ти и чета мислите ти с език, усещам ре-
лефа им, сякаш са татуирани в ушната ти мида. Знам, че този 
миг в средата на нощта ни обещава единствено невъзможна 
вечност. „Нещастна любов на двама щастливи“, както казва 
един от героите в пиеса на Вирипаев. Нощта ще свърши ско-
ро, затова бързам да те запомня в щрихи – лице с остри черти, 
жизнени, бързи очи, с дълги черни мигли, клепачи с черен мо-
лив, които танцуват, когато се усмихваш. Рядко се усмихваш. 
Излъчваш студенина и не допускаш никого до себе си. Това ме 
привлича до обезумяване. Както и малките бръчки в краищата 
на очите ти, които се сливат при всяка усмивка. Усмивката, с 
която позволяваш да видя душата ти. Пишеш поезия, но знаеш, 
че за всички изгреви и залези вече е писано. Тогава за какво 
да пишеш? И защо? Не са останали нито думи, нито емоции, 
за които да разкажеш. Милиони слънца са залезли, милиони 

* „Милиони слънца са останали“ (в превод от анг. ез.) – думи от поемата 
„Стръкчета трева“, „Песен за мен“ на Уолт Уитман.
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слънца са останали. Всичко вече е изживяно, написано, татуирано по телата. Stop 
this day and night with me and you shall possess the origin of all poems. Черното на 
нощта ни поглъща и губи. Отново докосвам с език ръкописните думи на врата ти. 
Изживявам всичко отново. И изгревът, и залезът едновременно. И сътворението 
на земята, и рая. Усещам първия миг, в който погледите ни се срещнаха, първия 
допир с кожата ти. Единственият начин да съм с теб завинаги е да се превърна в 
златист стрък трева, измежду думите на врата ти. Нощем ще настръхвам от студа. 
Сутрин ще се будя с бистри капки сутрешна роса. Ти няма да знаеш, че съществу-
вам. Никога няма да можеш да ме видиш. Ще гледаш слънцето право в очите, а аз 
ще стоя винаги зад теб, както в тази нощ, която никога повече няма да се повтори. 
Милиони пъти,  няма да се повтори.  

Оглушителната тишина на минутите

Eдни и същи разговори. По всяко време, във всяка точка на света. Как си? Яде 
ли? Добре ли спа? Важните въпроси от бита. Работа, жена, мъж, деца... Семей-
ство. Времето? При вас вали ли? Тук е слънчево. Бях на фризьор. Как е баба ти? 
Искаш ли да ти донесем ябълки от градината? И круши. Зеле ще затваряте ли за 
зимата? Сарми да направите и питка за Бъдни вечер! И пара́та да не забравите 
вътре! Елха взехте ли? Много са скъпи! Ние само клонка от бор ще украсим. Къде 
ще сте на Нова година? Вкъщи или с куверт, на ресторант? Да не сте изстинали?! 
Говорите носово. Боли ли те гърлото? Ние с баща ти настинахме. Пази се! Грижи 
се за себе си! Как е работата? Ще те повишават ли? Ще я сменяш ли? Парите сти-
гат ли ти? Ще се жениш ли скоро? Как е мъжа? Жената, децата...? Малките ходят 
ли на градина? Кога ще раждате? Време е! Всичко е Божа́ работа! Каквото ни е 
писано... Купила съм спанак за супа. И катък ще направя. Елате на вечеря! Аха, на 
театър сте... „Покана за вечеря“. Съвременна пиеса! Ще ходите ли на ски зимата? 
Аха, на спа-хотел на Алпите. Ние ще сме на Хисаря. Лятото ще отидем заедно на 
Китен. В парка сме. Стана късно тук, захладня... Съвсем опустя! Вие вкъщи ли сте? 
Аа, излизате. Обадете се пак, когато можете! И ще повторим всичко казано до тук. 
Няма какво друго да споделяме, освен всеобщата пустота. Едни и същи разгово-
ри. По всяко време, във всяка точка на света. Как си? Яде ли? Добре ли спа? 
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Емилия, сбогом
На Лилия

Гледам картините ти, Емилия. Мисля за саморазрушение-
то. За живота. За страданието. За улицата. За хероина и за това 
как бях наркоман в едно друго минало. Мисля за онова мазе в 
центъра на София... В един друг май месец. Годините изтичат 
като вода през пробито корито. Мисля за това, че животът е по-
вече от бюро и книга. Мисля си за теб. В сърцето малко боли. 
Превръщам болката в красота. Както казваше ти. В красотата 
на изкуството. На думите. Откакто заминах, бързо ме хипноти-
зира отново измамният смисъл на дните. Пътуванията. Работа-
та, в която се изгубвам. Лудият бяг в преследването на призра-
ци. Спомних си деня, в който реших, че ще бъда чист. Извадих 
всичките игли от себе си, изплюх със злоба хаповете синтетична 
надежда и се преродих под присъдата на времето. Осъден на 
живот. И всичко започнах начисто. Остана ми само едно от оно-
ва време: преследването на призраци. Призраци. Онези измис-
лени цели, в които се хващаме като удавници за сламка, за да 
не се изгубим в морето на живота. Защото призраците могат да 
бъдат по-истински от реалността, Емилия. Когато вярваш в тях. 
Като хероина. Може би аз все пак си останах наркоман. Казват, 
че наркоманите се раждат такива. Може би. В мислите поне. 
Не зная дали ме разбираш, Емилия. Емилия... Красиво е. Като 
водна лилия. Като водна лилия в морето на живота. Моя жи-
вот. Мисля за теб. В сърцето малко боли. Чувствам се загрубял. 
Емоционално осакатен. Кух. С дупка на мястото на сърцето. Кух. 
Сигурно е от годините. Остарявам, Емилия. Сигурно е от годи-
ните. Сърцето е там, но не тупти както преди. Кръвта все още е 
червена, но не толкова гъста. Както преди. Един приятел каза: 
"На 32 сърцето вече се е уморило да дава". Може би. Може 
би не. Мисля за теб, Емилия. Едно само зная, Емилия... Когато 
съм пак до теб. Когато мога да те докосна. Когато мога да усетя 
вкуса на устните ти. Когато мога да галя гърдите ти. Когато мога 
да те целувам по цялото тяло. Когато заедно голи преплуваме 
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нощта чак до края ѝ. Когато, сплели краката си, отново творим. Заедно. В едно. 
Когато правите ти коси нарежат лицето ми, от него ще рукне гъста кръв. На чер-
вено.  Тогава ще е истинско. Тогава ще сме истински. Тогава сърцето ми поне за 
миг ще тупти както преди. Както преди! Поне за миг! Поне за миг... Но дотогава, 
Емилия... Дотогава... Дотогава всичко са само сенки. Символи. Забравени усеща-
ния. Надежда... Осъдени на живот. Не зная дали ме разбираш, Емилия. Емилия. 
Красиво е. Емилия, сбогом!

България като хероин
Не съм раждала, но имам много деца!

 Сиси Графинята

Кишавият сняг, събиращ се по софийските тротоари, има цвета на хероина. 
Кафяв и мръсен от всичките примеси, с които го тъпчеха "Младост"-ките пласьо-
ри. Придобил цвета на кишата, в която сиви силуети пълзяха по заледените со-
фийски улици, уловени в безкрайния лабиринт на измислените си цели. Кишата. 
Кафеникава и мръсна като хероина, който купувахме от Мира. Връзката. Винаги 
там. В дъжд, студ и сняг. Неотменно стои и ни чака на онази детска площадка в 
онзи сив софийски квартал. Мира. Призрачният силует на една друга България. С 
тромбозирали вени надупчени от илюзии. Ръцете ѝ – лабиринти от лилави пъти-
ща, останали след стъпките подир изгубените ѝ спомени. Косата ѝ – сплъстена и 
разпиляна. Някога златна. Днес кална и мръсна. Като кишата. Като хероина, който 
ни продаваше. Беззъбата уста на Мира грозно се усмихваше при вида на дри-
павите ѝ деца – сиротни и чезнещи като изгубените ѝ надежди. А децата ѝ, това 
бяхме ние. Десетки софийски сираци с мъртво минало и несъществуващо бъде-
ще. Уродливи зародиши, преждевременно изхвърлени от утробата на "нашето" 
време. Невидими. Застинали. Чужденци в чужда България. Недъгави херцози, 
господари на една измислена реалност. Синтетичната прегръдка на една майка 
мащеха – единствената топлина, която познавахме. Мира. Призрачният силует на 
една друга България. И до днес я виждам. Там, сред остатъците на разпиляната 
ни младост. Майката, коятo изпрати толкова много от децата си и ден подир ден 
ги оплаква с горчивите сълзи на съвестта си. Мащехата, която прегръща децата си, 
но не ги обича. Като България. Като хероин.
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Една ненаписана песен
На баба

Мисълта, че може да не видя това лице отново, внезапно ме пронизва. Баба. 
Хиляди призрачни игли с болка се забиват в сърцето ми. Усещам грапавината на 
старите костеливи ръце върху своите. Последната топла прегръдка на прага. Сър-
цето, в което съм бил винаги. Пронизваща, задушаваща болка. Човекът, който е 
бил винаги с мен. Винаги в мен. Част от сърцето ми. Част от живота ми. Физическа 
част от мен. Пронизваща, задушаваща болка. "Ще напишеш ли песен за мен?" 
– последни думи на сбогуване. "Нека бъде весела! Нека струи радост от нея!". 
Обещавам. Обещавам! Обсипвам набръчканото лице с целувки. Като малко дете. 
Сега. Както някога. Сините вени, костеливите пръсти, белите коси и най-топлата 
прегръдка на света. Онази, която те очаква. Винаги и навсякъде. Въпреки болките. 
Въпреки обидите. Прегръдката, която е била винаги там и за теб. Единственото 
сигурно нещо на света. И знаеш, че винаги ще бъде там. На онзи праг. Винаги за 
теб. Най-топлата прегръдка на света. "Ще напишеш ли песен за мен?" Обещавам. 
"Нека бъде радостна!" Обещавам. Обещавам. Обещавам. Пронизваща, задуша-
ваща болка. Защо напускаме хората, които най-силно обичаме? Последно при-
знание: любовта завинаги остава. Скита, мръщи се, сърдита и неблагодарна е. И 
винаги се завръща обратно в обятията на онези ръце, които някога за пръв път 
са я посрещнали първи на този свят. За да я изпращат после десетки пъти. Де-
сет години. Отново и отново. Винаги там. Винаги очакващи. Винаги посрещащи. 
Двете старчески ръце. Баба. Пронизваща, задушаваща болка. "Ще напишеш ли 
песен за мен?" Обещавам. Обещавам. И самолетът излита. Отново. Изгубвам се 
сред десетките каменни лица. Адът това са другите. Както и нашите лични избори. 
Да бъдем далеко от тези, които най-силно ни обичат, защото най-силно ги обича-
ме. Един от абсурдите на абсурдния ни живот. Пронизваща, задушаваща болка. 
Там. На прага. Една ненаписана песен. Молба за прошка. Последна. Двете ръце 
и гласът, който ме вика. Усмивката и набразденото от пътеките на времето лице... 
“Върни се! Тук е сърцето ти.” Обещавам. Обещавам. И отново изпращане. И най-
силната любов на света. Онази, която не иска и не очаква. Която е просто там и за 
теб. Винаги за теб. Любовта, която дава. Дава. Дава. Винаги за теб. Любовта, която 
никой друг никога няма да ти подари. Любовта на двете костеливи ръце. Чувствам 
със сърцето ѝ. Мисля мислите ѝ. Усещам тежестта на очакването. Безпокойството. 
Грижата. Любовта, която никой никога няма да ти подари. И която остава в теб за-
винаги. И отново и отново се завръща. Там, където две протегнати старчески ръце 
търпеливо ще я очакват. Винаги. Където и да е. Където и да си. "Ще напишеш ли 
песен за мен?" Обещавам. Обещавам. Обещавам!
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Speranza 55
На Мария Д.

Две смеещи се очи и една усмивка, която през моите намира пътя към сърцето 
ми. Един стар телефон: "Нов не ми е нужен! По-нов не значи по-добър!" и смях, 
обливащ ме като сълзи. "...не, не, това е псевдонимът на майката на Оскар Уайлд". 
Веселите пламъчета в погледа ѝ изпепеляват мислите ми. "Любимото ми число е 
5. Пиша го по два пъти, за всеки случай, ако едното се изгуби!". Смехът ѝ ме изгуб-
ва в лабиринтите на Ехо. "Хубаво е колието ми – виж!". Крехка пеперуда с медени 
крила полита от гърдите ѝ към пъстрите цветове на очите върху белезникав конец 
от звезди. Водена само от звъна на гласа ѝ, хипнотично се издига отново и отново 
към вечерния небосвод на зениците. Повлечен във вълшебния ѝ полет, внезапно 
се сепвам. "Красиво е, нали? На баба е. Тя е на 88. Случайно го намерих вкъщи." 
Излизаме от бара и леденият декемврийски въздух пронизва дробовете ми със 
звук на счупено огледало. Виждам нея отразена във всеки къс. С черно палто като 
нощта и с големия червен чадър, увиснал небрежно на едната ръка. Ритмичното 
почукване на черните ботуши върху напуканите плочки на "Раковска" глухо отеква 
в тишината на пустия град. "Постоянно си губя чадърите. Сигурна съм, че някъде 
съществува една тайнствена земя, покрита с всички мои изгубени чадъри". Звъ-
нът на смеха ѝ се разлива по "Славейков", топва бос крак в езерото на шадравана, 
завърта се и весело намига на двете застинали статуи на пейката. Играе на "Дама" 
върху трамвайните релси на "Графа", прескача на куц крак белите черти на свето-
фарната зебра и се търколи лениво пред "Сълза и смях", преди да потъне дълбоко 
в мен. За да мога да я виждам отново и отново. С оптимизъм на дете. С очи на 
жена. И с усмивката на най-красивото момиче на света.
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Последният кавалер

Той беше порядъчен мъж. Така беше възпитан. Беше студент 
по училищна педагогика и живееше в общежитие в Студентски 
град заедно с един също тъй порядъчен колега от икономиче-
ския факултет. Беше мълчалив и изглеждаше скромен. Ходеше 
редовно на лекции, не висеше по кафетата, не беше женкар и 
учеше упорито за изпити. Някога, в първи курс втория семестър, 
имаше приятелка. Скромна девойка от философския факултет, 
ала нещо не се получи и всичко приключи така тихо, както и 
започна. Вече от две години портиерката на общежитието не 
беше забелязвала да влиза с някого във входа. Само понякога 
рентгеновият ѝ поглед улавяше как той скрито хвърля гладен 
поглед към по-красивите момичета, които срещаше във фоайе-
то. И след това отминаваше.

Красимир Йорданов наистина таеше горест по онези изящ-
ни колежки, които сякаш разцъфтяха далеч от дома, освобо-
дили телата и душите си от родителската опека и приличните 
гимназиални дрехи. Стройните им крака, оголени изпод мини-
жупи и къси панталонки, напъпилите гърди в стегнати блузки с 
ниски деколтета, пищните коси и сочните момичешки устни не 
го оставяха безразличен и зад добре овладяното му безразлич-
но изражение бушуваха страсти, привични на всеки един млад 
мъж. Ала порядъчното му възпитание и явно ниското само-
чувствие му пречеха да се престраши и да поконтактува малко 
с някоя от тези красиви млади дами.

На Красимир, както и на всички останали младежи от обще-
житието, най му се нравеше госпожица Теодора Карагеоргиева. 
Пристигнала във вид и самосъзнание на провинциална хубави-
ца, за три години в университета тя беше претърпяла метамор-
фозата на всяка нощна пеперуда, разцъфваща под лъчите на 
дискотечните прожектори и мъжкото внимание в чалготеките 
на Студентски град. Още в първи курс Теодора попадна в поле-
зрението на набитите нископодстгирани столични бизнесмени 
с лъскави коли и успя да вкуси от сладкия живот, който те ѝ пре-
доставиха. Теодора бързо се сдоби със завиден гардероб, би-
жутерия, козметика и печати в задграничния паспорт, а с позна-
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нията си за нощния живот на София можеше всеки един момент, ако ѝ се наложе-
ше, да започне успешен екскурзоводски бизнес с високобюджетни туристически 
групи. За съжаление в отношенията на Теодора с тези щедри и галантни господа 
неизменно настъпваше момент, в който любовта драматично биваше прекратена 
от трета страна – обикновено съпругата на настоящия господин. Тогава Теодора 
плачеше с дни, чувстайки се използвана и предадена, и се кълнеше, че ей на, 
това ѝ е било за последно и никога повече няма да погледне богат бизнесмен, 
който ѝ се кълне, че между него и жена му няма нищо и бракът им е просто една 
формалност. Заричаше се, че ще се отдаде на беден, но честен мъж, с когото да 
изградят здрава клетка на обществото, и ще работи за семейното благо наравно 
с него, преглъщайки липсата на скъпи подаръци и луксозни преживявания, но в 
замяна на неговата вярност и искреност спрямо нея. Ала все така ставаше, че след 
седмица Теодора, търсеща този честен, верен и искрен мъж в поредния софийски 
клуб, налиташе на поредния измамник на моминското ѝ сърце.

Днешният ден беше един от онези, в които Теодора преживяваше нова сър-
дечна криза. Хари, последната ѝ любов за цял живот, ѝ беше бил дузпата, и то 
след като най-подло преди това беше правил любов с нея, без да я предупреди, 
че ѝ е за последно. Той я предупреди, но едва след това.

– Душко, туй ти беше за последно, да ти кажа – така ѝ каза той, пуфтейки бла-
жено след акта. – Сори, ма мойта е надушила нещо, видял ли ни е някой, що ли, 
не знам, ама ако тръгне да се развежда, ше ми вземе всичко. Регистрирал съм 
всичко на нея, и къщи, и коли, че да не ми ги вземат, ако стане нещо. С вързани 
ръце съм, така че „чао, бамбина!“ – и Хари се изсухли измежду чаршафите под 
смаяния поглед на Теодора и нахлузи боксерките и дънките си. Не помогнаха съл-
зи и клетви, не бяха чути упреци, че Хари ѝ се е клел, че ще е до нея вовеки. 

– Аз ти казах, аз ти казах да не ми извъртиш тоя номер, ти ми каза: „Защо 
ме заклеймяваш заради един подпис!“, нали? Нали така ми каза? – ревеше като 
дете Теодора, криейки гърдите си с чаршафа. Въпреки драматично разстроената 
девойка, Хари не след дълго напусна фоайето на хотела, в който я беше отвел 
на раздяла, пробутвайки на рецепционистката стотачка с инструкции да извика и 
плати таксито на вече бившата му приятелка. И не пропусна да смигне на рецеп-
ционистката.

Сега Теодора плачеше под душа в стаята си в общежитието и отмиваше срама 
и унижението от тялото си.

Не след дълго, увита в халата си за баня, тя тръсна мокри коси и се върна към 
плана си за кризисни ситуации – да си намери някой беден, но честен мъж, с кого-
то да изградят здрава клетка на обществото. И този път, по-решителна от всякога, 
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се зарече да стори това незабавно.
Преглеждайки наум етаж по етаж обитателите на общежитието, тя се спря на 

Красимир Йорданов – скромният мълчалив порядъчен студент по училищна пе-
дагогика, който никога не беше заглеждал нея или хубавите ѝ колежки, когато се 
срещаха във фоайето. Стисна решително устни, пристегна колана на халата си, на-
хлузи меките си чехлички и излезе от стаята си.

Не след дълго на вратата на Красимир се почука. Той по принцип не очакваше 
посетители, но все пак открехна вратата и надникна в коридора. Там, невинна и 
сладка, стоеше Теодора – неговият таен блян в самотните му ергенски нощи. 

– Здравей – някак срамежливо поздрави Теодора. Той премълча, тъй като и без 
друго не знаеше какво да каже. – Аз... чудех се... дали не ти се намира цигара? 
Свърших моите, а тъкмо взех душ и... сам разбираш... няма как да изляза да си 
купя.

Красимир беше видял, разбира се, че Теодора е по халат, топла и мека, но пър-
воначално не се беше доверил на очите си. И не беше за вярване – тази богиня 
на общежитието да почука именно на неговата врата точно в този съблазнителен 
вид.

След като той постоя безучастен известно време, Теодора изви въпросително 
вежда и с подкупваща усмивка го подкани:

– Е?
Още миг безучастно състояние и „Е?“-то на Теодора някак си проби Красими-

ровия ступор. Той отвори вратата широко и пропусна красавицата покрай себе си. 
След това, също така безучастно, затвори вратата между тях двамата и останалия 
свят.

Той се насочи към нощното си шкафче и ѝ подаде малко предпазливо кутията 
си с цигари. Тя си взе една и предизвикателно застана права, с вдигната ръка пред 
лицето си, а между показалеца и средния й пръст щръкна незапалената цигара. 
Застана и остана така, чакайки последващ жест на Красимир. Той обаче не я раз-
бра правилно – пъхна ръце в джобовете си с поглед, блуждаещ някъде по пода на 
стаята. 

Разбрала, че ще ѝ се наложи този път тя да бъде двигателят в тази история, Те-
одора се самопокани и положи част от прелестното си тяло на пружиненото легло 
на Красимир. След това протегна подканящо незапалената си цигара. Той се сепна 
и се пресегна за запалката. После отново застана прав насред стаята, мълчалив и 
с блуждаещ наоколо поглед. Теодора умело поведе разговор.

– Много ми е приятно да пообщуваме. Ти сам ли живееш тук?
– Ъъ... да... не. Но съквартирантът ми си е тези дни в Карлово – каза Красимир 
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и млъкна. 
Теодора поизчака, после продължи.
– Мдам. А ти психология ли учеше?
– Училищна педагогика – поправи я той и после пак млъкна.
– Мда. Интересно.
Красимир не отговори.
– И какво точно представлява училищната педагогика? – полюбопитства тя и 

преметна ляво краче върху дясното си коляно. Цепката на халата ѝ се отвори до 
средата на прелестните ѝ бедра. 

– Ами... педагогика, но за училищата – разсея се с безразличие Красимир.
– Ооо... много полезно – каза с интерес Теодора. После се облегна на лакти 

назад и залюля мекото си чехълче на върха на пръстите си. Халатът се отвори още 
малко върху бедрата ѝ. Загадъчни тъмни сенки заиграха в отворилата се цепка. 

Красимир разсеяно седна на близкия стол. 
Теодора опита да смени тактиката. Тя заразказва за себе си.
– Аз уча география. Аз много обичам да пътувам! Затова географията ми е мно-

го интересна и искам някой ден да я преподавам на ученици. Да събудя интереса 
им и да обогатя мирогледа им. Може би именно училищната педагогика ще ми 
помогне да намеря верния път до тях, а? Как мислиш? – и тя се залюля на лакти, а 
халатът ѝ се разтвори леко и при бюста. 

Красимир тактично отклони очи от деколтето ѝ, където погледът му най-пре-
дателски се беше спрял. 

– Ммм... нещо ми стана хладно... – промърка Теодора, посягаща за пореден 
път към кутията му с цигари.

Младият мъж стана рязко и затвори прозореца. След това седна бързо на сто-
ла и продължи да присъства безучастно. 

Теодора го загледа, позачуди му се, пък продължи.
– А дали ти се намира нещо за сгряване? Да пийнем, така...
Също така безучастно и мълчаливо, Красимир стана, наля вода от мивката в 

тенекиено канче, потопи в него бързоварче и включи уреда в контакта. После, под 
изумения поглед на Теодора, бръкна в шкафчето, извади кутийка с пакетиран чай 
и пусна по едно пликче в две различни порцеланови чаши. Когато водата завря, 
заля пакетчетата в чашите и подаде единия чай на момичето.

– Няма захар – измърмори той.
– А, не, няма нищо... аз имах предвид някакъв алкохол, с който да се стоплим... 

– промрънка жално Теодора.
Красимир се сепна и бръкна отново в шкафчето. Извади една пластмасова 
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бутилка с неопределена жълта течност в нея. После разля в две стъклени чаши. 
Остра миризма на спирт блъсна Теодора. Тя сбърчи гнусливо носле, но бързо се 
овладя.

– Благодаря, много мило...
– От на дядо ми ракията... – информира я младежът. 
Това не беше най-подходящото питие за почерпка на млада изискана дама, но 

Теодора извини нелепото представяне на Красимир с това, че не го беше преду-
предила за посещението си и той не е имал възможност да се подготви. Както и 
да е, целта поставяше по-висши ценности пред нея и тя преглътна горчивката от 
поднесеното ѝ долно питие и потопи връхчето на устничката си в него.

Поговориха и помълчаха още малко, като говореше предимно Теодора, мълче-
ше предимно Красимир. В някакъв момент девойката отново се присети за поде-
тата по-рано тактика.

– Ох, ма що така студено при теб, ти как се топлиш тука?
Красимир се поогледа, пък повдигна провисналото от леглото одеяло. Измъкна 

изпод пружината стара печка „Елва“ с кварцови реотани. Включи я в контакта, в 
който преди известно време беше щепселът на нагревателчето за чай, и насочи 
уреда срещу полуизлегналата се девойка. Честно казано, до момента по-голямо 
изумление от това, което видя изписано на лицето на Теодора, Красимир не беше 
виждал. По никакъв начин обаче той не реагира с въпрос или жест.

Вечерта премина все в тоя дух. Девойката пожела да послушат музика и мла-
дежът пусна транзистора. След многобройни намеци тя го покани на танц, като 
се притисна сластно в него по време на блуса, а той тактично отлепи тялото си от 
нея. След финала на песента я пусна и остана все така безучастен. Отвръщаше ѝ с 
равен глас и потискаше любезно прозявките си, когато вечерта напредна. Накрая, 
слушайки една прочувствена балада, Теодора театрално уж заспа, полуизлегнала 
се на леглото му, с подканящо поразтворено халатче и обещаваща поза. 

Не на шега объркан, Красимир извади одеяло от гардероба и, тактично откло-
няващ поглед от голата ѝ плът, зави уж спящата, съблазнително дищаща с изпъ-
чени пълни гърди Теодора. Сетне се върна на стола, на който прекара вечерта, 
облегна се плътно на облегалката му и увеси глава. Когато дишането му влезе в 
ритъм, а тялото му се килна недвусмислено, Теодора престана да се преструва, 
че спи и огорчено стана от леглото. Позагърна се в халата, погледна спящия мъж, 
преглътна парливата обида и тихомълком премина през стаята. Отвори вратата, 
излезе от стаята му и затвори зад себе си.

На сутринта Красимир се разбуди и дълго време се чуди защо е прекарал нощта 
на стола. След това си припомни вечерта и гостенката, която беше дошла за по 



MOPE 113

цигара. Сви безразлично рамене и стана да си направи кафе. Странни хора има 
всякакви, помисли си той, и си запали цигара. 

Ала новината за нощната му гостенка се беше разнесла из общежитието. Не 
след дълго той отново беше обезпокоен от почукване по вратата. Там вече не-
търпеливо се бяха наредили няколко от момчетата от етажа, трима от долния и 
двама от горния. Те се набутаха непоканени в стаята, а не след дълго дойдоха още 
двама, уж случайно, но с очевиден интерес към случилото се миналата вечер. Не-
канените гости огледаха нетърпеливо стаята, търсейки някакво доказателство за 
това, че Красимир е покорил недостъпната иначе красавица. Доловиха ефирното 
ѝ ухание и дълго мирисаха възглавницата, на която се беше облягала прекрасната 
ѝ главица. Отъркваха се комично в разбърканото одеяло, което стоеше все още 
върху леглото и на шега опираха устни в ръба на чашата, от която беше пила тя. 

– Ма, ти, такова... нали... а? А? – хилеха се като хлапаци студентите и имитира-
ха похотливи движения.

– Глупости, няма такова нещо – въмутен отговаряше Красимир. – Аз съм джен-
тълмен, не съм се възползвал от нея, тя дойде само за цигари.

Младежите го поглеждаха разочаровано и придружаваха изумлението си с 
продължителни възклицания. Тази бленувана от всеки от тях богиня се беше са-
мопредложила на Красимир, беше дошла сама на крака до кревата му и дори 
беше полегнала в него, а той не се беше възползвал от нея. Никой от тях не може-
ше да си представи друг развой на ситуацията, освен общоприетата консумация 
на апетитната госпожица, ако му се беше паднало да е на Красимировото място. 

А той продължаваше да стои безучастен на стола, на който беше прекарал 
нощта, да пуши мълчаливо и да отпива от кафето си.

Не минаха два-три дни, и Красимир срещна на входа на общежитието си Те-
одора. Поздрави смирено, както се полага между хора, пушили и слушали музика 
цяла нощ. Тя презрително профуча покрай него и затръшна зад себе си вратата 
на поредния скъп автомобил, в който поседнаха прелестните ѝ форми. Моторът 
изрева сърдито и колата отнесе красавицата в неизвестна посока. 
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Читателски клуб на НБУ, Итало
Калвино, Марко Поло, 
С. Т. Колридж и аз

Получавам имейл с покана за поредната сбирка на Читател-
ския клуб при Нов български университет. Книгата на месец 
юни е „Невидимите градове“ от Итало Калвино /1923 – 1985/.  
И се оказва, че в личен план ми предстои среща, отлагана дълго 
във времето. 

Успявам да заема от кварталната библиотека екземпляр от 
книгата с пожълтели от времето страници. По книжарниците  
току-що е пуснат в продажба преиздаденият превод на Божан 
Христов от 1990 г., но няма смисъл да го купувам – почти сигур-
на съм, че в някое ъгълче в дома ми се крие първата книга. 

Имам физически спомен как я разглеждам в книжарницата, 
плащам на касата, отнасям я вкъщи, изваждам я от чантата си, 
разтварям я ... и бързо я затварям. Защото в него момент вни-
манието ми внезапно е погълнато от екзистенциални пробле-
ми – еуфорията от мечтите за промените у нас току-що навлиза 
в т. нар. „Луканова зима“ и материалният свят – храна, електри-
чество, вода, препитание, пари – започва да изчезва пред очите 
ми като в сюрреалистичен роман... 

Да, 90-те години в България определено не предразполагаха 
към четене и размишления върху социални утопии. Така пър-
вата ми среща с Итало Калвино, един от най-известните пред-
ставители на европейския постмодернизъм, не се осъществя-
ва. Оказва се, че поради изброените обстоятелства книгата на 
големия италиански писател, есеист и журналист остава непо-
зната и за мнозина от моите „четящи“ приятели. Оттогава са 
изминали 29 години. Времето е на нейна страна – превеждана 
и преиздавана многократно на различни езици, днес тя е по-
популярна и разбираема от всякога. И аз трябва да се подготвя 
за новата си среща с нея.

***
„Невидимите градове“ е книга без сюжет и може да се чете 

на малки забавни „порции“, захранващи във времето въобра-
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жението, позитивното мислене и доброто настроение. Същевременно, за мое 
удивление, в нея откривам перфектни илюстрации, почти като в учебник, на ос-
новните направления в развитието на европейската и северноамериканската ли-
тература през 20 век – преминаването през знакови форми на модернизма като 
фундамент за изграждането на постмодернизма. При това с такава отдаденост на 
автора към всяка една от тях, че бих ги нарекла „страстите на Калвино“.  

Въображаеми разговори между Марко Поло и Кублай Хан рамкират единаде-
сет раздела, в които пътешественикът описва пред Великия Хан 55 града с женски 
имена, които е посетил по време на своите мисии. Забавно, остроумно четиво, из-
тъкано от фантастика и поезия. Но в същото време – един сложно построен пъзел. 

Във всеки раздел изникват сякаш без определен ред градове с номера в де-
финирани от Калвино групи: на паметта, на желанията, на знаците, на размените, 
на очите, на името, на мъртвите, на небето, леки градове, непрекъснати и скрити. 
При внимателен прочит става ясно, че разбърканите на пръв поглед разкази са 
подредени стриктно в пет области - култура, език, време, памет, смърт. Градовете 
се появяват в сложна схема, доста трудна за проследяване в началото, по-предви-
дима едва във втората част на книгата.

Признавам, че интелигентността ми бе поставена на сериозно изпитание, но 
се успокоих донякъде, когато прочетох, че това е нещо като пасианс с карти таро 
– игра, която не познавам. В тази прецизна постройка, предизвикваща в еднаква 
степен вниманието, въображението и интелекта,  се откроява Калвино структура-
листът. 

Наративът е изчистен до прецизността на филмова лента, въпреки  иносказа-
телния подход - това вече е почеркът на Калвино неореалистът. В текст почти без 
прилагателни всяка дума се откроява със собственото си значение и по приумица 
на автора преминава от едно измерение в друго: „В Еуфемия се идва не само за 
продажби и покупки, а и за това че нощем край огньовете около пазара, седнали 
на чували или на варели или излегнати върху купчините килими, при всяка дума, 
която някой каже, например „вълк“, „сестра“, „скрито съкровище“, „битка“, „крас-
та“, „любовници“, другите разказват стоята история за вълци, сестри, съкровища, 
краста, любовници, битки. А ти знаеш, че по време на дългия път, който те очаква, 
когато, за да останеш буден при клатушкането на камилата или на джонката, за-
почваш да прехвърляш един по един всичките си спомени, твоят вълк става друг 
вълк, сестра ти – различна, твоята битка – съвсем друга, така е при завръщането 
ти от Еуфемия, града, в който хората споделят спомените си при всяко равноден-
ствие, пролетно и есенно.“ А може би така се чувстваме и когато излезем от са-
лона след като сме гледали някой от големите филми на италианското кино от 
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средата на 20 век. 
Изключително изобретателен е Калвино сюрреалистът, който създава плеада 

от градове-утопии в рамките на роман-утопия. Героите водят своите диалози ня-
къде през 13 век, но става въпрос за нашия свят днес. Марко Поло разказва напри-
мер за град, който се състои от противоположни реалности, едната на видяното „с 
поглед нагоре“, другата „с поглед надолу“ (Колко неусетна е понякога границата  
между оптимизма и песимизма и преминаването от едното състояние в другото!); 
или за „тройствен“ град – на живите, на мъртвите и на неродените (особено тряб-
ва да с съобразяваме с последните!) Върху атласа на Великия Хан пък са разполо-
жени градове, които „още нямат форма и име“ и като такива се споменават Ню 
Йорк, Лос Анджелис, Киото-Осака (както знаем, те ще се появят векове по-късно):. 
Но по този начин ние сме предупредени: „Там, където формите изчерпват раз-
нобразието си и се разпадат, започва смъртта на градовете.“

Разбира се, тези техники на високия модернизъм са в помощ на постмодер-
ниста Калвино, който сякаш на шега, с лека ирония посяга към известната книга 
за пътешествията на Марко Поло „Милионът“ – великолепно овладян пастиш на 
цялостно произведение – за да ситуира върху тях възгледите си за съвременния 
свят. Разказите в двете книги външно си приличат, но има едно съществено разли-
чие – в „Милионът“ те са пътеписи, в „Невидимите градове“ – притчи. В творбата 
на Калвино играта присъства многопластово – като партия шах между Хан Кубилай 
и Марко Поло, която служи за фон на разговорите им; като игра на реалностите в 
„невидимите градове“; като най-древния, оцелял до днес начин на комуникация – 
играта с жестове. Тезата в притчата често се превръща в своя антитеза: „Човек, кой-
то дълго язди из диви места, неизменно изпитва желание да види град. Най-после 
пристига в Изидора, където дворците имат вити стълби, инкрустирани с морски 
охлюви, където се произвеждат по всички правила на изкуството далекогледи и 
цигулки, където чужденецът, колебаещ се между две жени, среща винаги трета, 
където борбите с петли се израждат в кървави разпри между залагащите. Пътни-
кът е мислел за всички тези неща, когато е пожелавал някой град. Изидора е град 
на мечтите, но с една разлика. В мечтания град човек се е виждал на младини; в 
Изидора пристига вече стар. На площада е стената на старците; той седи редом с 
тях. Желанията вече са спомени.“ Това е само част от постмодернисткия инстру-
ментариум, с който Калвино си служи.

***
Дълъг е пътят на разказите за градовете във времето, преди да стигнат до кни-

гата на Калвино. Особено завладяващи са тези за Шанду / Джанду, лятната ре-
зиденция на Кублай хан. За нея пръв разказва венецианецът Марко Поло, който 
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на 18 години тръгва по Пътя на коприната с баща си и чичо си и пътуванията му 
продължават почти четвърт век. Той служи в двора на Кублай Хан, владетел на 
Монголската империя, който го изпраща на важни мисии в чужди страни. Когато 
Марко Поло най-после се завръща в родината си, тя е във война с Генуа. Той се 
включва в бойните действия със свой собствен кораб, но попада в плен и прекар-
ва една година в генуезки затвор. Там се сприятелява с Рустикело да Пиза, автор 
на рицарски романи, който през 1298 г. записва разказите за пътешествията му в 
книгата „Милионът“. В нея е първото описание на митичния град-дворец Шанду:

„И така, отпътували от страната Тандук, след три дни стигаме до Джанду, град, 
основан от Кублай Хан, Великят хан, който царува днес. Тук императорът е постро-
ил един дворец от мрамор и други скъпи камъни; залите и просторните стаи са 
украсени със злато и са необикновено красиви. Дворецът е заобиколен от стени, 
дълги петнадесет мили; вътре в тях има реки, чешми и поляни. Великият хан е 
пуснал там много диви животни, елени, лопатари, диви кози, които служат за хра-
на на соколите...

Посред голямата поляна Великият хан е построил сграда от бамбук, изцяло 
позлатена отвътре и изящно изрисувана с животни и птици... Покривът е построен 
по начин да бъде разглобен винаги, когато се наложи. Придържат го двеста коп-
ринени въжета.“

Превод Божан Христов, Народна култура 1990
Следващият автор, който дава някакви бегли сведения за Шанду през 1614 г., е 

английският свещеник Семюъл Пърчъз, посветил живота си да събира разкази на 
пътешественици и моряци. Съхранил ги надлежно в няколко тома. Ето неговото 
описание, явно базирано на книгата на Марко Поло:

„В Шанду Кублай Хан построил величествен дворец, обгръщаш със стена 16 
мили равна земя с плодородни ливади, прекрасни извори и всякакъв вид дивеч, 
а в средата разкошна къща за развлечение и отмора, която можела да се мести от 
едно място на друго.“

Век и половина по-късно Шанду се появява отново в една от емблематичните 
поеми на Семюъл Тейлър Колридж /1772 – 1834/, считан за основоположник на 
английския романтизъм. Тя е известна с две неща: написана била в наркотичен 
транс и останала незавършена. Историята, според самия автор, е следната: тъй 
като бил болен, той взел широко употребяваната по него време болкоуспокоя-
ваща тинктура „ланданум“, съдържаща 10 % опиум на прах. Започнал да чете 
описанието на Шанду в книгата на Пърчъз и заспал. Присънила му се великолеп-
на поема и щом се събудил започнал да пише като под диктовка. Планирал да 
бъде по-дълга, около 200-300 строфи, но стигнал до 54 и се наложило да спре, 
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защото го прекъснал някакъв човек, дошъл от Полрок... и магията изчезнала. 
Колридж не публикувал поемата „Кублай Хан“ цели десет години, позволявал 
си да я чете само в тесен приятелски кръг, но накрая Байрон успял да го убеди 
да покаже на света този прекрасен, макар и недовършен образец на английския 
романтизъм. На Шанду са посветени първите 11 строфи.

В Шанду Кублай Хан повелил 
дворец величествен да построят
там, гдето през бездънни пещери 
във мрачни морски дълбини
се вливал Алф, свещeната река. 
Тъй десет мили от най-тучните земи
били опасани със кули и стени:
в градини слънчеви със ручеи игриви 
дърветата ухаели през пролетта;
гори вековни пазели грижливо
поляни, грейнали в зеленина.

(Преводът от английски език е мой.)

*** 
Втората ми среща с Калвино и неговите „Невидими градове“ неочаквано откри 

пред мен пролуки във времето и пространството, за които не бях подозирала. Слу-
чи се няколко пъти да разтворя книгата на произволна страница, да прочета нещо 
и нещо да напиша... Тъй като не ме бива в изкуствените построения, мисля че това 
беше някаква игра на въображението, в която попаднах неволно. Следващите ци-
тати са от книгата на Калвино, стихотворенията в курсив са мои.

с. 21 „Градовете са като сънищата – всичко, което е въображаемо, може да 
бъде сънувано, но и най-неочакваният сън е ребус, който крие или едно желание, 
или неговата противоположност – един страх.“

 сънят  
 лабиринт искрящ 
 от моите желания и страхове  
 изпраща ме
 до портата на идващия ден
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 не моли да остана
 аз не обещавам
 да се  върна някога

с. 24 „В Хлое, град голям, хората, които минават по улиците, не се познават. “

 разказват
 че на тази уличка
 се срещат хората
 за пръв път
 неочаквано
 понякога 
 случайно
 и завинаги
  
 минавам
 всеки ден по нея
 за да открия
 как аз и ти
 се разминаваме 

с. 50 „МАРКО ПОЛО ... Може би терасите на тази градина гледат само към езе-
рото на нашата мисъл...“

 
 пробягва по терасата
 един забравен 
 летен ден
 с лунички
 коленца ожулени
 петички боси
 в шепичката стиска
 три череши
 от съседната градина  
 
с. 66 „Случва се, също така, когато минаваш покрай яките стени на Маразия и 

най-малко очакваш, пред очите ти да се разкрие отвор, и да се появи един пре-
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красен град, който след миг вече е изчезнал.“
 
 това е дворът
 на пъстрата ми детска рокля – 
 отначало 
 се препъвам във полите ѝ,
 на следващото лято 
 ми е малко отесняла,
 а след година
 носи я сестра ми
 винаги е слънчева

с. 63 „И в Раиса, град тъжен, преминава невидима нишка, която свързва за миг 
едно същество с друго и се разпада, после отново се изопва между две движещи 
се точки, бележейки нови, бързи фигури. Така всяка секунда нещастният град съ-
държа един щастлив град, който дори не знае, че съществува.“

 С изгрева
 ти се промъкна в съня ми
 през пролуката на пердетата
 носеше песен на птица
 с пух от глухарче 
 носа ми докосна
 скри ми пантофите
 сборичкахме се под душа
 на балкона пихме кафе
 в гардероба избирахме дреха 
 и заедно поляхме цветята...
 
 Беше толква хубаво!
 
 А сега ще се разделим...
 
 Вярвай ми,
 някой някъде вече те чака!
 Влез в деня му
 през пролуката на пердетата...
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***
Всяко едно от тези стихотворения би могло да съществува самостоятелно, без 

цитатите от „Невидимите градове“ на Итало Калвино. Те не са в диалог или в спор 
с неговя текст. Единствената връзка между тях и книгата е, че са написани по вре-
мето, в което съм я чела и по-конкретно, когато съм я отваряла на случайна стра-
ница и тези редове са попадали пред погледа ми. 

Първия път това ми се случи докато пъувах в автобуса и извадих „Невидмите 
градове“, за да убия времето. Втория път  разтребвах бюрото си вкъщи и намерих 
книгата разтворена... До петия път не потърсих отговор как и защо се получава 
всичко това. На шестия отворих книгата преднамерено, за да видя как магията 
ще се случи. Думите бяха там. Текстът беше забавен, провокиращ размисъл. Но 
повече стихотворения не успях да напиша. 

***
Появата на едно стихотворение на света е непредсказуема. Самата аз не пиша 

често поезия. И никога не съм имала предчувствие за мига, в който в съзнанието 
ми ще се появи определен образ в ритъм – той идва внезапно и сякаш отникъде. 
Понякога не пиша с месеци, дори в продължение на години. Но ми се е случвало, 
също така, да напиша две и дори три стихотворения в един ден. В началото това 
ме изненадаше, с времето приех, че просто има дни за писане или по-скоро за 
случване на стихове. И те не са отбелязани предварително в календара.

По-определима е ролята на вдъхновението. То също ни връхлетява в неочак-
ван момент и проявленията му могат да бъдат най-разнообрзни. Видяхме как 
бликащото от живот описание на двореца Шанду на пътешественика Марко Поло 
се превръща в  суховат абзац в  книгата на монаха Пърчъз. Но ако Колридж бе 
заспал с друго четиво, дали превъзбуденото му от наркотика въображение би на-
рисувало поема, равностойна на „Кублай Хан“? 

Благодарна съм на Читателския клуб в Нов български университет за поканата 
за тази среща. Тя ме провокира да прочета една книга, с която се бяхме размина-
ли във времето. Върна ме към поемата „Кублай Хан“, останала в съзнанието ми от 
лекция на професор Марко Марков през студентските ми години като предизви-
кателство за превод. И ми се случиха пет стихотворения. 
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АЛЕКСАНДЪР 
СЕКУЛОВ 

Български писа-
тел, роден в Плов-
див. Автор е на ро-
маните „Колекцио-
нер на любовни из-
речения“, Малката 
светица и портока-
лите“, „Господ слиза 
в Атина“, „Остро-
вът“ и „Скитникът 
и синовете“. Издал 
е поетичните кни-
ги „Карти и геогра-
фии“, „Море на жи-
вите“, „Хроники и 
химни“. Драматург 
на Драматичен 
театър – Пловдив. 
Два пъти носител 
на националната 
награда за драма-
тургия „Аскеер“ за 
пиесите „Няма ток 
за електрическия 
стол“ и „Дебелянов 
и ангелите“. Отли-
чен е с  национални-
те поетични награ-
ди „Христо Фотев“, 
„Николай Кънчев“, 
„Златен Орфеев 
венец“, “Иван Нико-
лов“, „Перото“.

Светото семейство
европейска комедия
2019

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Барабанов – началник на сектор „Сигурност“ в Европейския 
парламент
Катрин – съпруга на Барабанов, военен кореспондент
Алекс – син на Барабанов и Катрин
Ларс – швед, любовник на Катрин, оператор
Пьонтек – поляк, майстор
Изабела – португалка, домашна прислужница в дома на 
Барабанов
Жуков – руснак, нелегален емигрант
Толстой – руснак, нелегален емигрант
Журналистка – французойка, стажантка в религиозен 
вестник
Куриер – нигериец

Старинна къща с два жилищни етажа, широки тераси и под-
земен бункер. Многобройните прозорци на къщата отразяват 
сградата на Европейския парламент в Страсбург, чиято стъкле-
на фасада на свой ред отразява непрекъснато движението на 
слънцето и облаците.

Първият етаж е зает от огромен хол с излаз към широка тера-
са. В хола има диван пред подвижен шкаф с огромен телевизор, 
бюро с офисна техника, кухненски бокс, маса за хранене. В дъ-
ното  има входна врата с антре, вляво от него малко стълбище 
води към подземен  бункер.

Широка стълба в едната страна на хола води към площадка 
със спалня, заемаща голяма част от втория етаж на къщата. От 
спалнята се излиза на тераса. На същата площадка има врата 
към друга спалня.
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ПЪРВА СЦЕНА
ВТОРИ ЕТАЖ
Мъж в работни дрехи довършва сглобяването на тръбна конструкция, закрепе-

на за стените на спалнята с терасата. Метална шейна с формата на срязана на две 
ракета виси на кука в края на телескопична ос. Задвижвана от малък електромо-
тор, оста може да се плъзне напред така, че шейната да увисне пред фасадата на 
къщата. В средата има закачалка, на която виси дълъг брезентов халат с множе-
ство джобове. Джобовете са пълни с малки пакети.

БАРАБАНОВ. Колко метра има до фасадата на Парламента?
ПЬОНТЕК. Езерото е около двеста и двайсет метра. Плюс малкия парк и буле-

варда. Малко над триста.
БАРАБАНОВ. Стъклата на фасадата ще се пръснат ли от удара?
ПЬОНТЕК. Някои – да.
БАРАБАНОВ. Но не всички!?
ПЬОНТЕК. На твое място бих сложил повече взрив.
БАРАБАНОВ. Медиите ще го отразят като атентат. Тялото трябва да прелети над 

езерото, да се удари в стъклата и бавно да се смъкне по фасадата, оставяйки сле-
ди от кръв, слуз и мозък. Това е картината, която трябва да остане в съзнанието 
на зрителите.

ПЬОНТЕК. Ако се блъсне с малка скорост, тялото може да остане цяло и от 
собствената тежест да падне върху козирката над входа.

БАРАБАНОВ. Кръвта е гъста субстанция, ще задържи тялото. Кожата и разбити-
ят мозък – също.

ПЬОНТЕК. Какво значение има дали ще паднеш бавно или бързо, така или ина-
че, ще си мъртъв. В най-добрия случай, бавно ще се стичаш по фасадата.

БАРАБАНОВ. Важно е операторите да имат време за снимане. Камерите на те-
расата настроени ли са?

ПЬОНТЕК. Настроени са да започнат излъчване половин час преди да излетиш. 
И все пак, бих сложил повече взрив.

БАРАБАНОВ. Не искам да е терористичен акт.
ПЬОНТЕК. А какво?
БАРАБАНОВ. Каквото е. Ритуално самоубийство. 
ПЬОНТЕК. Някой случаен човек може да загине от падащите стъкла. Ще ти 

тежи на съвестта.
БАРАБАНОВ. Полицията ще получи сигнал да загради входа.
ПЬОНТЕК. Всичко ли си предвидил?
БАРАБАНОВ. Началник съм на охраната на Парламента от 15 години. Знам как 
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действа полицията. Всичко ще е чисто и елегантно!
ПЬОНТЕК. А ако се строшат повече стъкла?
БАРАБАНОВ. Тялото ще се разкъса прекалено и няма да изглежда добре. Знаеш 

ли, Пьонтек, никой вече не цени красотата! Особено в смъртта!
ПЬОНТЕК. Според мен тялото ти ще се разкъса още при взрива и до стъклата ще  

долетят само кървави парчета.
БАРАБАНОВ. Няма да изглеждам като възхитително човешко гюле, изстреляно 

от катапулт, така ли?
ПЬОНТЕК. Аз съм работническа класа. Не знам какво е катапулт. 
БАРАБАНОВ. Което не ти попречи да сглобиш конструкцията за излитане на 

шейната. Както и да купиш експлозив, нали?
ПЬОНТЕК. Какво е катапулт?
БАРАБАНОВ. Бойна машина, която изстрелва каменни гюлета срещу крепостни 

стени през Средновековието. 
ПЬОНТЕК. Ако се увиеш в материя, която издържа на взрив, кевлар или нещо 

подобно, може да стигнеш до фасадата сравнително цял.
БАРАБАНОВ. Сега ли го казваш? Два часа преди изстрелването?
ПЬОНТЕК. Кевлареното одеяло ще отрази взрива и ще насочи тялото срещу фа-

садата. 
БАРАБАНОВ. Сигурен ли си, че взривната сила ще бъде достатъчна да изпрати 

78 килограма на 300 метра разстояние, без да губи височина? 
ПЬОНТЕК. Ще бъде смешно, ако загубиш скорост, паднеш в реката и се удавиш. 

Или те спасят с изкуствено дишане.
БАРАБАНОВ. Не се подигравай! Наел съм те да стигна невредим до фасадата.
ПЬОНТЕК. Силно казано невредим, но сравнително цял – да. Сложил съм екс-

плозива така, че тялото да остане незасегнато. Защо не се взривиш вътре?
БАРАБАНОВ. Предпочитам върху фасадата. Можеш ли да намериш кевлар? 
ПЬОНТЕК. Ще се обадя тук-там.
БАРАБАНОВ. Пари имаш ли?
ПЬОНТЕК. Останаха.
БАРАБАНОВ. Как така останаха?
ПЬОНТЕК. От предишните доставки.
БАРАБАНОВ. Не ми казвай, че пестеливата ти полска душа е спестила от мате-

риали!
ПЬОНТЕК. И от тях.
БАРАБАНОВ. А от експлозива?
ПЬОНТЕК. Него взех от един афганец. Бе решил да взривява църква в испанска 
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провинция, но сестра му забременя без брак и се върна да отмъщава за семейна-
та чест. Купих го изгодно.

БАРАБАНОВ. Гледай само да падна в езерото! Или да остана без ръка или крак!
ПЬОНТЕК. Изчислил съм всичко!
БАРАБАНОВ. Пьонтек, ти си завършен източноевропейски идиот!
ПЬОНТЕК. Полша не е в Източна Европа. Ние сме католици!
БАРАБАНОВ. Тогава си един завършен католически идиот! Откъде още спести 

пари?
ПЬОНТЕК. Намерих алуминиевата рамка втора ръка. Сглобките взех от един 

строеж.
БАРАБАНОВ. Искаш да кажеш, че ще се разбия в сградата на Европейския пар-

ламент с части втора употреба?
ПЬОНТЕК. Какво значение има с какви части ще се разбиеш?
БАРАБАНОВ. Символично, какво! Нали при анализ на взрива ще стане ясно, че 

съм се стиснал за оригинални части. Срамно е! 
ПЬОНТЕК. За кого?
БАРАБАНОВ. Като те слушам, Полша е сърцето на Източна Европа.
ПЬОНТЕК. Западняците пестят повече от нас, но го правят явно. Ние още се 

крием. Ако продължаваш да обиждаш отечеството ми, си тръгвам. Лети си сам!
БАРАБАНОВ. От какво друго спести?
ПЬОНТЕК. Уших халата за взрива.
БАРАБАНОВ. Спестил си от шивачка?
ПЬОНТЕК. В училище ни учеха да шием.
БАРАБАНОВ. Друго?
ПЬОНТЕК. Няма. А, и устройството за искрата.
БАРАБАНОВ. Него откъде? 
ПЬОНТЕК. От автоморга. 
БАРАБАНОВ. И кое в цялата конструкция е оригинално? 
ПЬОНТЕК. Взривът. И ти.
БАРАБАНОВ. Почвам да се съмнявам.
ПЬОНТЕК. В себе си ли?
БАРАБАНОВ. Във взрива.
ПЬОНТЕК. Ако искаш да излетиш навреме, трябва да потърся кевларено одея-

ло. А ти подпиши декларация, с която поемаш цялата отговорност!
Пьонтек  звъни по телефона. От долния етаж долита гласът на Изабела.
ИЗАБЕЛА. Господин Барабанов, търсят ви от Парламента! Спешно!
Барабанов излиза от спалнята.
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ВТОРА СЦЕНА
ПЪРВИ ЕТАЖ
Барабанов слиза по стълбите.
БАРАБАНОВ. Кой ме търси?
ИЗАБЕЛ. Комисар Андраде, господине. Не си вдигате мобилния телефон.
БАРАБАНОВ. В отпуска съм. Не му ли каза?
ИЗАБЕЛ. Изкрещя час по-скоро да го намерите и затвори.
БАРАБАНОВ. Андраде не крещи! Да не са взривили Парламента?
ИЗАБЕЛ. Нещо подобно.
БАРАБАНОВ. Парламентът си стои най-спокойно отсреща. Виж как блести на 

слънцето!
ИЗАБЕЛ. Избухнало е въстание.
БАРАБАНОВ. Въстание?
ИЗАБЕЛ. На чистачките, господине.
БАРАБАНОВ. Кои чистачки?
ИЗАБЕЛ. В парламента, господине.
БАРАБАНОВ. На чистачките?! В парламента?
ИЗАБЕЛ. Чух по радиото.
Барабанов звъни по телефона.
БАРАБАНОВ. Андраде, каква е тази паника? /Слуша./ Пълзяща окупация на 

парламента??? /Слуша./ Барикади на западното стълбище, коридора към малка-
та заседателна зала и склада с техниката? Ще наредя заместникът ми да събере 
почиващата смяна от охраната и да разчисти ситуацията. /Слуша./ В отпуска съм и 
не смятам да я прекъсвам по каквато и да е причина. Та това са едни чистачки, за 
Бога! Разчистете ги! /Затваря телефона./ Идиот! 

ИЗАБЕЛ. Те имат право, господине!
БАРАБАНОВ. Кои?
ИЗАБЕЛ. Въстаниците!
БАРАБАНОВ. Не ги наричай така! Какво право имат?
ИЗАБЕЛ. Искат да се отмени наредбата за работното облекло на хигиенните 

работници, приета миналата седмица.
БАРАБАНОВ. Откъде знаеш?
ИЗАБЕЛ. Синдикатите изпратиха инструкции какво облекло да си купи всяка 

жена, която иска да работи като слугиня.
БАРАБАНОВ. Вече няма слугини, а персонални асистенти.
ИЗАБЕЛ. Всеки, който мие, пере или чисти тоалетни трябва да има такова об-

лекло. Глобата е 18 хиляди евро, а при повторно нарушение – директно екстради-
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ране от страната. 
БАРАБАНОВ. И какво е облеклото?
ИЗАБЕЛ. /Вади инструкция от джоба си. Чете. / Гумен гащеризон със специално 

антихимическо и антибактериално покритие. Самовакуумиращ се шлем с бифо-
кални очила и радиовръзка. Антирадиационен плащ. Ботуши над коленете със 
специална защита от електричество и мълния.

БАРАБАНОВ. Мълния в тоалетните?
ИЗАБЕЛ. Така пише. Ръкавици над лактите. Антистатични чорапи. 
БАРАБАНОВ. И колко струва комплектът?
ИЗАБЕЛ. 6800 евро. Без чорапите!
БАРАБАНОВ. А с чорапите? 
ИЗАБЕЛ. 7130 евро. 
БАРАБАНОВ. Кога са гласували тази резолюция?
ИЗАБЕЛ. Преди два месеца. /Показва инструкцията на Барабанов./ 
БАРАБАНОВ. /Разлиства инструкцията./ С това облекло може по-скоро на Луна-

та да кацнеш, отколкото да измиеш една чиния! 
ИЗАБЕЛ. Колежките казаха, че най-трудно било чистенето на тоалетните. Очи-

лата се изпотявали! А и никой нямал толкова пари!
БАРАБАНОВ. Ще платя за теб каквото трябва, Изабел. Не се паникьосвай!
ИЗАБЕЛ. Властите искат да ни изгонят от страната, господине, и да назначат 

имигранти. Така казаха синдикатите.
БАРАБАНОВ. Тези плъхове имат ли нещо общо с въстанието?
ИЗАБЕЛ. Не, господине. Но момичетата са отчаяни!
БАРАБАНОВ. И аз съм отчаян!
ИЗАБЕЛ. Вашето е друго, господине.
БАРАБАНОВ. Какво друго?
ИЗАБЕЛ. Вие сте отчаян от имане, а те – от нямане.
БАРАБАНОВ. И нямам право да въстана, така ли? Нямам право да протести-

рам?!
ИЗАБЕЛ. Не с тях, господине!
БАРАБАНОВ. А с кого да въстана?
ИЗАБЕЛ. С други, които също имат достатъчно.
БАРАБАНОВ. Колко е достатъчно?
ИЗАБЕЛ. Многото е достатъчно.
БАРАБАНОВ. И срещу кого предлагаш да въстана?
ИЗАБЕЛ. Срещу онези, които имат повече от вас, господине!
БАРАБАНОВ. Блестяща мисъл! Синът ми излезе ли?
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ИЗАБЕЛ. Повече от месец не е излизал от стаята. Все вътре стои! Оставям му 
храна и вода пред вратата! Но вие знаете, господине! Защо питате?

БАРАБАНОВ. Надявах се точно днес да е излязъл от родния си дом. Да се пораз-
ходи. Да постои на слънце. /Телефонът на Барабанов звъни./

БАРАБАНОВ./Говори по телефона/ Какво става, Андраде? /Слуша. Говори./ Зав-
зели са целия междинен етаж и склада с батерии? Това да не е руски батальон с 
престилки? Какво? Да, руснаците са навсякъде...Колко са на брой въстаниците? /
Слуша. Говори./ Как така и други са се присъединили? Кои?! Готвачите от храни-
телния блок и част от преводачите!? Те пък защо? Между впрочем, Андраде, ин-
струкцията за работно облекло е пълна идиотия. 330 евро за чорапи е прекалено. 
Миналата Коледа си купих фантастични чорапи. За 287 евро. А тези струват 330! 
Пълно безобразие! /Слуша. Говори./ Важно е да се отреже пътя на въстаниците 
към другите етажи. И най-вече към енергийния сектор! Влязат ли там, целият пар-
ламент може да гръмне! Казах ти – не съм на работа днес! В отпуска съм. Утре 
също няма да дойда, но за това ще разбереш в късните новини. /Затваря телефо-
на./

ТРЕТА СЦЕНА
ПЪРВИ ЕТАЖ
Барабанов се качва по стълбите. Застава пред малката спалня на втория етаж. 

Чука по затворената врата.
БАРАБАНОВ. Алекс! Алекс!
Телефонът на Изабела звъни веднъж. Тя го поглежда, отива до входната врата и 

я отваря. Предпазливо влизат двама мъже. Изабел им прави знак с ръка да пазят 
тишина. Отваря вратата, водеща към подземен бункер с огромна и тежка врата. 
Двамата мъже слизат по стълбището. Влизат в тъмния бункер. 

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
ЖУКОВ. Подпри вратата, да не се затвори.
ТОЛСТОЙ. Защо?
ЖУКОВ. Отваря се само отвън. Разбра ли?
ТОЛСТОЙ. Не.
ЖУКОВ. Подпри я внимателно.
Толстой подпира вратата с метална кутия. С фенери двамата оглеждат обста-

новката. Намират ключ към лампата и я светват. 
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ПЪРВИ ЕТАЖ
Изабела се връща в хола.
БАРАБАНОВ. Алекс, не може цял живот да стоиш затворен в стаята! /Прибли-

жава плътно до вратата, души около процепите./ Излизай, дебил такъв! Ще раз-
бия вратата, ако продължаваш да пушиш марихуана вкъщи. /Удря по вратата./ 
Спри да пушиш и отвори вратата! 

ГЛАС НА АЛЕКС. Къщата е твоя. Ако искаш, я разбий.
БАРАБАНОВ. Отвори, наглец такъв!
ГЛАС НА АЛЕКС. Отвори си сам.
Барабанов удря силно с юмрук по затворената врата. Входната врата се отваря. 

Влиза Катрин, жена около 40 години. Носи панталони и яке с камуфлажен десен, 
държи пътна раница и сак. Следва я Ларс, мъж на около 30 години, натоварен с 
професионална репортерска техника – калъф със статив, камера, микрофони, сак 
с батерии и обективи. Изабел ахва от изненада. Катрин ѝ прави знак да мълчи. 
Ларс и Катрин застават в центъра на хола, гледат към Барабанов, който е с гръб 
към тях и не забелязва присъствието им. В подземието двамата мъже методично  
изследват с фенерчета стените на помещението. Барабанов удря още по-силно 
вратата.

БАРАБАНОВ. Спри да пушиш и отвори вратата! Що за идиот си?
КАТРИН. Твоят. Собствен.
Барабанов се обръща към Катрин и Ларс. Гледа ги дълго.
БАРАБАНОВ. Виж ти! Да не свършиха войните по света или се върна, за да сме-

ниш любовника? 
КАТРИН. Надявах се в мое отсъствие да не ругаеш сина ни!
БАРАБАНОВ. А аз се надявах да не водиш любовника си в моя дом. В мое при-

съствие.
КАТРИН. В нашия дом.
БАРАБАНОВ. Дълго ли смяташ да се задържиш?
КАТРИН. Нещо против?
БАРАБАНОВ. С него?
КАТРИН. Какъв е проблемът? Знаеш за…него, за Ларс… от години. 
БАРАБАНОВ. Знам, разбира се. За Ларс! Проблемът е, че днес имам работа и 

нямам време за разговори.
КАТРИН. Трябва да потушиш въстанието на чистачките.
БАРАБАНОВ. А ти няма ли да го отразяваш – все пак си военен кореспондент!
КАТРИН. Международен военен кореспондент. 
БАРАБАНОВ. В парламента са представени 28 държави, а прислугата е от 39.
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КАТРИН. Не са прислуга, а технически асистенти.
БАРАБАНОВ. Не мога да разбера как може да си военен кореспондент с подоб-

на папагалска коректност? Как наричаш труповете по бойните полета на Африка  
– тела с черен цвят на кожата, заели неестествени пози? Или обекти с особена 
пигментация без  жизнени функции с автомати в ръце и куршуми в черепите?

ЛАРС. Аз пък не разбирам как началникът на охраната на европейския парла-
мент ползва подобна реч на омразата.

БАРАБАНОВ. Не знаех, че имаш гей за любовник! Какво иска от мен? За какво 
си го довела?

КАТРИН. Не той, а аз искам нещо от теб, а той трябва да присъства. Но мога да 
почакам до утре!

БАРАБАНОВ. До утре?! Не! Да решим въпроса сега и веднага! После си тръгвате!
КАТРИН. Гониш ли ме?
БАРАБАНОВ. След като се изнесе при него преди седем години, свикнах да жи-

вея сам.
Пьонтек вика от спалнята.
ПЬОНТЕК. Готов съм! 
КАТРИН./Силно учудена./ Да не си станал гей?
БАРАБАНОВ. Учудваш ли се?
КАТРИН. Не, разбира се. Винаги си бил непоследователен. /Шепти./ Кой е този?
БАРАБАНОВ. /Шепти./ Пьонтек. Поляк.
КАТРИН. Какво работи?
БАРАБАНОВ./ След кратък размисъл./ Асистент.
КАТРИН. Разбирам. Откога живеете заедно?
БАРАБАНОВ. От вчера.
КАТРИН. Ще се жените ли?
БАРАБАНОВ. Едва ли.
КАТРИН. Защо?
БАРАБАНОВ. Много е стиснат. Пести от всичко.
КАТРИН. Въпросът, за който искам да говорим, е такъв, че може би е хубаво да 

извикаш и приятеля си. Както и сина ни.
ИЗАБЕЛ. Той не излиза от стаята.
ИЗАБЕЛА: Толкова ли сте влюбени?
БАРАБАНОВ: Не полякът. Синът ни.
КАТРИН. Как така? 
ИЗАБЕЛ. От месец.
КАТРИН. И какво прави вътре?
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БАРАБАНОВ. Пуши марихуана.
КАТРИН. По-добре да стои в къщи. С имигрантите навън е опасно.
Барабанов слиза по стълбите. Сяда край масата. Гледа часовника си.
БАРАБАНОВ. Да не губим време. За какво си дошла?
Катрин сяда срещу Барабанов на кръглата маса. Ларс вади зарядните устрой-

ства на камерата и ги включва да се зареждат. Взима стол, отдалечава се от маса-
та и сяда. Изабел работи върху кухненския плот.

КАТРИН. Искам да признаеш бащинство на детето ми.
БАРАБАНОВ. Не съм ли го признал преди 17 години?
ЛАРС. Може би затова не излиза от стаята! 
БАРАБАНОВ. /Към Катрин./ Може да говори? Браво!
КАТРИН. Не става дума за Алекс. 
БАРАБАНОВ. Значи – от него? /Гледа към Ларс./ Защо не го признае? 
КАТРИН. Не е от него.
БАРАБАНОВ. /Към Ларс./ Изневерила ти е? /Към Катрин./ Изневерила си му! 

Какво не му харесваш?!
ЛАРС. Не ми е изневерила.
БАРАБАНОВ. Но детето не е твое. Изневерите трябва да се приемат философ-

ски.
ЛАРС. Не е изневяра.
КАТРИН. Изнасилване е.
БАРАБАНОВ. /Към Катрин./ Изнасилил те е? /Към Ларс./ Изнасилил си жена 

ми?
КАТРИН. Не ме е изнасилил той.
БАРАБАНОВ. А кой, в края на краищата? 
ЛАРС. Племето зиариги. 
БАРАБАНОВ. Цялото племе?
КАТРИН. Само мъжете. 
ЛАРС. И то не всичките. Само онези, които бяха на пост.
БАРАБАНОВ. Стоят на пост да изнасилват жени?
ЛАРС. Водят война.
БАРАБАНОВ. С кого?
КАТРИН. С бавана.  Друго африканско племе в Централна Африка.
ЛАРС. Почти неизследвано.
БАРАБАНОВ. Изнасилването на военни кореспонденти спада ли към изслед-

ването?
КАТРИН. Война е. Всеки от колегите знае и приема опасностите.
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ЛАРС. Племето е относително дружелюбно.
БАРАБАНОВ. Почти дружелюбно. Имали са просто лош ден.
КАТРИН. Връщахме се от нощно сражение в подстъпите на Жълтите планини. 

Попаднахме на изнесен пост на зиареги. 
БАРАБАНОВ. И ви изнасилиха ей така?
ЛАРС. Само Катрин!
КАТРИН. Взеха ни за американски шпиони.
БАРАБАНОВ. Тях ги изнасилват без предупреждение, предполагам.
КАТРИН. Мен ме отделиха, а на Ларс му казаха да снима. 
БАРАБАНОВ. Снимал си как изнасилват жена ми и нищо не си направил?
КАТРИН. Казах му да не оказва съпротива. Не си ли виждал военни кореспон-

денти, които документират собствената смърт?
БАРАБАНОВ. Все пак – не са те убивали! И смятате да продадете записа?
КАТРИН. Затова съм тук.
БАРАБАНОВ. Да не би като съпруг да имам авторски права?
КАТРИН. В известна степен. Бременна съм.
БАРАБАНОВ. От цялото племе?
ЛАРС. Не от всички.
БАРАБАНОВ. Почти от всички. Това, явно, е важно за теб. Защо не махнеш… 

зародиша?
КАТРИН. Искам да задържа… детето.
БАРАБАНОВ. Да не би племето да е на изчезване?
КАТРИН. Обещала съм на Марлене от години. Сега мога да изпълня обещаното.
БАРАБАНОВ. Обещала си на най-добрата си приятелка да ѝ дадеш дете, зачена-

то от почти всички мъже на племето зиареги в Централна Африка?
ЛАРС. Няма да раждам. Ще ѝ дам оплодената яйцеклетка.
БАРАБАНОВ. Какво?
КАТРИН. Обещала съм на Марлене да ѝ дам оплодена яйцеклетка да износи 

дете.
БАРАБАНОВ. Ще имам дете от теб, от най-добрата ти приятелка и почти всички 

зиареги, така ли?
КАТРИН. Не мога да ѝ подаря яйцеклетка, без да признаеш, че е твоя.
БАРАБАНОВ. Марлене защо толкова години не можа да си намери мъж?
КАТРИН. Не е толкова лесно вече!
БАРАБАНОВ. /Към Ларс./ Политическата коректност води до импотентност. А 

той защо не напълни една яйцеклетка на Марлене? Все пак ти е най-добрата при-
ятелка.
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КАТРИН. Той иска да е баща.
БАРАБАНОВ. Но ти два пъти беше бременна от него?
КАТРИН. Не желая повече деца. Едно е достатъчно! И Ларс е наясно с това.
БАРАБАНОВ. /Към Ларс./ И си съгласен?
ЛАРС. Почти.
БАРАБАНОВ. /Към Ларс./ Ако бях на твое място, бих я напуснал. На момента.
КАТРИН. В момента само ти може да признаеш бащинство на зародиша. 
БАРАБАНОВ. Детето няма ли да е…
КАТРИН. Какво?
БАРАБАНОВ. …черно?
ЛАРС. Не съвсем.
БАРАБАНОВ. Откъде знаеш?
КАТРИН. Гледахме записа.
БАРАБАНОВ. Гледали сте заедно как те изнасилват мъже от почти дружелюбно 

централноафриканско племе?
ЛАРС. Не цялото.
КАТРИН. Ние сме професионалисти. Знаеш ли колко трупа сме заснели през 

годините?
БАРАБАНОВ. И какво установи записът? От кого точно си забременяла?
КАТРИН. Видяхме, че не са с толкова черен цвят на кожата.
ЛАРС. Поне не всички.
БАРАБАНОВ. Това не го ли забелязахте на живо?
КАТРИН. Бях си затворила очите.
ЛАРС. Аз също.
БАРАБАНОВ. Снимал си със затворени очи! Забравих, че сте професионалисти. 
ЛАРС. Установихме, че не са толкова черни.
БАРАБАНОВ. Това явно е важно за теб!
ЛАРС. По-скоро – за теб. Ти ще признаваш детето!
БАРАБАНОВ. А ти пак ще си затвориш очите!
Телефонът в къщата звъни. Изабел вдига слушалката. Слуша. Затваря. Всички 

я гледат.
ИЗАБЕЛ. /Към Барабанов./ Комисар Андраде каза да гледате новинарския ка-

нал на Парламента.
БАРАБАНОВ. /Към Катрин./ Нещата са зле, щом са в новините. 
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ЧЕТВЪРТА СЦЕНА
ПЪРВИ ЕТАЖ
Барабанов хваща дистанционното на телевизора и пуска новинарски канал. На 

екрана се вижда репортер с каска, залегнал зад декоративна палма. Край него 
падат метални кутии от бира, празни кашони от перилни препарати, разбиват се 
маси и столове.

РЕПОРТЕР. Предаваме на живо от Европейския парламент, където пети час си-
лите на реда и противопожарните служби с обединени усилия отблъскват опити-
те на въстаническите сили от обслужващия персонал да овладеят невралгичното 
стълбище, водещо към централния атриум. Особено ожесточена е битката за из-
точния коридор. Целта на бунтовниците е да завземат енергийния сектор, където 
се намира главния т диспечерски пункт и да установят стратегически контрол вър-
ху доставките на електроенергия за сградата на парламента. /Гласът на репортера 
заглъхва. Виждат се кадри от сражения на въстаници и охранителни служби./

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Жуков и Толстой отместват висок дървен стелаж, препълнен с вехтории. Жуков 

осветява пространството зад него.
ЖУКОВ. Намерих го! Дърпай!
Двамата мъже отместват стелажа. Зад него се вижда огромна  масивна врата 

на метален сейф. Жуков и Толстой оглеждат с внимание сложното заключващо 
устройство.

ТОЛСТОЙ. Не съм виждал такъв сейф. Явно крият ценни неща! 
ЖУКОВ. И скъпи! Изабела беше права! 
ТОЛСТОЙ. Къде е експлозивът?
ЖУКОВ. Тук. /Вади малки пакети с експлозив от чантата./
ТОЛСТОЙ. Внимавай!
ЖУКОВ. Колко ли брилянти има вътре?
ТОЛСТОЙ. Изабела каза, че е пълен догоре.
Двамата започват да лепят пакети с експлозив около заключващото устройство 

на сейфа.
ЖУКОВ. Горе няма ли да чуят взрива?
ТОЛСТОЙ. Това е противоатомно скривалище. Строено е в началото на петде-

сетте. Стените и тавана му са дебели по един метър плътен железобетон. 
ЖУКОВ. Откъде знаеш?
ТОЛСТОЙ. От Изабела.
ЖУКОВ. Толстой, отдавна искам да те питам нещо.
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ТОЛСТОЙ. Сега ли?
ЖУКОВ. Сега знам, че ще ми отговориш.
ТОЛСТОЙ. Давай!
ЖУКОВ. Спиш ли с Изабела?
ТОЛСТОЙ. Не съм влюбен в нея.
ЖУКОВ. Това какво значи?
ТОЛСТОЙ. Че може да се влюбиш в нея.
ЖУКОВ. Но ти спиш с нея!
ТОЛСТОЙ. Нищо не пречи на любовта, когато е истинска. Ти влюбен ли си в 

нея?
ЖУКОВ. Не, защото спиш с нея. 
ТОЛСТОЙ. Ако престана да спя с нея, ще се влюбиш ли? 
ЖУКОВ. Веднага.
ТОЛСТОЙ. /Оглежда как е поставен експлозивът./ Готово!
ЖУКОВ. Съгласен ли си?
ТОЛСТОЙ. За какво?
ЖУКОВ. За Изабела. Обещай, че вече няма да спиш с нея и ще се влюбя отча-

яно и страстно.
ТОЛСТОЙ. Подай детонатора.

ПЪРВИ ЕТАЖ.
РЕПОРТЕР. Преди минути в социалните мрежи бе разпространена декларация 

на бунтовниците, от която стана ясно, че на територията на освободените части от 
Европейския парламент се създава нова държава под името Последна републи-
ка. Съгласно изявления на нейния първи президент Корнелия Негреску, бивша 
хигиенистка от санитарния отдел, новата държава е подала молба за членство в 
Организацията на обединените нации.

БАРАБАНОВ. Времето ми свършва! /Към Изабела./ Дай лист и писалка.
Изабел носи лист и писалка.
БАРАБАНОВ./ Пише./ Аз, Николо Барабанов, роден на-на-на, в град на-на-на, 

жител на на-на-на, удостоверявам, че признавам бащинството на… Как ще се каз-
ва… зародишът?

ЛАРС. Не сме мислили.
БАРАБАНОВ. Ти какво има да мислиш? Детето не е твое.
ЛАРС. И твое не е.
БАРАБАНОВ. В момента, в който подпиша този лист, става изцяло мое. И имам 

претенция как да се нарича. Африканско име е напълно неприемливо!
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ЛАРС. Расист.
КАТРИН. Престани! Негов син е.
ЛАРС. А кой присъства на зачеването? Никакви права ли нямам?
БАРАБАНОВ. Дадох ти жена си за седем години! И нищо не направи!
ЛАРС. Два пъти абортира!
КАТРИН. Стига! Какво име предлагаш?
БАРАБАНОВ. Николо.
ЛАРС. Искаш да го кръстиш на себе си?
БАРАБАНОВ. А на кого? На вожда на племето?
ЛАРС. Вожда го нямаше.
КАТРИН. Не може ли да помолим сина ни да стане кръстник? В края на краища-

та са братя!
БАРАБАНОВ. Трябва да му кажеш, че брат му ще има специфичен цветови ню-

анс. Към черното!
ЛАРС. Не съвсем.
БАРАБАНОВ. Почти.
КАТРИН. /Към Барабанов./ Ще говориш ли с него?
БАРАБАНОВ. Ако обещаеш, че след това си тръгвате!
Катрин кимва с глава. Барабанов се качва по стълбата и застава пред вратата 

на Алекс.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Толстой и Жуков прекарват кабел през пакетите с взрив. Изтеглят кабела към 

един от ъглите. Строят барикада от вещи, зад която да се скрият при експлозията.
ТОЛСТОЙ. Според теб колко милиона има в този сейф?
ЖУКОВ. Напълно достатъчно.
ТОЛСТОЙ. Достатъчно за какво?
ЖУКОВ. Да се върна в Русия с Изабела и да имам три деца.
ТОЛСТОЙ. В Русия не можеш да бъдеш милионер. Остап Бендер го е казал.
ЖУКОВ. Кой е Остап Бендер?
ТОЛСТОЙ. Руски философ. Според него руското отечество не обича милионе-

рите.
ЖУКОВ. А кого обича?
ТОЛСТОЙ. Отечеството не обича никого. По принцип! Само се оставя да бъде 

обичано. Почнеш ли много да го обичаш, веднага те жертва.
ЖУКОВ. Друго е да умреш на родна земя!
ТОЛСТОЙ. Аз не искам да умирам, затова не смятам да се връщам в Русия.
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ЖУКОВ. Къде смяташ да идеш?
ТОЛСТОЙ. В Мексико.
ЖУКОВ. Какво ще правиш в Мексико?
ТОЛСТОЙ. Ще имам три деца.
ЖУКОВ. Като мен! От кого?
ТОЛСТОЙ. От Изабела.
ЖУКОВ. Нали се отказа от нея в моя полза?
ТОЛСТОЙ. Кога съм се отказал?
ЖУКОВ. Казах ти „Обещай, че повече няма да спиш с нея.“ И ти каза „Готово!“
ТОЛСТОЙ. Ставаше дума за експлозива. 
ЖУКОВ. Как ще се върна без нея в Русия?
ТОЛСТОЙ. С един милион. Залягай!

ПЪРВИ ЕТАЖ
Изабел обикаля из хола и души въздуха.
ИЗАБЕЛ. Мирише на изгоряло.
Барабанов удря с юмрук вратата на Алекс.
БАРАБАНОВ. Майка ти е дошла. Иска да ти каже нещо.
Катрин маха ужасено с ръце в знак на отрицание.
БАРАБАНОВ. Ще си имаш брат.
Катрин маха ужасено с ръце в знак на отрицание.
БАРАБАНОВ. Или сестра. Полът в днешно време не е от значение. Това, което 

се знае със сигурност към момента е, че брат ти  или сестра ти…
Катрин маха ужасено с ръце в знак на отрицание.
БАРАБАНОВ. /Към Катрин. Шепти./ Какво?
КАТРИН. Не му казвай…
БАРАБАНОВ. /Към Катрин. Шепти./ Че е негърче? Нали ще го види на кръще-

нето! /Към затворената врата./ С една дума, ще си имаме негърче, но няма да 
живее с нас!

ГЛАС НА АЛЕКС. Защо?
БАРАБАНОВ. Ще го подарим на най-добрата приятелка на майка ти. За рожде-

ния ѝ ден.
ГЛАС НА АЛЕКС. Не искам да даваме детето, което майка ми е родила.
БАРАБАНОВ./Към Катрин./ Прекалява с тревата. / Към затворената врата./ 

Майка ти няма да ражда. Ще дадем само яйцеклетката и сперматозоида. По-ско-
ро, сперматозоидите. Знаеш, че те, обикновено, са много. В случая – цяло племе! 
Не съвсем цяло, но почти. От теб се иска само да му дадеш име! 
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КАТРИН. /Шепти./ Две имена.
БАРАБАНОВ. Две имена – мъжко и женско.
Мълчание. Изабела обикаля и продължава да души въздуха.
ИЗАБЕЛА. Само на мен ли ми мирише на изгоряло?
ГЛАС НА АЛЕКС. За момиче – Абени. За момче – Адофо.
БАРАБАНОВ. Какви са тези имена?
ГЛАС НА АЛЕКС. Африкански. Нали е негърче?
БАРАБАНОВ. Е, не съвсем. Майка ти е бяла. Какво означава Абени?
ГЛАС НА АЛЕКС. Молете се за нея.
БАРАБАНОВ.  За майка ти?
ГЛАС НА АЛЕКС. Това е име. Абени. Молете се за нея.
БАРАБАНОВ. А Адофо?
ГЛАС НА АЛЕКС. Смел войн.
БАРАБАНОВ. /На себе си./ Абени Барабанова. Адофо Барабанов. /Към Катрин./ 

Записвай! Абени Барабанов за момиче и Адофо Барабанов за момче.
КАТРИН. Не може ли по-европейски?
БАРАБАНОВ. Ако в Европа се водеха военни действия, можеше да те изнасилят 

европейци и въпросът с името нямаше да стои така остро. /Внезапно се сеща за 
нещо тревожно./ Я, чакай! /Усилва звука на телевизора./ 

РЕПОРТЕР. Осведомени източници съобщават, че към състава на Последна 
република, съдържащ предимно хигиенистки и готвачи, масово и спонтанно се 
присъединяват лични асистентки, шофьори, доставчици на хартия, доставчици на 
кламери. Бунтовническата армия е преодоляла въоръжената съпротива на парла-
ментарните подразделения и напредва по посока на енергийния сектор. Повече 
от 36 процента от територията на Европейския парламент вече е заета от разбун-
туван пролетариат. Европейската идея е в пламъци. Надига се зловеща вълна от 
фашизъм и комунизъм, облечени в синдикални искания, прикрити зад захаросана 
популистка  реторика. Председателят на Парламента призова световната либерал-
на общност за масов отпор на надигналия се ревизионизъм и реваншизъм. От 
проверени източници знаем, че радикалното крило на въстаниците се готвят да 
осъществят терористичен акт като взривят сградата на Парламента.

БАРАБАНОВ. Само това не! /Към Катрин./ Дай декларацията и тръгвайте! Бара-
банов трескаво пише.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Жуков и Толстой са залегнали зад импровизираната барикада и се готвят да 

взривят сейфа. 
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ЖУКОВ. И все пак, ти, Толстой, си гнида.
ТОЛСТОЙ. Провери ли плюса и минуса?
ЖУКОВ. От километри се вижда, че не си подходящ за Изабела.
ТОЛСТОЙ. Навий кабела и стегни болта здраво.
ЖУКОВ. Пусто е сърцето ти, Толстой. А моето е като бомба. Всеки миг ще се 

взриви.
ТОЛСТОЙ. Ти си любовен терорист, Жуков. Наведи глава!
ЖУКОВ. И все пак си гнида. Не зачиташ човешките чувства. Не уважаваш лю-

бовта.

ПЪРВИ ЕТАЖ
Барабанов подписва декларацията. Подава я на Катрин.
БАРАБАНОВ. Изчезвайте!
КАТРИН. И все пак, ти, Барабанов, си гнида.
ЛАРС. Не зачиташ човешките чувства.
ИЗАБЕЛ. Имам чувството, че нещо вече гори.
КАТРИН. Пусто е сърцето ти, Барабанов.
Включените в контакта батерии от камерите на Ларс избухват със силен гръм. 

Всички падат на земята. Холът се изпълва с гъст дим.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
ЖУКОВ. Имам чувството, че нещо вече гори.
ТОЛСТОЙ. Роден съм без обоняние. Нищо не усещам.
Толстой натиска детонатора. Силна експлозия обвива бункера в гъст дим.

ПЕТА СЦЕНА
ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Металната врата в бункера е изкъртена. Жуков и Толстой са зашеметени от 

взрива. Излизат от укритието си. Жуков сяда на пода, държи главата си в ръце и се 
клати. Толстой отива към разбитата врата. Влиза в помещението зад нея.

ЖУКОВ. Обичам Изабела, обичам Изабела, обичам Изабела, чуваш ли? 
ТОЛСТОЙ. /От помещението зад вратата./ Не мога да повярвам!
ЖУКОВ. От първия път, в който ви видях. 
ТОЛСТОЙ. /От помещението зад вратата./ Затова ли дойдохме тук?
ЖУКОВ. Веднага разбрах, че не е щастлива с теб.
ТОЛСТОЙ. /Тишина. От помещението зад вратата./ Не мога да повярвам, че ни 

е лъгала така!
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ЖУКОВ. Не ни е лъгала. По очите ѝ се вижда, че е момиче, което иска дом и три 
деца. Но ти си сляп!

ТОЛСТОЙ. /Тишина. От помещението зад вратата./ Не мога да повярвам на очи-
те си!

ЖУКОВ. Ти си безчувствен тип, Толстой, не забелязваш обикновените хора! 
Мислиш само как да забогатееш! Използваш дори момичето, с което спиш, за да 
ограбиш дома, в който работи.

ТОЛСТОЙ. /От помещението зад вратата./ Безподобна мръсница! За всичко ни 
е излъгала! 

ЖУКОВ. Не разрешавам да говориш така за Изабела! Защо не я пуснеш тогава 
да дойде с мен, Толстой! Бъди човек! Вземи моя дял от сейфа и я пусни!

Толстой излиза от помещението. Носи стара, дървена каса, пълна с прашни бу-
тилки. Стоварва я пред Жуков.

ТОЛСТОЙ. Ето го твоя дял!
ЖУКОВ. А брилянтите? Къде са бижутата, огърлиците, диадемите?
ТОЛСТОЙ. Няма бижута, огърлици и диадеми. Брилянти - също. И това не е 

сейф, както каза твоята Изабела, а изба за вино. Пълна е с бутилки. 
На вратата на бункера мълчаливо се появява Изабела. Гледа двамата мъже, 

които не я забелязват.
ЖУКОВ. Каква мръсница! 
ТОЛСТОЙ. Още ли я искаш? Давам ти я. Цялата! С трите деца! И къщата в Мек-

сико!
ЖУКОВ. Ще ѝ прережа гърлото! 
ИЗАБЕЛА. За мен ли говорите?
Жуков и Толстой се обръщат към Изабела. Мълчаливо пристъпват към нея.

ПЪРВИ ЕТАЖ
Ларс лежи на пода с дрехи, обгорели от взрива. Катрин превързва главата му с 

бинт. Лицата и на двамата са черни от сажди и дим. Мястото на пожара, възникнал 
от гръмналите батерии, слабо тлее.

ЛАРС. Катрин, напускам те.
КАТРИН. Заради детето ли?
ЛАРС. Да.
КАТРИН. Толкова ли не разбираш?
ЛАРС. Не разбирам.
КАТРИН. Детето отнема от жизнените сили. Обсебва времето ти. Руши кари-

ерата ти. Променя характера ти. Превръща те в празна черупка. Като верига на 
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каторжник е. Всяка майка с количка е като затворник, пуснат на разходка. Минах 
веднъж по този път, но бях млада. На 45 не искам всичко да се повтори.

ЛАРС. Ако всички мислят като теб, Европа ще изчезне.
КАТРИН. Да изчезва! Прекалено малка е, за да се мисли за нещо, което не 

може да изчезне! Велики империи са загинали, какво остава за Европа?
ЛАРС. Бялата цивилизация загива!
КАТРИН. А с черното ни дете ще оцелее, така ли? Не разбирам кому е нужно 

то – на теб, на двама ни или на Европа? 
ЛАРС. Какво искаш от мене тогава?
КАТРИН. Тогава? Нима извън мисълта за продължение на бледия ти ген между 

нас няма нищо друго? Ще ти кажа какво искам. Искам да се чукам без да чувам 
как непрекъснато – като кълвач – мислиш за деца. Искам да се радвам на секса 
без неговите последствия. И накрая – искам да те сменя веднага, щом престанеш  
да ме чукаш. Не съм тръгнала с теб от грижа за бялата раса или за родовата ти 
гордост. Нелепо е да мислиш, че моят и твоят ген имат каквото и да е значение за 
цивилизацията. Хората внезапно станаха прекалено много. И в края на краищата, 
кометата идва.

ЛАРС. Коя комета?
КАТРИН. Която и да е. Има безброй комети. Все някоя ще ни удари и всичко ще 

свърши. И ще почне отначало, без нас. Предполагам, че те разочаровам.
ЛАРС. Ни най-малко.
КАТРИН. И защо?
ЛАРС. Имаш страхотни цици.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Жуков, Толстой и Изабела са седнали на земята. Между тях има бутилки от 

избата за вино. Изабел чете етикетите им.
ИЗАБЕЛ. Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945 година.  Аукционна къща:  

Sotheby's/Aulden Cellars, Ню Йорк. Купено на 28 февруари 2007 г.
ЖУКОВ. 2007-ма? Това е изветряло.
ТОЛСТОЙ. Откъде знаеш?
ЖУКОВ. На третата година всяко вино се вкисва. А това е на…74.
ИЗАБЕЛ. Penfolds Grange Hermitage 1951. Аукционна къща: Oddbins, Мелбърн 

Купено на 1 май, 2004 г.
ТОЛСТОЙ. Трябва да има причина да го пазят така.
ЖУКОВ. Няма ли по-ново?
ИЗАБЕЛ. Chateau Mouton-Rothschild 1982. Аукционна къща: Sothebys/Aulden 
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Cellars, Ню Йорк Купено на 18 ноември, 2006 г. Цена: /Тишина./ 251 600 долара.
ТОЛСТОЙ. Колко?
ИЗАБЕЛ. 251 000.
ЖУКОВ. И 600!
ТОЛСТОЙ. Сигурна ли си?
ИЗАБЕЛ. Пише го ръкописно на етикета. Ето!
Толстой и Жуков се навеждат над етикета на бутилката. Дълго гледат. Изправят 

се.
ЖУКОВ. И колко бутилки има вътре?
ТОЛСТОЙ. Над 300.
ЖУКОВ. /Смята и дели на глас./ 300! При средна цена – 20 000.
ТОЛСТОЙ. Не на всяка има цена. 
ЖУКОВ. Ако една бутилка в колекцията струва четвърт милион, колко смяташ, 

че е средната цена на останалите?
ИЗАБЕЛ. Има логика.
ЖУКОВ. Нали? Значи – 300 по 20 000 са…
ТОЛСТОЙ. …шест милиона.
Тримата бавно осъзнават получената сума.
ЖУКОВ. /Към Толстой./ Делено на две… три милиона.
Изабел взима една бутилка и я разбива в стената. Жуков и Толстой скачат на 

крака.
ЖУКОВ. Какво правиш?
ТОЛСТОЙ. Току-що профука четвърт милион долара!
Изабел взима още една бутилка. Замахва.
ЖУКОВ И ТОЛСТОЙ. Не!
ИЗАБЕЛ. Защо делите на две?
Жуков и Толстой бавно осъзнават въпроса. 
ТОЛСТОЙ. /Към Жуков./ Не зачиташ човешките чувства, Жуков. Сърцето ти е 

пусто. /Към Изабела./ Пести за къща в Мексико. /Към двамата./ Излиза по 2 мили-
она за всеки.

ИЗАБЕЛ. Ако изнесем всички бутилки. Как предлагаш да стане това?
Жуков и Толстой бавно осъзнават въпроса.
ЖУКОВ. Какво предлагаш?
ИЗАБЕЛ. Да напълним двете чанти, и то не с най-скъпите вина.
ТОЛСТОЙ. Защо?
ИЗАБЕЛА. Трудно ще ги продадем. Ще ни пипнат веднага. 
ТОЛСТОЙ. Колко да вземем? 
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ИЗАБЕЛ. По 10 бутилки в чанта.
ЖУКОВ. 10 по 20 000 е равно на 200 000. Делено на три.
ТОЛСТОЙ. По 66 666 долара на всеки.
ЖУКОВ./Към Изабел./ Два дяла са 121 332 долара. В Мексико това са много 

пари!
ИЗАБЕЛ. /Към Толстой./ Какво Мексико?
ТОЛСТОЙ. Ще ходи в Мексико.
ЖУКОВ. /Към Толстой./ Не сам! /Към Изабел./ Не сам!
ИЗАБЕЛ. Пълнете чантите. След половин час ще ви взема. Сега е удобен мо-

мент да се измъкнете.
Изабел излиза. След нея вратата на бункера се затваря.

ВТОРИ ЕТАЖ
КАТРИН. /Милва Ларс по лицето./ Идиот! Не дойдох в къщата на съпруга си, с 

когото се разделих, за да се разделя с любовника си, заради когото се разделих 
съм съпруга си. Всъщност, къде е той? /Оглежда се. Вика./ Никола! 

ЛАРС. Мисля, че е на втория етаж!
КАТРИН. Декларацията в него ли е?
ЛАРС. Навярно.
КАТРИН. Приготви чантите. 
Катрин се качва по стълбите. Вратата на спалнята на Барабанов е заключена. 

Катрин чука.
БАРАБАНОВ. Казах да тръгвате!
КАТРИН. Няма ли да ме изпратиш?
БАРАБАНОВ. Зает съм. Бързам. Съветвам те и ти да го сториш.
КАТРИН. Не те разбирам.
БАРАБАНОВ. Знам.
КАТРИН. Взел си декларацията за бащинството. Няма ли да ми я дадеш?
БАРАБАНОВ. Не сега.
КАТРИН. Защо?
БАРАБАНОВ. Много обстоятелства могат да се променят. И то в кратко време!
КАТРИН. За какво говориш?
БАРАБАНОВ. Безброй комети летят из Космоса. Все някоя може да ни удари.
КАТРИН. Не се прави на клоун!
БАРАБАНОВ. Ще получиш декларацията по пощата. И не само нея! Давам ти 

дума.
КАТРИН. Не си представях, че ще водим този разговор, докато си затворен в 
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спалнята ни с любовник.
БАРАБАНОВ. Ти не доведе ли своя?
КАТРИН. Моя любовник? След седем години?! Не ме разсмивай.
БАРАБАНОВ. Сбогом, Катрин.
КАТРИН. Повече от изневярата мразя патетиката.
Катрин застава пред заключената врата на спалнята на Алекс. Души въздуха. 

Чука.
КАТРИН. Спри да пушиш веднага, чуваш ли? И излез да изпратиш майка си! 

Нямаш ли съвест? /Чука още по-силно по вратата./ Излез веднага! / Никой не отго-
варя./ Идиот! /Никой не отговаря./ Баща ти наистина е прав! /Никой не отговаря./ 
Какво правиш с мен?

ГЛАС НА АЛЕКС. Престани да се правиш на клоун!
КАТРИН. /Осъзнава какво е чула. Обръща се към Ларс./ И ти мечтаеш за син?
Катрин слиза по стълбите.

ПЪРВИ ЕТАЖ
Изабел влиза в хола. Застава пред телевизора. Катрин застава до нея. Изабел 

усилва звука на телевизора. Двете жени гледат втренчено в телевизора.
РЕПОРТЕР. Предаваме на живо въстанието в Европейския парламент, където 

фашизоидни националистически елементи превзеха огромна част от сградата и 
обявиха създаването на Последна република. По непотвърдени данни новата дър-
жава е призната от някои от глобалните геополитически играчи. Американският, 
руският и китайски президенти са изпратили поздравителни адреси до президен-
та на Последната република г-жа Корнелия Негреску. Република Косово официал-
но е изпратила свой посланик. Бунтовниците са превзели енергийния сектор на 
сградата. Говорителят им съобщава, че важни системи като климатични, вентила-
ционни, водопроводни са заредени с експлозив като превантивна мярка срещу 
атака на местните служби за охрана и сигурност. Полицията блокира  и претърсва 
всички жилищни и нежилищни сгради около Европейския парламент за наличие 
на други терористични клетки.

КАТРИН. Изабела, трябва веднага да се махнеш от къщата!
ИЗАБЕЛА. Но, госпожо! Аз трябва…
КАТРИН. Веднага! Искаш да ни арестуват всички като съучастници на терористи 

ли?
ИЗАБЕЛА. Аз само мия и чистя, госпожо.
КАТРИН. Но нямаш документи! Изчезвай веднага!
ИЗАБЕЛА. Госпожо, не може ли…
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КАТРИН. Обувай се и изчезвай. На мига! Не излизай от къщи! Ще се обадиш на 
господин Барабанов след десет дни!

ИЗАБЕЛА. Ама как след десет дни?
КАТРИН. Най-малко след десет дни, чу ли? Ето ти пари!
Изабела излиза през входа на къщата, съпровождана и побутвана от Катрин. 

Катрин затваря вратата след нея. Забелязва, че вратата на стълбището към бун-
кера е отворена. Затваря я. Ларс втренчено гледа през панорамния прозорец как 
над терасата се спуска тялото на Барабанов.

КАТРИН. Разминахме се с голяма бъркотия!
ЛАРС. /Не откъсва очи от висящото тяло на Барабанов./ Не сме се разминали 

с нищо.
КАТРИН. Какво искаш да кажеш?
ЛАРС. Мъжът ти се беси в момента.
КАТРИН. Какво?!
ЛАРС. Виж сама!
Катрин вижда как висящото тяло на Барабанов леко се върти около въжето. 

Започва да пищи.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
ЖУКОВ. Мина повече от час. Обади ѝ се по телефона.
ТОЛСТОЙ. В бункера няма обхват.
ЖУКОВ. Качи се по-стълбите!
ТОЛСТОЙ. Нали ще ме чуят?
ЖУКОВ. Намери обхват. Изпрати ѝ съобщение.
ТОЛСТОЙ. Търпение. Няма как да не дойде!
ЖУКОВ. Нямаш вярна преценка.
ТОЛСТОЙ. Защо?
ЖУКОВ. Спиш с нея. Никой няма вярна преценка за жена, с която спи. Излез и 

ѝ напиши съобщение. В противен случай ще ни свърши въздухът. Ето, почвам да 
се задъхвам.

ТОЛСТОЙ. Изнудваш ме.
ЖУКОВ. Друго ще мислиш като се задушиш.
Толстой става. Опитва да отвори вратата на бункера, но не успява. Опитва с 

повече сила. Отново неуспешно.
ТОЛСТОЙ. Вратата е затворена.
ЖУКОВ. Няма ли ключ?
ТОЛСТОЙ. В Изабела е.
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ЖУКОВ. Казах ти.
ТОЛСТОЙ. Какво?
ЖУКОВ. Че нямаш вярна преценка за нея.
ТОЛСТОЙ. Просто го е забравила. Какво толкова? Сега ще слезе!
ЖУКОВ. А ако не слезе?
ТОЛСТОЙ. Как така няма да слезе?
ЖУКОВ. Така. Има хиляди причини поради които момичето, с което спиш, може 

да не се появи и да не отвори шибаната вратата. Какво ще правим тогава? /Жуков и 
Толстой се гледат и дълго осъзнават въпроса./

ТОЛСТОЙ. Няма да идеш в Мексико.

ШЕСТА СЦЕНА
ПЪРВИ ЕТАЖ, ТЕРАСА
Барабанов виси в метална шейна между терасите на първия и втори етаж. От тера-

сата на втория етаж Пьонтек контролира чрез дистанционно позицията, която трябва 
да заеме тялото на Барабанов. На терасата на първия етаж в елегантен шезлонг лежи 
Катрин и наблюдава случващото се. Ларс избутва подвижния шкаф с телевизора от 
хола на терасата така, че Барабанов да може да го наблюдава. 

БАРАБАНОВ. Още 10 сантиметра надолу.
ПЬОНТЕК. Според мен позицията е отлична.
БАРАБАНОВ. Може да се получи фатално отклонение.
КАТРИН. 10 сантиметра са от значение, когато искаш да улучиш метално евро от 

1800 метра. Срещу такава цел като парламента както и да излетиш, все ще стигнеш.
БАРАБАНОВ. Иронизираш ли ме?
КАТРИН. Успокоявам те. Познавам най-добрите снайперисти в света.
БАРАБАНОВ. Не се и съмнявам, че са най-добрите.
КАТРИН. /Към Пьонтек./ Колко време остава до старта?
ПЬОНТЕК. 42 минути.
КАТРИН. Дай сигнал като останат 15. 
БАРАБАНОВ. Силно ме изнервяш!
КАТРИН. С какво?
БАРАБАНОВ. С всичко.
КАТРИН. Преди всичко това ти харесваше.
БАРАБАНОВ. Сега искам да остана сам. 
КАТРИН. Сам си от седем години.
БАРАБАНОВ. Не желая да разговарям с теб. Не желая да разговарям с никого.
КАТРИН. /Към Ларс./ Би ли ми сипал чаша вино? /Към Барабанов./ Има ли отворе-
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на бутилка от колекцията или да пратя Ларс в бункера?
Барабанов мучи от възмущение.
КАТРИН./Към Ларс./ Виж в шкафа за вино в хола! /Запалва цигара./ Как ти хрумна…

всичко това?
БАРАБАНОВ. Не ми е хрумнало. Взех осъзнато решение. /Мълчание./ Всеки човек 

има правото на бунт.
КАТРИН. Срещу какво?
БАРАБАНОВ. Срещу основанието да се живее. 
Мълчание.
КАТРИН. Борец за свобода! И все пак - трябва да има някаква причина. Не мислиш 

ли?
БАРАБАНОВ. Не.
КАТРИН. Няма причина, която те е довела дотук?
БАРАБАНОВ. Не.
КАТРИН. Защо го правиш тогава?
БАРАБАНОВ. Искам да го направя. Игра на волята.
КАТРИН. Просто така?
БАРАБАНОВ. Да. Творчески импулс.
КАТРИН. Като писането на стихотворение?
БАРАБАНОВ. На роман.
КАТРИН. Поезия се пише по-трудно.
БАРАБАНОВ. Но романът изисква по-дълго усилие и определено конструктивно 

мислене.
КАТРИН. Разбирам. И откога взе решение?
БАРАБАНОВ. Отдавна.
КАТРИН. Когато живеехме заедно беше ли го взел?
БАРАБАНОВ. Винаги съм мислил за това.
ЛАРС. /Носи чаша вино на Катрин./ И преди брака ви?
КАТРИН. Млъкни! /Към Барабанов./ И преди брака ни?
БАРАБАНОВ. Всъщност, винаги. Откакто се помня.
КАТРИН. Да кажем, че разбирам.
БАРАБАНОВ. Наистина ли?
КАТРИН. Да. 
БАРАБАНОВ. Няма ли да ме разубеждаваш?
ЛАРС. Не, разбира се.
КАТРИН. Млъкни. /Към Барабанов/ Не, разбира се.
БАРАБАНОВ. От какво се разбира?
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КАТРИН. Сам каза, че си взел решението отдавна.
БАРАБАНОВ. Никога не си ме обичала.
КАТРИН. Затова ли го правиш? Да те обичат хората? Да те споменават и съжаляват? 

Синът ни знае ли?
Мълчание.
КАТРИН. Питам те – знае ли синът ни? Казал ли си му, че ще остане сирак?
ЛАРС. Не напълно.
КАТРИН. Казал ли си му какво смяташ да направиш?
Мълчание.
КАТРИН. Ще го оставиш да види от прозореца как тялото на баща му оставя мръсна 

следа по фасадата на Парламента? Знаеш ли, ако имах пистолет, бих те застреляла на 
секундата. 

БАРАБАНОВ. Почакай 40 минути.
КАТРИН. Как може да не му кажеш?
БАРАБАНОВ. Децата са уроци по отдалечаване. Но ти няма как да знаеш това, след 

като виждаш сина си веднъж в годината.
КАТРИН. И как щях да науча, ако не се бях върнала?
БАРАБАНОВ. Оставил съм писмо. Завещание и всичко необходимо.
ПЬОНТЕК. Подписа ли декларацията, че поемаш цялата отговорност?
БАРАБАНОВ. /Към Пьонтек./  Забравих.
КАТРИН. Не знаех, че на света е останало нещо, което си заслужава да се облечеш 

с халат, пълен с взрив и да полетиш?
БАРАБАНОВ. Не съм и помислял да слагам край заради нещо в света!
КАТРИН. А за какво?
БАРАБАНОВ. За себе си. Светът е толкова малък, че вече не си струва да страдаш 

за него. А и хората са повече от възможността на отделния човек да жалее за цялото 
човечество.

Пьонтек влиза в спалнята и излиза с прът, на който има кука. Закача металната шей-
на с Барабанов и я придърпва към ръба на терасата. Подава на Барабанов лист хартия 
за подпис. Катрин дегустира виното. Пьонтек рязко пуска шейната с висящото тяло, 
която силно се заклаща.

КАТРИН. Прекрасно вино.
БАРАБАНОВ. Половината колекция е за теб.
КАТРИН. А другата половина?
БАРАБАНОВ. За Пьонтек.
КАТРИН. Той е пролетариат. Не разбира от колекционерско вино. Защо на него?
БАРАБАНОВ. Не мислиш ли, че съм му задължен?
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КАТРИН. Отнемаш наследството на сина си, за да го дадеш на някакъв полски гас-
тарбайтер?

ГЛАС НА ПЬОНТЕК. Ама без мен няма да полети!
БАРАБАНОВ. Престани с този психологически терор!
КАТРИН. Почвам да разбирам защо Алекс не иска да те вижда. И все пак – трябва 

да узнае какво мислиш да правиш. 
Катрин става от шезлонга. Тръгва към хола. Качва се по стълбите към стаята на 

Алекс.
БАРАБАНОВ. Само да си посмяла! /Мълчание. Към Пьонтек./ Пьонтек, пусни каме-

рите за живото излъчване!

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
ТОЛСТОЙ. Колко може да издържи човек без вода?
ЖУКОВ. Три дни. После почва да бълнува и губи съзнание.
ТОЛСТОЙ. Ако пие вино?
ЖУКОВ. Губи съзнание по-бързо.
Жуков взима бутилка от земята и с няколко удара в основата избива тапата.
ТОЛСТОЙ. Какво правиш?
ЖУКОВ. Жаден съм. /Пие. Преполовява бутилката./ Отвратителен вкус.
ТОЛСТОЙ. Я дай! /Взима бутилката. Изпива останалата половина./ За нищо не ста-

ва.
ЖУКОВ. /Взима бутилката. Оглежда етикета./ Току-що профукахме 11 340 долара.
ТОЛСТОЙ. По-добре не гледай цената.
ЖУКОВ. Защо?
ТОЛСТОЙ. Става ти още по-гадно. Харчим пари за боклуци.
Мълчание.
ТОЛСТОЙ. Трябва да напишем прощално писмо до близките.
ЖУКОВ. Защо?
ТОЛСТОЙ. Така правят моряците от потъналите подводници.
ЖУКОВ. Ако искаш – пиши. 
ТОЛСТОЙ. А ти? Нямаш ли близки?
ЖУКОВ. Имам. 
ТОЛСТОЙ. Защо не им пишеш?
ЖУКОВ. Какво да им кажа? Изпих вино за два милиона. В момента съхна в проти-

воатомен бункер. Искрено ваш и прочие.
ТОЛСТОЙ. Пиши им, че ги обичаш.
ЖУКОВ. Не мога.
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ТОЛСТОЙ. Не ги ли обичаш?
ЖУКОВ. /Към Толстой./ Пиша с много грешки. Обидно е.
ТОЛСТОЙ. За кого?
ЖУКОВ. За тях. На мен не ми пречи!
ТОЛСТОЙ. Аз ще го напиша. От твое име. 
ЖУКОВ. Какво е станало с онези, моряци за които говореше преди малко?
ТОЛСТОЙ. Всички са загинали. 
ЖУКОВ. Видя ли – писането не спасява никого.
Мълчание.
ЖУКОВ. Ти нали купи спрей за калника на колата?
ТОЛСТОЙ. Да.
ЖУКОВ. Дай ми го.
Толстой вади от чантата спрей с тъмночервен цвят и го подава на Жуков. Жуков го 

взима, разклаща го и пише на стената FUCK YOU IZABELA. Оглежда написаното и се 
връща на мястото си. Толстой взима спрея, нанася запетая и удивителна в написаното: 
FUCK YOU, IZABELA! Връща се на мястото си. Двамата се любуват на написаното.

ЖУКОВ. А ако все пак се върне? И ни спаси?
Толстой става и чупи висящата крушка на лампата. В бункера настава пълна тъм-

нина.
ЖУКОВ. Какво правиш?
ТОЛСТОЙ. Така няма да прочете надписа, ако се върне.

ПЪРВИ ЕТАЖ, ТЕРАСА
Барабанов виси във въздуха. Пьонтек стои на терасата на втория етаж и гледа в 

лаптопа си.
БАРАБАНОВ. Сигурен ли си, че изпрати съобщение до медиите?
ПЬОНТЕК. До всички. Както наредихте.
БАРАБАНОВ. И до полицията?
ПЬОНТЕК. И до полицията.
БАРАБАНОВ. Никого не виждам. Нито един журналист. Нито една полицейска кола.
ПЬОНТЕК. Градът е блокиран.
БАРАБАНОВ. Проклето въстание! Трябваше да напиша в прессъобщението, че гот-

вя атентат. Взели са ме за циркаджия! За шибан граждански активист с нелепа кауза!
ПЬОНТЕК. Не знаех, че имаш кауза. Можем да отложим излитането.
БАРАБАНОВ. Обявено е в интернет. Колко души гледат в момента?
ПЬОНТЕК. /Гледа в лаптопа./ Никой.
БАРАБАНОВ. Боже!
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ПЬОНТЕК. Все още…
БАРАБАНОВ. С какъв хаштаг е събитието?
ПЬОНТЕК. „Човешки снаряд в сградата на Европейския парламент“.
БАРАБАНОВ. Не е ли много метафорично? 
ПЬОНТЕК. Мога да го сменя с нещо по-директно.
БАРАБАНОВ. Например?
ПЬОНТЕК. „Човек се готви да си пръсне мозъка върху фасадата на Европейския 

парламент“
БАРАБАНОВ. Много по-въздействащо е. Смени го бързо.
Пьонтек излиза от терасата. Катрин влиза на терасата на първия етаж.
БАРАБАНОВ. Каза ли му?
КАТРИН. Каза, че знае. Всичко се чувало между стените.
БАРАБАНОВ. Няма ли да излезе? Да се прости с баща си?
КАТРИН. Каза, че нищо няма да направиш. Че ще се откажеш. Както обикновено. 

В случая мислим еднакво.
БАРАБАНОВ. Не искам да разговарям с теб. Пьонтек!
На терасата на втория етаж се появява Пьонтек с лаптоп в ръка.
БАРАБАНОВ. Увеличиха ли се хората, които гледат?
ПЬОНТЕК. Триста процента.
КАТРИН. Бих искала да се запозная лично с всеки един от … тримата.
БАРАБАНОВ. Само трима?
ПЬОНТЕК. Всички гледат въстанието. Предават го над 200 телевизии и новинарски 

сайтове.
БАРАБАНОВ. /Към Ларс./ От журналисти вече няма място за бойни действия! Пус-

ни телевизора.
Ларс пуска телевизора. На входната врата се звъни. Катрин отива към входната 

врата.
РЕПОРТЕР. По последни данни сблъсъците между терористите, завзели сградата 

на Европейския парламент и правителствените служби ескалират. Опитите на воде-
щи европейски лидери да принудят ръководството на новосформираната Последна 
република да прекрати военната съпротива се провалиха. По заповед на правител-
ството край сградата на парламента се разполагат части на редовната армия и тежка 
артилерия. Оръдия са разположени в кръг на 1500 метра от сградата. Нека напом-
ним на зрителите, че самата сграда е минирана от въстаниците, които заплашват да 
я взривят до основи.

БАРАБАНОВ. Тези идиоти наистина ще го направят! Само чакат повод!
ПЬОНТЕК. Кои идиоти?
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БАРАБАНОВ. Правителството! Ще стрелят срещу сградата! Та това е проект на архи-
тект Мишел Полак. Знаеш ли кой е Мишел Полак?

ПЬОНТЕК. Нямам представа.
БАРАБАНОВ. Трябва да ги изпреварим. 
Катрин излиза на терасата. Води момиче с фотоапарат и диктофон.
КАТРИН. Това е господин Барабанов. А това момиче е журналистка. 
ЖУРНАЛИСТКА. Стажант-журналист.
КАТРИН. Иска да вземе интервю от теб относно…. полета.
БАРАБАНОВ. С удоволствие. Къде работите?
ЖУРНАЛИСТКА. Във вестника на местната религиозна общност „Вестители на бла-

гата новина“.
КАТРИН. Поводът е особено подходящ.
БАРАБАНОВ. Пьонтек, колко време остана?
ПЬОНТЕК. 17 минути. Не си записал финално обръщение.
БАРАБАНОВ. Съвсем забравих! /Към Журналистка./ Един въпрос, моля.
ЖУРНАЛИСТКА. Какъв бе животът ви дотук, та се принудихте да вземете подобно 

крайно и отчаяно решение?
КАТРИН. /Към Барабанов./ Стой! /Към Ларс./ Искам да снимаш това!
Ларс вади камера. Започва да снима.
КАТРИН. Работим. Давай!
ПЬОНТЕК. Имаме шест зрители на линия. Интересът се качва.
БАРАБАНОВ. Моят живот бе…
Вой на полицейски сирени заглушават гласа на Барабанов, който е принуден да 

вика все по-силно, но от казаното се чуват само откъслечни фрази.
БАРАБАНОВ… напълно нормално детство…/вой на сирени/ любовта винаги идва 

внезапно, когато…/вой на сирени/ лесно е човек да се отчае, ако…/воят на сирените 
утихва/ и, в края на краищата, мога да кажа, че си заслужава напълно.

ЖУРНАЛИСТКА. А какво мисли Бог по този въпрос?
БАРАБАНОВ. Бог не мисли.
ЖУРНАЛИСТКА. А какво прави?
БАРАБАНОВ. Действа. Трябва да привършваме.
ЖУРНАЛИСТКА. Последен въпрос. Как вярва Бог?
БАРАБАНОВ. Не разбирам.
ЖУРНАЛИСТКА. Може ли Бог да вярва в себе си?
КАТРИН. Крайно интересно.
БАРАБАНОВ. /Към Катрин./ Край на интервюто.
Катрин бута журналистката към изхода на къщата.
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ЖУРНАЛИСТКА. Благодаря ви, господин…
КАТРИН. Барабанов.
ЖУРНАЛИСТКА. Желая ви успех, господин Барабанов!
Журналистката излиза. Катрин се връща на терасата.
КАТРИН. /Към Ларс./ Имаме ли го?
ЛАРС. О, да!
КАТРИН. Обичам те.
ПЬОНТЕК. Готов ли си за финалното обръщение?
БАРАБАНОВ. Готов съм.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Жуков и Толстой в тъмнината. 
ТОЛСТОЙ. Никога не съм мислил, че ще умра толкова млад.
ЖУКОВ. Аз пък никога не съм мислил, че ще умра.
Чува се звън на бутилки.
ТОЛСТОЙ. Това вино сладни.
ЖУКОВ. Толстой, ако умра първи, обещай, че няма да ядеш от мен.
ТОЛСТОЙ. Казах ти - няма да умрем от глад, а от жажда.
ЖУКОВ. Ако пием равномерно по 6 бутилки на ден, може да издържим 50 дни. 
ТОЛСТОЙ. Тогава наистина ще умрем от глад.
ЖУКОВ. Обещай, че няма да се храниш с мен.
ТОЛСТОЙ. Да умра от глад ли искаш?
ЖУКОВ. Но аз съм ти приятел!
ТОЛСТОЙ. В онзи миг ще си ми бивш приятел.
ЖУКОВ. Аз пък ти давам дума, че ако умреш преди мен, няма да хапна нито парче. 

Няма да почна от прасеца, да режа от вътрешната част на бедрото, да разфасовам 
гърдите, да отстраня крехкото месо около врата…

ТОЛСТОЙ. Доста детайлно си представяш какво няма да правиш!
ЖУКОВ. Давам ти да разбереш колко съм сериозен.
Звън на бутилки.
ЖУКОВ. Аз пък непрекъснато си представям как се връщам в родината.
ТОЛСТОЙ. Пиян си.
ЖУКОВ. Всяка сутрин се събуждам и чувам в главата си как вагоните тракат по рел-

сите – та-та-татък, та-та-татък… Носят ме към отечеството. Не мога да живея без него. 
Честен кръст.

ТОЛСТОЙ. Няма вече отечества, Жуков. Човечеството осиротя!
ЖУКОВ. Как така няма?
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ТОЛСТОЙ. Когато има мир, отечествата се стопяват. Изчезват без следа. Като улич-
ни кучета в мъгла!

ЖУКОВ. Излиза, че войните раждат отечествата.
Звън на бутилки.
ТОЛСТОЙ. Така излиза.
ЖУКОВ. Ако има война, веднага бих се записал доброволец. Мъчно ми е за арми-

ята – за мръсните дрехи, за оръжейната смазка под ноктите, за калта по ботушите, за 
студа в палатките. За студения метал на снарядите. Някак всичко има смисъл, когато 
се готвиш да се пожертваш.

ТОЛСТОЙ. Ти си безнадежден романтик, Жуков.
ЖУКОВ. Още сме млади, Толстой. Може да ни се усмихне късметът да има още 

една Отечествена война. Няма по-голямо щастие в света да воюваш за родината. Да 
сложиш кости за отечеството. Да изпеят песен за теб. Какви песни има за войната! 
Направо е леко да умреш.

Звън на бутилки.
Жуков започва да пее песента „Поручик Галицин“. 
ТОЛСТОЙ. Това е за гражданската война.
ЖУКОВ. Още по-хубаво. Става ти съвсем мъчно. И ти просветва.
ТОЛСТОЙ. В подводниците дали пеят тази песен?
ЖУКОВ. Сигурен съм. /Пее. Полека се включва и Толстой./

СЕДМА СЦЕНА
ПЪРВИ ЕТАЖ, ТЕРАСА
Чува се мощен артилерийски обстрел. Големите прозорци на старинната къща от-

разяват зрелищно как артилерийски снаряди избухват във фасадата на Европейския 
парламент на фона на залязващото слънце.

БАРАБАНОВ. Какво става?
КАТРИН. Обстрелват парламента с оръдия.
ЛАРС. /В екстаз/ Добър е Бог! Могъща е десницата му!
БАРАБАНОВ. Идиот, не виждаш ли какво става? Европа си отива!
КАТРИН. Именно това го радва!
БАРАБАНОВ. Западен расист!
ЛАРС. /Към Барабанов./ Все някога целия този разгул трябва да свърши! 
Всесилен е Бог!
БАРАБАНОВ. /Към Катрин/ Какво му става?
КАТРИН. Вярва в Свещената римска империя. Ненавижда сегашна Европа.
Като теб!
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БАРАБАНОВ. Аз вярвам в Европа! А той е колониален реваншист.
КАТРИН. Защо тогава висиш опакован с взрив срещу парламента?
БАРАБАНОВ. Това е лична революция, а не обществена.
КАТРИН. Може да се гръмнеш в стаята.
БАРАБАНОВ. Искам да покажа на света…
КАТРИН. Какво?
БАРАБАНОВ. Лично презрение.
ПЬОНТЕК. /Излиза с дистанционно устройство за взрива./ Остават 60 секунди. За-

почвам обратно броене. 60, 59, 58, 57…/Към Катрин и Ларс./ Легнете на земята и за-
крийте глава с ръце. /Към Барабанов./ Няма време да пусна финалното обръщение. 
51, 50, 49, 48…

Катрин и Ларс лягат на земята и закриват глава с ръце.
БАРАБАНОВ. Спри да броиш!
ПЬОНТЕК. Защо?
БАРАБАНОВ. Не виждаш ли, че половината фасада на парламента е в пламъци?
ПЬОНТЕК. Ще стане още по-зрелищно. Ще се врежеш в тях и ще разпръскваш ис-

кри! /Разглежда горящата сграда в далечината, но продължава да брои./ 37, 36, 35, 
34…

БАРАБАНОВ. Свали ме оттук!
ПЬОНТЕК. /Продължава да гледа и да брои./ 24,23,22,21… /Започва да се моли на 

латински. Изпада в религиозен транс. Продължава да се моли беззвучно./
БАРАБАНОВ. Пьонтек! Кретен такъв! Свали ме оттук!
ЛАРС. Според мен ще го изстреля!
КАТРИН.  Не познаваш Барабанов!
ЛАРС. На 100 евро.
КАТРИН. Дадено!
БАРАБАНОВ. Пьонтек! Свали ме оттук!
ПЬОНТЕК. Право мерене!!!
БАРАБАНОВ. Какво говориш?
ПЬОНТЕК. Стрелят по фасадата с право мерене. Така руснаците са превзели Бер-

лин. Оръдието трябва да се повдигне малко над обекта на стрелбата и бум! Бууууум, 
бууууууум!

БАРАБАНОВ. 100 евро. Свали ме, моля те!
Пьонтек излиза от транса. Вади дълъг дървен прът с кука и придърпва Барабанов 

към терасата. Развързва Барабанов и му помага да се прехвърли през парапета на 
терасата. Барабанов отива към легналите по очи Катрин и Ларс и ги потупва по раме-
ната.
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БАРАБАНОВ. Отбой! 
Катрин и Ларс се изправят.
КАТРИН. Дължиш ми 100 евро! /Към Барабанов./ Познах, че няма да излетиш!
БАРАБАНОВ. Остана ли още вино?
Барабанов, облечен в халата със взрив, сяда край масата на терасата. След него 

сядат и останалите. Пьонтек оставя дистанционното за взрива на масата. Ларс раз-
сипва вино в чашите. Всички гледат обстрела на сградата на Европейския парламент в 
далечината и дегустират виното.

КАТРИН. Какъв залез!
БАРАБАНОВ. Прекрасно вино. Как ухае!
КАТРИН. Предполагам, че е реколта 1974-та.
БАРАБАНОВ. Или 1968-а. Имаше прекрасна реколта 1968-а. Малко бутилки се за-

пазиха.
ЛАРС. Не усещате ли  мирис на изгоряла плът? На стопено стъкло? На горяща гума?
БАРАБАНОВ. Така мирише, когато Свещената римска империя гори.
КАТРИН. Империите дават надежда. Републиките са надгробни плочи на цивили-

зацията.
ПЬОНТЕК. Майната ви!
БАРАБАНОВ. Не говори така на жена ми!
ПЬОНТЕК. Ще ме уволниш или ще ме депортираш?
Чува се силен тътен.
БАРАБАНОВ. /Вдига чаша към Катрин. Звън на чаши./  Няма да се откажа от бащин-

ството на детето.
КАТРИН. Нали се подписа?
БАРАБАНОВ. Приех бащинството, но няма да се съглася да го дадеш на най-добра-

та си приятелка в прилив на интернационален алтруизъм.
КАТРИН. Кой ще го гледа?
БАРАБАНОВ. Аз.
КАТРИН. И кога го реши?
БАРАБАНОВ. Докато Пьонтек броеше. Зададох си въпроса какво бих правил ната-

тък в живота си, ако не излетя? Единственото, което ми хрумна бе,  че искам да отгле-
дам това дете.

КАТРИН. Звучи налудничаво.
БАРАБАНОВ. А да имаш дете от цяла банда негри е приемливо, така ли?
ЛАРС. Добре, че Мария Магдалена не е била бременна. Иначе Христос щеше да 

слезе от кръста!
БАРАБАНОВ. /Към Ларс/ Гледам те и си мисля – сакатият протестант никога не из-
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минава целия маратон на вярата.
ЛАРС. Доживях източноправославен да ме поучава.
БАРАБАНОВ. Свиквай.
КАТРИН. Няма да ти дам детето.
БАРАБАНОВ. А кой ще го гледа?
КАТРИН. Аз и Ларс.
БАРАБАНОВ. Той би бил щастлив! А ти – напълно нещастна.
КАТРИН. Ларс, искаш ли да задържим детето?
ЛАРС. Нека го обсъдим насаме.
БАРАБАНОВ. Не иска. Не виждаш ли? Не иска дете с неизвестен произход и извес-

тен цвят на кожата. Типична колониална надменност.
ЛАРС. Славянска сволоч!
БАРАБАНОВ. Фалирал западен шут!
КАТРИН. Престанете! /Към Барабанов/ Сигурен ли си за детето?
БАРАБАНОВ. О, да! Поканата важи и за теб.
КАТРИН. Ти ме ненавиждаш.
БАРАБАНОВ. Идеална спойка за брак.
ЛАРС. Класическо лицемерие.
БАРАБАНОВ. О, либералният моралист проговори!
КАТРИН. И защо да се върна при теб?
БАРАБАНОВ. Защото си уморена. Уплашена. Прегоряла. И защото ненавиждаш не 

само мен и него, но и всички мъже.
КАТРИН. Харесвам мъжете.
БАРАБАНОВ. Необходима ти е лъжа пред самата теб. Това е.
Мълчание.
КАТРИН. Няма да се върна при теб.
БАРАБАНОВ. Няма да ти разреша да дадеш детето.
Мълчание.
ЛАРС. /Вдига чашата си за тост/ За Първия и последен ден на Последна република!
БАРАБАНОВ. Трудно се намират добри чистачки.
Нов тътен. Всички виждат как оцелялата до този момент част от сградата на Евро-

пейския парламент рухва до основи.
БАРАБАНОВ. Бунтовниците взривиха сградата.
КАТРИН. Не съм виждала такъв залез!
БАРАБАНОВ. Току-що останах без работа.
КАТРИН. Но си жив! Ще ти оставя записа от интервюто, да ти напомня за този ден! 

/Към Ларс./ Пусни му записа!
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Ларс свързва камерата с телевизора. Пуска запис. Чуват се звуци от изнасилване. 
Всички гледат втренчено записа на Ларс от Африка.

КАТРИН. Боже! Не този запис!!!
БАРАБАНОВ. Нищо не чувам. 
КАТРИН. Спри този запис!
БАРАБАНОВ. Къде е дистанционното на телевизора?
Барабанов се присяга, взима дистанционното на взрива и го насочва към телеви-

зора.
ВСИЧКИ. /Скачат от местата си./ Неееееее!!!
Барабанов натиска дистанционното. Халатът, с който е облечен, се взривява. Тера-

сата потъва в дим. На входната врата продължително се звъни. Димът бавно се раз-
сейва. Катрин, Ларс и Пьонтек са с опушени лица и дрехи. Дрехите на Барабанов са на 
парцали. На екрана на телевизора върви интервюто на Барабанов пред журналистка-
та. Алекс слиза по стълбите и отива към входната врата. Отваря я.

БАРАБАНОВ. /Залита. Тръгва към Пьонтек. Хваща го с две ръце за врата./ Купил си 
фалшив взрив, нали!?

ПЬОНТЕК. /Отблъсква Барабанов./ Откъде да знам? Не съм го пробвал! 
ЛАРС. /Към Катрин./ Дължиш ми 100 долара. Гръмна се!
КАТРИН. Най-много 50. Все пак е жив!
ПЬОНТЕК./Към Ларс./ За разлика от Свещената римска империя!
АЛЕКС води нигериец в куриерска униформа, който носи пратка.
КУРИЕР. Имате пратка. Одеяло от кевлар. За кого е?
Мълчание. Всички гледат Алекс и нигериеца-куриер.
АЛЕКС. Какъв дим! Прекалявате с пушенето.
Всички го гледат.

ПОДЗЕМЕН БУНКЕР
Жуков и Толстой са в тъмното. Толстой пее химна на СССР. 
ЖУКОВ. Това е химна на Съветския съюз. Вече не е актуален! 
ТОЛСТОЙ. Какво е актуално?
ЖУКОВ започва да пее „Вставай, страна огромная…“. Към него се присъединява 

Толстой. Пеят все по-силно и силно.
Прозорците на къщата продължават да отразяват.
край
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ТРИСТАН 
ЦАРА

Петима румънски поети

Братовчедке, момиче 
от пансион

Братовчедке, момиче от пансион, облечена в черно 
с бяла якичка,
Обичам те, защото си скромна и замечтана
Ти си добра, плачеш и късаш писмата, които не разбираш
И съжаляваш, че си далеч от близките, за да учиш
При Калугерките, където е студено нощем.
Броиш дните до ваканцията
И виждаш наяве испанската гравюра,
Където инфантата или херцогинята на, Браганса
Носи широка рокля и е като пеперуда кацнала на венец
Забавлява се като поднася храна на стражите, докато очаква 
своя рицар
По килима са изобразени папагали и разни други животинки
Птички, паднали от небето
Постлан е пред фотьойла, който е в траур,
А в нозете й трепереща хрътка с тънко тяло
Като хермелинова наметка, изтъркана по раменете.
Кучето копнее да го вдигне, но
Тя мисли за друго, погалва колието си,
Защото съзира своя рицар – и вече
Приближава до пейката, където е сестра Беатриче или 
Евелина
Учителката по история или по гръцки и латински
О, защо дните се влачат тъй мудно...
Листата падат като листи от календара;
Животът е тъжен, но все пак е градина!
И Инфантата или Херцогинята на Браганса
Пак заспива, изгубила надменността си – сякаш пак брои
Дните оставащи – до далечната ваканция

И ето отново ти пиша писмо: Ma chere cousine
Je croyais hier entendre dans ma chamber ta voix tandre et 
caline. *  

* /фр. /  Моя скъпа братовчедке, вярвам, че вчера ми се счу твоя глас в моята 
стая – нежен и спокоен. /Б.пр. /    

ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА
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Глас

Къща разрушена
Днеска се запитах
Ах, защо, защо ли
Тя не се обеси.

Лия, бяла Лия,
Нощ като френгия...
Ще се залюлееш като зряла круша.

И ще се разлаят
Уличните псета
Скоро ще разбудят
Цялата махла.

И ще викна вече:
“Гледай да не паднеш!”
Мисля да заключа
С катинара нов.

Бих поставил стълба
Бих те смъкнал долу
Като зряла круша
Като мъртва дева
Бих те сложил, Лия, на красиво ложе.

Неделя

Вятърът плаче в комините с отчаянието на сиропиталище
Ела до мен като ладия в храсталака
Простри думите си като бели завивки в лазарет
Там можеш да поплачеш насаме, защото има мирис на дюли 
и бор.

Говори ми за далечни страни
За интересни люде
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За острова с папагалите
Душата ми е бодра и смутена
Като приятел, завърнал се от болница.

В твоя глас дочувам жени стари и добри
Ръката ти застига гръдта ми като порой
Харесват ми домашните животни
В менажерията на твоята душа.

Един мъж се надвесва над моста, свири с уста към водата 
без умисъл
При нас е топло и радостно както когато се раждат в обора 
агнетата
Твоята история ме унася в сън като дете, гушнало парцалено 
слонче
При нас е задушевно както когато водят конете на водопой 
при кладенеца.

В дълги редици пристъпват по улицата девиците от пансиона
Във всеки поглед съзирам по един бащин дом
Трапеза отрупана и по-малки сестрички
И саксии с цветя по прозорците.

Минава студът по коридорите привечер
Като дълга змия повлякла опашка по плочника
И езеро боднато с игла
Потъналите изплуват отгоре – патиците се отдалечават.

У съседите бащата целува дъщеря си очебийно хладно.
Наставлява я на раздяла
Блатото се затвори като следа на момиче пред портите на 
манастир
Последните мехурчета въздух на самоубийцата шумно 
изплашиха жабите
И те замлъкнаха Отивах на среща с един тъжен поет, лишен 
от талан



MOPE162

Модерна поема

Светска поема, как да си живеем живота – въпрос –
Аз съм отегчен; аз съм есенно видение на село 
А литературата е червей, загризал подземния път
През който ще потече водата, за да роди плодове лятото.

Прашна фотография на пианото е открита по жива следа
В провинцията, където родителите ни възпитават
Да опазим вярата – надяваха се, че така е по-добре
В големия град забавите са за отстраняване на съвестта.

Моята душа: модна жена за компания на всекиго
Момичетата не са религиозни, нито цигулките са истински
Балерини цветя, объркани балерини преобразени
Посочете ни тайната разсъблечена на листенцата памук.

На сцената мълчание, гола жена – в залата притеснения, 
но нито една
Искрена мисъл от която боли, нито един актьор загинал.
Чернилката на луната слиза /прелестно/ като врабче по 
цигулка
И ако желаеш любима стига да искаш ще се бръкна в джоба 
за един каприз.
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ЙОН  
ВИНЯ

Битие

    Опит да се отгатне стихотворение                                         
Емил  Хигинс написа: “Дъщерята на рибаря от Батавия”,
през време на войната донесе вест от приятелите ми в Швей-

цария,
дата 1915 кабаре “Волтер”.

...А в Батавия къщите треперят като нашите мелници
вятърът гредите им облизва
думите са боси като птиците.

Дъщерята на рибаря от Батавия
разкъсва на бурите вълната с две ръце.
Малките ѝ стъпки вечер по брега са гнезда опустели,
от седефа на сянката оклюмват мечтите.
- Светец на горещия кръст разпнат,
знак дава на платното самотно в морето:
като майка тревожна
преминава през солените ръце,
сякаш поставен нарочно тук.
Молитвите ѝ стенат вечер.

Дъщерята на рибаря от Батавия
с лик от ясна тайна, с песен непозната
моли се в мъгли от дипли разпрострени
вик отправя към далечните звезди 
и спомени за води горчиви.

Чакъл
Фрагменти

Да им кажа ли думите на този век?
в очите им
дебна ехото- преображение
дебна омразата- мрак
дебна недоумението- смърт.
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***

Тук е бронзът на мъртвите дъждове
светлината на растения изтръгнати от пороя
по пясъка чета песента светлокоса на времето
пейзажа ленив на науките.

***

Сложете ръка върху
Убиеца на Дърветата.

***

Гъсеници носят зелената кръв на пролет.

***

Болят ме
очите на слепия от улицата.

***

Препрочитам думи избрани от мен
на всички други и от другия.
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***

У човека остаряват мислите
и погледът  помътнява.

***

Очите бяха фонтани
ръцете като звезди.

                       

Тази песен плени слънцето...

Тази есен плени слънцето
дърветата не успяха да загинат
птиците не решиха кога да заминат
паркът е препълнен с епископи
злато се е сипнало по всички пътеки.

Любима отдавнашна отговаря на името Маргарета
очите ѝ люлеят блатни сънища
лицето ѝ е като времето за чай, от косите си
изглежда по-висока отколкото е всъщност
няма белези отличителни
ако я открие някой да се обърне към вестника
ще получи добро възнаграждение.
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ИЛАРИЕ 
ВОРОНКА

Строфа I

Господин Архангелът
е добър главен счетоводител 

Евридика: ще забода очите ти с безопасни
И те моля без математически намеци
Евридика отивам да си легна.

Строфа II

Евридика аз отивам да си легна
Моля те без математически намеци
Евридика: ще забода очите ти с безопасни
Господин Архангелът е добър главен счетоводител

Одисей

И чуват се шумове като размахани юмруци
Въздухът се разтваря между пръстите на бръшляна
И ето прекупвачите вдигат щорите на съня
Трамваите млекарите автомобилите са вече в синхрон
Като оркестър
Инструментите
Заблестяват
Гласовете са като дюли по витрините когато закусваме
Мебелите преоткриват битието изоставено снощи
Из ъглите на пивниците и в складовете
Промъква се към нас това изоставено от снощи битие
Хрипливи гласове се лющят като кожата на болен от 
скарлатина
И търсиш себе си като онзи съсед който дремеше тук 

Пръстите помнят твоите очертания и бавно се плъзгат по теб
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Като по географска карта и разпознали те прегръщат се
Струпани са на куп бедрата вътрешните органи
Лицето и падат като стена а устните
Устните с усмивка като тази на обувките
Ставите омекнали като памук
Бавно изтегляш всичко това към себе си
Като от разкалян кладенец в облачен ден
Разпознаваш се и стискаш ръката си след нощното плаване
Погледите и гласовете се стелят като ж.п. линии
Древни като марки от неизпратено писмо
Измъкваш се от тунела различен и едновременно все същия
А колко тайни ти намигват от огледалото
И ето продавачите на плодове гръмко хвалят стоката си
Светлината измива с йод раните на афишите
Посвети един химн на сапуна от марката Кадум
Който не поврежда тъканта на тяло
Пяната се плъзга по кожата и също като кожа потръпва
Като сухи листа пред лицето на прясна вода 
                                            като слугинче на седемнайсет

На горния етаж кранът на чешмата се отваря като клепач
Навеждаш се отново към себе си като над чиния с цвета на 
небето

Търсиш се като къща на която си забравил адреса

Звъниш викаш собственика и го питаш дали си пристигнал 
у вас
Паника паника
Отчаянието мята сигнали
И заплита страха по глезените
Търсиш спомена за себе си и намяташ раменете си като 
сандали
Къде са те
И каква е дължината на сърцето ти
Щефан носи номер 35 в сърцето си
И се опитваш да попаднеш в мрежата на остатъците от нощта
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Същият оня
другият също

Утрото опира тежки гърди в рамката на прозореца
Подобно на две армии пердетата се приближават и 
отдалечават
Скоро ще поднесат чай
Не се знае дали точно ти ще го изпиеш но напиши химн за 
тази напитка 
                                                                                с цвят на зелени листа
Ще проникне есента на кръвта през ловния рог
Един елен се стрелва към рисунката на деня
Виденията се разтварят като джобни ножчета
Малини и ягоди овлажняват пътя

Профил отразен в сълза

В земята горчиво звучи океанът на твоя глас
И като пощенски марки прозорците на вратите се взират 
в теб
Би казал: хотелска стая и ето дърветата
Протягат шии като ловни кучета

Още десет крачки и вятърът ме грабва за ръката
Вдлъбнат смях
И застрахователната полица на соната
Звездите падат под веслата като ключове в мастилото
На нощно езеро
Мозъкът се люшка като каютата на презокеански параход

Ако знаеше ако знаеше само спомена за тази целувка
Отрязани коси като думи
Мирисът на тунел в единствена дума
Сред алкохола на шумна гълчава
Пътищата се затварят като вратите на фабриките в седем 
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вечерта

Влаковете се движат граматически чак до гърдите
Твоите очи са като гари под чело като сърце
Съмнението пропълзява по вените като скръб
Като инжекция някаква
Вятърът си подряза шлема от кристал

“Покана за бал”, 1931.

Кръвопускане, извисяване

Край вашите оръжия, хора непреклонни,
край вашите орли, обучени
    да разкъсват дробове
край всеки, който носи пламъци – там е моята сянка
    между приведените планини.
Погледнете града, окован във веригите на хляба!
И казвам ви: дори да ме разбулите
   чак до моите вътрешности –
все едно да строшиш цигулката за да откриеш песента ѝ
или да търсиш изображението си в огледало 
                                обърнато наопаки към теб,
то не ще стигнете до виденията в мен.
В утрото, което отваря артерията си, 
в мъглата, събирана от утайката на епруветка,
в душата сгърчена в плътта на усмирителната риза,
която се извива, за да се освободи,

вие гризете снега и се изгризвате помежду си
Като кучета, впрегнати в шейна, устремена 
                                  към окото на снежна буря.

Конници или братя, ето ме, самотен ездач сред вас,
и не зная с какво ме дебнете в гръб: с юмрук
                                  или с криле за раменете?
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ДЖЕЛУ 
НАУМ 

Атанор

                              Изгорен за някакво деяние
                           преди четири хиляди години
                          
Шумоленето на пепелта изтлялата памет на огъня
тайнопис татуиран върху варовика
бистрите водни ризи сред парещи пясъци
дъждовните червеи избягващи горещия камък
ехтенето на ведрата изтървани в кладенците

всичко това винаги е било по белия свят под небесния свод
един ден ТОЙ ще излезе за да го зърне

седяхме под стряхата на лозницата над нас
а къдриците ни ги търсеха за да с слеят с тях

варната яма почти я скриха бурени
през мъглата заплашително летяха към нас стремителните 
птици на съня

ние все пак неволно се страхувахме
а ТОЙ ни подкрепяше с поглед

Опитомен триъгълник

Няколко са думите смачкани в дясното ми око
в устата сълза горчи звук кацнал на рамо
едно наистина скромно пътуване
от добро към зло и от студено към топло
в тази лодка натъпкана с гвоздеи
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Размисъл

Очи за дълъг нос зъб за цвете бледо
кон за буйна кръв човек за плод
в оная отколе мечтана недостроена колиба
на хляба топъл и острия нож
има там чекмеджета пълни с ефирна мъгла
има в нея празни столове  добродетел тъжна
също така има кутии с писма преливащи с надежда и смях
и нозе и обувки за тях и тъгата велика
на думи пронизали дървесна тръба
и не знам си още где кой знае защо

но всичко се уравновесява уравнява

Белег

Градът си имаше единствена къща
една единствена къща с една стая
една единствена стая с една стена
на стената висеше един часовник
на часовника имаше една стрелка
междувременно децата
растяха и разпитваха за един страшно важен въпрос
докато всички възрастни невярващи и горди
чезнеха иронично усмихнати
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Стената 

И ето стена
спирам очите си в нея а тя ослепява ме
допра ли близо ухото си  тя оглушава слуха ми
облегна ли се съвсем не си почивах

протегнех ли ръката си удряше ме
да мина през нея исках ли ставах за смях

стена лилава и правоъгълна
виолетова с грозни прави стени
с един единствен зинал прозорец правоъгълен

но пясък скрипти пак между зъбите
твърде изтрити от ехото на думите

Завръщането на блудния поет

Щом удари звънецът аз влязох в клас
дебнеха зад чиновете И всичко замря
втренчено се взираха в мен вписваха ме в своя каталог
казах вие сте забравили Отсъствал съм и ще повторя класа
далеч на север дискутирах въпроси
по пътя си на юг за кратко полегнах в жасминова гора
като бяла дрипа мънках под нос на вятъра
имам фотография чаровна с девойче весело на плажа
бях стипендиант в училището на изпитите бивах първи
що да сторя щом вече съм отсъствал Те ми гледаха тъпо и 
злорадо
но дума не обелваха бих казал че може би съжаляваха за 
мен
аз пък ги нарекох в себе си калпазани писарушки
обаче влезе 
Строгият учител с ластовичка от олово на рамото си
ах ако само знаете какво ми пошушна тя
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ЙОЖЕН 
ЙОНЕСКО 

Страна от картон и памук

В тази страна не можеш да различиш камъка,
нито от птицата, нито от душата –
всичко е от картон и памук.

Който поиска да си изважда душата:
просто я слага пред себе си.
Гледа я като нещо чуждо.
Виждал съм такива души на дървета и птици,
     дори на хора. 

Хората-кукли се молят без слова:
техният бог си има бяла брада.
Хора-кукли с души от памук! 
Усмивки от паста за зъби!
Ябълчици от каучук!
Очички невинни, пронизващи! 
Бледите им цветове не крещят...
Пространството е само два квадрата.
Огънят е червена кърпа – грабни я!

Тази страна е надраскала върху картона
образа на детето.
А сега то сънува.
Моля те, не го събуждай!
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Елегия за една парцалена кукла

Скъса се,
Куклата, която вдигаше дясната си ръка,
Когато я дръпнеш отляво,
и левия си крак,
щом я бутнеш отдясно.

Сега не се движи.
И никой не може да ѝ направи нищо.
Да, никой нищо. 
Повредена е!

Има око, уморено и плачливо,
Криви устни, 
а  от  лакета ѝ, от главата, от вратлето,
падат стърготини, стърготини, стърготини...

Но в куклата има не само стърготини.
Кръвта ѝ изтече и вече не се вижда. 
Животът ѝ е изгубен,
 Разпиля се сред талаша,
между парцалите
и дъсчиците.

И все пак,
това не е беда.
Куклата беше смешна
и дори ожулена по носа!
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Момичето виждаше ангели

Момичето, когато беше при нас, 
виждаше ангели.
Но ангели няма!
Кой вижда ангели...

О, восъчна кукло!
 
Попа клати глава,
малкото черно куче лае, лае,
жената в траур крещи, 
един солиден господин плаче –
като гледа восъчната кукла,
хванала главата си с ръце.

Бяло, бяло и отново бяло!
 
Аз пък не вярвам в ангели.
А ти?
И ти ли...
Момичето, когато беше при нас, 
виждаше ангели.

Подбор и превод от румънски:
Огнян СТАМБОЛИЕВ
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МАРИН 
ГЕОРГИЕВ

Корона и коренище.
Дърво вековито!

възможен роман за трите романа на Генчо Стоев - ,,Цената 
на златото. Завръщане. Досиетата“, изд. ,,Рива“ 2019

Не се боеше той от смъртта – боеше се от безсмислие-
то, от това, че всичко загива напразно.

   Генчо  Стоев, ,,Цената на златото“

ГЛАВА ПЪРВА
1.
За десетина години 1943 – 1954 (арест, инквизиции, затвор, 

,,деветосептемврийската победа“, строителството на социали-
зма) Генчо Стоев е научил за цената на човека и златото, на жи-
вота и смъртта, на властта и идеалите, на робството и свободата 
толкова, колкото други не могат да научат за цял живот и от 
най-дебелите книги.

И защо?
Защото е бил мечтател и е вярвал, че може да промени света 

към по-добро.
Борбата е естественото състояние на младостта – поезията 

на Ботев стига, за да се уверим, че е така.
Макар и млад-премлад, вече е презрял-прозрял:  
Борци са в мъки, в неволи мрели,
но кажи що са могли да сторят...
Същото се случва и на Генчо Стоев.

2.
Като писател може би му е било малко по-лесно: трябвало е 

да намери онзи откъслек от нашата история, онзи сюжет, в кой-
то да вмести и изрази всичко видяно и изживяно на младини и 
осмислено в зрелостта му.

И трите му романа са резултат на сгъстения му опит и ако 
първите два са следствието от него, последният е първопричи-
ната.

Умник е родителят на идеята за издаване на трите романа в 
една книга.
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КРИТИКА,
ЕСЕИСТИКА

3.
Много трябва да са били основанията на автора за избора му на Априлското 

въстание и следосвобожденския период, за да обективира опита си. Главната е, 
че в 60-те и 70-те години на ХХ век не можеше съвременна проблематика да се 
разкаже в съвременен сюжет. В ония години връщането към миналото бе начин 
на протест срещу настоящето. Твърдя го като свидетел.

Първият роман следва Вазовия модел от ,,Епопея на забравените“ и от ,,Под 
игото“: надеждата за освобождение, възторгът от първата лесна победа, погро-
мът. А вторият – другия модел: от ,,Под игото“ до ,,Нова земя“: постигнатата сво-
бода, разочарованието, борбите в самата свобода, сладостите на властта, забве-
нието на героите.

Но само дотук е общото с Вазов.

4.
По-важно е онова в избора на Генчо Стоев, което го различава от всички, писа-

ли по темата.
В граничните места и времена няма как да не избликне Изворът на Белоногата. 

В тях чувството за национална принадлежност е много по-изострено, отколкото в 
по-отдалечените от съседа райони на родината и времето.

Генчо Стоев е от Харманли, на границата, зад която започва друга вяра, друга 
култура, която сме свикнали да представяме като враждебна.

Кога Паисий се надвесва над миналото и напътства българина да знае своя род 
и език?

Във време, когато народът аха да глътне вода и да се удави.
Само за малко отпусна стоманната си хватка автократичният сталинистки СССР 

и се появиха: ,,Железният светилник“, а после – ,,Корените“ на В. Попов, ,,Случаят 
Джем“ на В. Мутафчиева, ,,Цената на златото“ на Г. Стоев.

Защо години наред такъв успех има ,,Калуня Каля“? Защо днес се връщаме към 
Генчо Стоев?

Интересът към историческите четива вероятно е последното сбогом, сетната 
въздишка на агонизиращата преди смъртта си нация. Това е защитният рефлекс, 
когато ножът е опрял до кокала: започналото ни окончателно демографско потъ-
ване.
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5.
МОЯТА МОЛИТВА ДНЕС
Боже, пази България от българите.

6.
Удавникът се хваща и за сламката: можем да се надяваме само на чудото!
А чудеса, знаем, няма.

7.
А на кого, освен на тях, се дължи възкресението – и възвисението ни – от на-

чалото до края на 19 век? Как да си обясним появата на Паисий в ,,тъмнините 
дълбоки“, оцеляването на Софроний Врачански и Петко Славейков? (Същото чудо 
според мен е спасило и Генчо Стоев – особено от лапите на своите: те са пробле-
мът на идеалиста, а не враговете – враговете могат да бъдат подкупени; своите ос-
тават ,,неподкупни“, ако си ги видял  в мига на греха им: свидетелят, дори неволен, 
плаща видяното с живота си!).

Чудото: това, което виждаш, а не можеш да обясниш: ,,всъщност главната сила 
е съвсем другаде...(...) Ден след ден малко по малко взех да се укорявам за своите 
колебания и за късогледството свое. И струваше ми се наистина, че съществува 
нещо, което е решило вече изхода на въстанието“, прави равносметката си Павел.

Ето как чудото, като кукувицата, изпива ума на човека.
А може би ликът на чудото е този: ,,исусовското и не съвсем исусовско лице на 

Даскала.“

ГЛАВА ВТОРА
1.
Деян Енев, според мен с непогрешим усет, ме сравнява с вълкодав. (Но не е ли 

по-добре вълкодав биволарски, отколкото вълк на Путин?!)
Ще му го върна тъпкано: този тежкостъпен мечок с толстоевска брада не само 

умее да подгрява интереса на публиката към книгата, но и освен голям манипула-
тор е и сръчен аранжор –  изборът му за участниците в представяне на трироман-
ника: сина на писателя  Динко Стоев, актьора Руси Чанев, умника Светлозар Игов, 
а и,,Мен пък защо“, както бих се самоопределил, един разнороден ансамбъл, в 
който всеки по свой начин бие в една и съща точка. Бях свалил от тавана поредно-
то издание на първите два романа от 1999 г., което имам с автограф и се канех да 
го препрочитам и Деян ми се обади: бих ли написал за тях в новото, допълнено с 
третия му роман ,,Досиетата“...
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Че през кое недозатворено от мен прозорче е надникнал какво се канех да 
правя?!

Как не: съгласих се веднага. 
И засуках ръкави....

2.
Да чета за мен значи да разглобя играчката, по следствието – да разбера при-

чината. Двойникът на този мой читателски акт е: да изям книгата...
И я изяждам....
С парцалите. 

3.
Няма как като сайбия на ,,Литературен форум“ цяло десетилетие да не съм 

бъркал в работата си и да не съм размътил водата на този-онзи. Но няколко неща 
ми бяха самосъздадени от опита закони, които спазвах неизменно: да няма цен-
зура (бях се напатил в ,,Литературен фронт“), да публикувам дори онова, което е 
срещу мен, или с което не съм съгласен *, а всякога: авторите по художествен, а не 
по идеологически критерий. Последното бе причина в кръга на синия ,,Литерату-
рен форум“ да бъде и Генчо Стоев, когото поради миналото му преди 1944 смята-
ха за червен. През 1994 г. успях да убедя политика Александър Томов, оглавяващ 
,,Фондация ХХI век“, да финансира написването на 11 разказа от 11 български 
писатели, които вестникът да публикува; започнаха с В. Мутафчиева под логото 
Fxxi от бр. 30,14 – 20.IX.1994 и завършиха в бр. 3, 18 – 24.I. 1995; хонорарът, който 
изкрънках, бе равнозначен на средна месечна заплата. Работата на писателите бе 
да пишат, моята - да надушвам къде и кой има пари, да измъкна част от тях и да 
покажа писателската стока. В единадесеттицата, освен ,,нашите“ бяха и ,,ненаши-
те“: Й. Радичков, Д. Цончев и Г. Стоев. Накрая изрекетирах Томов да даде и вечеря 
в престижния ,,Руски клуб“, прилагам и снимката от нея – 17. II.1995. Генчо Стоев 
е и сред българските писатели, 31 на брой, подписали петицията до президента 
на Унгария Арпад Гьонц срещу решението на правителството на социалиста Дюла 
Хорн да закрие Унгарския културен институт в София. Писмото бе връчено лично 
на президента на Унгария в присъствието на президента на РБългария Желю Же-
лев на среща-разговор на 11.10.1995, в която участваха всички подписали призи-
ва. 1995 бе за комунистите, прекръстили се на социалисти, последната им година 
на парламентарно мнозинство и реванш чрез правителството на Жан Виденов. В 
началото на 1996 г. Генчо Стоев бе в групата интелектуалци, които се срещнаха с 
действащия президент и му зададоха своите въпроси за ставащото в България, 
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отговорите си той публикува в ,,Литературен форум“, (бр. 7, 14 – 20.II. 1996, ,,Стра-
даме не от демокрацията, но от липсата на достатъчно демокрация“), които после 
издадох в отделна брошура. Така философът си представяше политическата борба 
за нов мандат с конкурента Петър Стоянов. Макар да  изпълних молбата му, що се 
отнася до организацията на срещата и публикациите, позволих си да му кажа: ,,Е, 
и какво от това – нима избирателите ще вземат брошурата, ще четат отговорите и 
ще решават кой е прав и кой не и чак тогава ще гласуват...“

Позволих си да му кажа и повече: да не участва в предварителните вътрешно-
партйни избори. За мен те бяха добре измислен и изчислен капан, за да бъде 
елиминиран за националните. Той вярваше твърде много в мантрата първия де-
мократично избран президент. Загуби съкрушително.

С Г. Стоев се договорихме да му издадем роман (заглавието бе ,,Много висока 
тераса“) в новооснованата поредица ,,Българска сбирка“, което не стана, защото 
той все отлагаше предаването на ръкописа, имал да го доработва... С времето и 
съвместната работа имах, макар и редки, разговори с писателя. Редки, защото той 
не досаждаше с посещения в редакцията, а и самият аз нямах време: тъкмо вържа 
двата края – и те пак се развържат; безкрайно връзване-развързване, но... вестник 
имаше.

Трябва да сме се чувствали достатъчно близки, щом веднъж му доверих: ,,Чудя 
се как се справям, никога не съм подозирал че тия неща ги мога.... А той: – Ти имаш 
много силна интуиция. Умълча се и после добави: –Всъщност това е талантът.“

Дали се лъжа за близостта?!
Ето автограф му към най-новото за онова време издание на ,,Цената на злато-

то“ и ,,Завръщане“ от пловдивското издателство ,,Златю Бояджиев“, 1999 г.. Разми-
наването в годината на автографа и на издаването на книгата показва, че тя ми е 
подарена преди да се появи на пазара.

(Според копирайта, книгата е отпечатана в края на 1998 г.)

4.
Генчо Стоев: ,,След една среща с д-р Желев, Коруджиев говори по радио „Сво-

бодна Европа“ и каза, че на нея са присъствали дори такива писатели като Генчо 
Стоев, които са били много близки на комунистическата власт. После ме потърсиха 
от тази радиостанция, но им отказах участие. Заявих само, че моят приятел Ко-
руджиев е изрекъл една глупост. Аз не съм бил близък на никоя власт. Той, когато 
се учеше да пише, идваше при мен и заедно сме обсъждали както литературата, 
така и обществото и бъдещето. Добре знае, че бях беден и без работа.

Ето такива дребни неща ме карат да си бъда самичък и сега.
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Такива дребни неща ми пречат да се подписвам под разни петиции. (Антон 
Стефанов, ,,77 свидетелства“, изд. 2003, интервютата са правени 1996 – 1997 г.)

5.
,,Двама президенти гостуват на Сдружението на българските писатели 
д-р Арпад Гьонц и д-р Желю Желев се срещнаха на 11.Х.1995 с Вера Мутафчие-

ва, Блага Димитрова, Федя Филкова, Светла Иванова, Радой Ралин, Йордан Ради-
чков, Тончо Жечев, Генчо Стоев, Георги Мишев, Богдан Богданов, Вътьо Раковски, 
Станислав Стратиев, Петър Алипиев, Иван Теофилов, Николай Кънчев, Георги Да-
наилов, Стефан Цанев, Йордан Попов, Ани Илков, Нино Николов, Дьорд Сонди, 
Георги Крумов“.

(В. ,,Литературен форум“, бр. 36, 18 – 24.Х. 1995,  стр. 1).
На никакво сдружение не гостуваха те, а на вестника, след титанична ми битка 

с началника на протокoла на Желев – Христо Чолаков, агент на ДС Якимов, който 
до последния час вадеше срещата от програмата на президента, и то под носа 
му; но една от секретарките на Желев бе по-вярна на мен, отколкото на него. Не 
само сдружението, покрай това събитие ,,намазаха“ и други – Дими Паница на-
пример, когото не бях поканил, но пристигна сред първите, а заедно с него – част 
от антуража му от неговата  фондация „Свободна и демократична България“: Ф. 
Филкова, Св. Иванова.

(Не само Св. Иванова, а и Тончо Жечев, Петър Алипиев, Й. Радичков, Г. Стоев, 
Нино Николов, Д. Сонди и Г. Крумов не бяха членове на сдружението). 

Така че този път руснаците са невинни като изобретатели на фалшивите нови-
ни и хибридните войни, за които толкова се пише днес.

Но според мен Д. Коруджиев другаде го е стягал чепикът: възмущението му 
идва от присъствието на Г. Стоев сред интелектуалците при втората среща с Же-
лев, на която му ,,зададоха своите въпроси“ – измислена от самия Желев форма 
на предизборно състезание. Но... времето на интелектуалците в политиката бе 
минало безвъзвратно. Прагматикът и математикът Иван Костов бе лансирал кан-
дидатурата на П. Стоянов, бе ,,преброил и изчислил“ по места кутиите и избирате-
лите, дори калкулирал победителя, както обяснявах на Желев, а Коруджиев, като 
твърд седесар, поддържаше партийната линия, която се основаваше на противо-
поставянето комунисти – антикомунисти. За мен, още от 1995, тя не е продуктив-
на, но свърши работа и на сегашните евроизбори. 

,,Комунисти“ за мен са всички ползатели, а некомунисти – всички съзидатели. 
Винаги съм ненавиждал сектантството, което води до фанатизъм: все едно вляво 
или вдясно.
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6.
Дори само тези няколко епизода от последното десетилетие на живота му по-

казват колко самотно и мъчно му е било на Генчо Стоев. (Не слагам в сметката 
младостта и годините след нея, а и целия му живот, все неща, за които въобще не 
знаех (истинските мъченици мълчат). Толкова мъчен е бил този живот, че чак сега 
ми става мъчно за него. Чак сега, защото тогава почти нищо не знаех за неговото 
житие-битие. 

Ако знаех – щях да го прегърна като брат!

7.
В основата си този текст написах преди премиерата, после само добавях, уж 

дребни, но оказа се много важни неща. Проблемът, който ме забави, бе компози-
цията. Най-после се догадих. Поогледах: ами като на Генчо Стоев.

И още веднъж разбрах защо Николай Кънчев, след като през 1972 г. му доверих 
папка със стихове, каза: Формата е царицата на стихотворението.

Съдържанието ние отдавна, по наследство си го знаем.

8.
Не бой се, Деяне! Накрая всичко стига до под кривата круша: България отново 

се управлява от същия стереотип хора, които я управляваха допреди 1989 г. Дори 
са по-лоши... 

Без юридическа реставрация на чл. 1 от предишната конституция, реанимира-
ха старата кошара: вече десет години живеем в партията-държава.

И още ще ѝ отробуваме....

ГЛАВА ТРЕТА
1.
Бях единственият от сините на погребението на Генчо Стоев (тогава всяка по-

литическа сила, освен СДС, искаше да присвои писателите; на СДС едната част по 
стар навик им пристана, на другата ѝ бе наредено, имаше и купчинка доброволци, 
малцинство, което виждаше в тях осъществителя на въжделенията си за некому-
нистическа, отворена  към Европа и света България). Стоях в дъното на ритуалната 
зала, не от страх, не от неудобство, а защото не ми бе мястото сред присъстващите 
(червените не признават никого, освен, който е с нас, а който не е – стои в кьоше-
то, ако още не са го приключили; смел аноним от един вестник дори ме титлува 
синият Хайтов). От целия ритуал най ме порази застиналият стоеж на двамата му 
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сина, които не бях подозирал че са му в наличност: двама левенти, изправени 
като на страж; усетих ги като гаранти за продължението Духа на Бащата. В публи-
кацията на Деян Енев от 08.05.2019 в ,,Портал Култура“ ,,Странната трилогия на 
Генчо Стоев, синът на писателя Динко Стоев се пита сам: Дали „Цената на златото”, 
„Завръщане” и „Досиетата” не поставят неудобни въпроси? И сам си отговаря: 
Поставят ги. 

Не знам отговорите, но знам мислите, които породиха у мен въпросите. Ми-
сли, неудобни като въпросите.

2.
В Генчо-Стоевото Харманли, с тайнствено огъващи становете си извисени ка-

ваци, сенки на себе си и на далечно, сенчесто минало, се спотайват спомени, 
разраснали в легенди за палежи, кланета, изнасилване, потурчване... С времето 
легендите се превръщат в увеличителна лупа на станалото. Ако прочетем Цани 
Гинчев ще видим, че мнозина, за да запазят имот и благосъстояние, са се потур-
чвали доброволно – част от търновското болярство, видните велможи и замож-
ните по-първи граждани на столицата и областта. И са ставали по-правоверни от 
правоверните, даже и от Мохамеда. Цани Гинчев, пряк свидетел на някои от но-
востарите аристократични фамилии е имал смелостта да го признае, за разлика от 
платените писачи (писатели, историци, журналисти, оф, пак за кесията със злато!), 
които обслужват и днес тезата за кървавото турско робство и маршируват в без-
смъртните полкове, които не са дали нито една жертва в сражение с българските 
монархо-фашисти, защото не ги е и имало. Както днес няма (освен в Русия и у нас) 
и такива руско-съветски-постсъветски измислици, като самите полкове (реят се те 
само в неутолимото имперско въображение, а империята не си поплюва, пък и 
знае как да роби, вкопчила за врата не само собствения си народ, но и колко още 
народи в Азия, а доскоро – и в Европа).

3.
Имал е Цани-Гинчевата дързост и Генчо Стоев, казал го е чрез монолога на 

Даскала (Петър Бонев):,,Без наука не може и ако бяхме свободни, щях да изуча 
какво е помогнало на  Алтънспахълъ Сулейманоглу и на моллите да обърнат в 
своя вяра рупчоските планинци около Тъмръш. (...) Дали тяхната камениста земя 
и тяхната гладна озлобеност към нази не са помогнали на турците? Не вярва ми 
се да е било само от страх.“

Казал го е във времена, когато не е било за казване, за разлика от Цани Гинчев, 
който въобще не е имал такъв проблем.
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4.
Златото, както животът, преминава от едни ръце в други. Но Исмаил ага, кому-

то свидетел е Аллаха, дори когато няма друг изход, освен тъкмо той да го насле-
ди, се отказва, устоява на изкушението да го присвои, ,,без да е пролял кръв, без 
да е измамил някого, и все пак, свързано с една смърт“ – смъртта на Хаджията. 
,,Колко ли други смърти са видели тия жълтици?“ – пита се Исамаил ага и тъкмо 
заради това ги отказва. Отказва се от даром даденото и така се запазва чист. За 
разлика от притежателя му християнин, който е бил в подобна ситуация на мла-
дини и го е приел.

(За Исмаил ага да направи себап е повече, отколкото нему да направят).
Златото на Хадживранев освен от пот, незнайно кога е оросено и от кръв;  из-

лиза, че Исмаил ага, устоял на изкушението да го придобие е по-праведен пред 
своя Бог, отколкото Хадживранев пред своя.

(А ако Христос и Мохамед са само различните имена на проповедниците на 
Едина Бог то тогава пропорциите на праведността и греха се удвояват).

5.
Свят различен. И еднакъв: люде от две различни вери вършат едно и също: 

,,Добре че виждаш сам – и твоето е в пепел, и моето. Брат ми е луд, но и твоите 
хора не излязоха свестни. През войната превариха руснаците, първи стигнаха в 
Тъмръш и не оставиха много от него“ – ще каже Тъмръшлията на Павел. (Впрочем 
това е ставало и преди – достатъчно да се прочете ,,Миналото на град Сливен“ от 
Симеон Табаков. Дори учителите на турските жестокости от 1876 са българите-
християни от 1828-1829 година).

(И не може да не се запиташ доколко са достоверни помпозните сърцеразди-
рателни сцени – каква разхитителна пищност! – на разделното време на Антон 
Дончев и Людмил Стайков и кого обслужват: историческата истина, интересите на 
факта и достоверността или интересите на Русия?)

Тъмръшлията и хората му, мохамедани по вяра и българи по говор, кои са те? 
Отговорът на този въпрос се избягваше преди 1989, избягва се и сега, когато по-
стоянно се разпалва страхът от заложената от ДПС и О(бединените)П(атриоти) ет-
ническа мина – техният тридесетилетен политически бизнес с отколешни корени.

Рупчоските планинци, подложени на разнопосочен натиск, с времето се из-
раждат в социални и етническо-верски лумпени на империята, нейните наказа-
телни отряди, тогавашните мутри плячкаджии, които поддържат с насилие ста-
туквото; били са използвани от държавата като страшилище в критични моменти, 
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но не им е позволявано да я управляват, за разлика от сега. Което показва, че 
империята е имала държавнически традиции, че не е така лошо уредена, както 
я изкарват нашите историци, а че истината е по-близо до записките на Захария 
(спомнете си например сравнението му за уредбата на каушите преди и след Ос-
вобождението). Дори и Ердоган доказва, че в Турция има държавност, въпреки, а 
може би и поради диктатурата.

А на разбунтувалите се срещу властта никоя власт не прощава!

6.
През втората половина на 70-те и първата на 80-те на миналия век изчетох 

всичката проза, преведена у нас от писателите на съседните народи. Уж различ-
ни, а всъщност еднакви: в общия си цивилизационен код, все едно назадничав 
или напредничав – Освобождението, което не бе настъпило. Е, откъде ще е тази 
еднаквост? Ами от общия, многовековен живот. И той не е само с турците през 
прословутите пет века. Турската империя е наследила народностния (а и етниче-
ския) конгломерат и управленските структури на една не по-малко многостолетна 
империя – Византийската. Заварила е бит и нрави, вери, безчетна рат и терито-
рии, в които да съжителстваш с другостта е естествено, тук е първообразът на 
Балканския ЕС, невъзможен днес, но тогава гъмжащ от рояци с милиони работни 
мравки и всеки мравуняк със свой ред и тертипи, които са се сношавали помежду 
си поне в полето на общата кърма – ресурсите.

А има ли четиво за онова време, в което, стане ли дума за по-големите посе-
лища, да няма турската, гръцката, българската, еврейската и пр., махали?! А това 
ще рече доброволно народностно самоопределение. Имало е и условия за мате-
риален напредък: старият Хадживранев, макар с неясен първоначален капитал, 
с труд и пот е забогатял, даже и дост е имал от господстващите правоверни – Ис-
маил ага, който истински го е почитал, и така го е узаконил, спазил е обета си да 
помогне на фамилията, дори когато главата ѝ вече не е между живите; Исмаил 
ага е спасителят, покровителят и лечителят на раните, нанесени в родината и от 
родината на сина Павел Хадживранев. (Колко са различни хората: макар и от една 
вяра – стават си врагове! И често онзи, от правата вяра, правоверният, е по-праве-
ден от този с християнската; и врагът се оказва всъщност най-добрият ти приятел, 
а омразата – най-голямата любов! Затова, във всеки от нас има по малко турчин и 
във всеки турчин – по малко българин).

7.
Ето защо мнозинството днешни европейски българи (ама наистина ли?!) така 
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неистово гледа турските сериали и бленува онова, което тук вече го няма, но е 
чувало за него, а някои дори са се докоснали до благата и крайчеца от дрехата на 
това старо-прастаро патриархално минало, което в Турция продължава.

8.
Освобождението, което не е настъпило...
И Освобождението, което е: във всяка новообособена национална държава да 

има народност от другата – основания за вечни прения, плюене, скубане на коси, 
вадене на очи, убийства (,,Гърци са го направили. Или пък сърби“ – както обяснява 
мюфтията на Павел опита за убийството му в Истанбул) и накрая – войни. Не едно 
и не две са прозренията на Генчо Стоев за историята въобще, а и за нашата исто-
рия: ,,Обаче на Балканите историята ще гази през тайни бродове!“

9.
Хюсеин Хилми паша:
,,Никога не допущах, че Македония може да стане някога сръбска, че гърците 

ще завладеят Солун, но съдбата, знаете, често допуща и най-странните неща. На-
селението в Македония е в своето болшинство българско, после иде по численост 
турското, гърците са малко, а сърби там никак няма между коренното население. 
Освен това, за свободите на тая страна се бореха и жертваха само българите. Рево-
люционната борба и войната – туй бе чисто и само българско дело. В революцион-
но време гърците и сърбоманите, смело казвам това, вървяха наедно с нас, турци-
те, против вашите комитети. На мене и на моята полиция те съобщаваха всичко, 
каквото научеха за вас, те бяха наши шпиони, приятели и доброжелатели. И когато 
България реши да воюва, те се присъединиха само да извлекат ползи на ваша и 
наша сметка. Преди на вас да изменят, те се отнесоха вероломно към нас. Но ка-
квито и да са сърбите и гърците, виновни сме ние, българите и турците, защото не 
се разбрахме навреме“. Из интервю с Димитър Думбалаков, 1914 г.

Поне за себе си вече знам: с Турция само достлук!

10.
Щом можеш да се замогнеш със собствени усилия в империята без да се налага 

да се приобщиш и верски към нея, следващата стъпка неизменно е и да поискаш 
да се еманципираш и национално. Да поискаш Свободата си!

Правят го следващите – децата.
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11.
По-силен и от вярата само Курбанът, с нейната сила, може да разполови ста-

туквото и да раздели владетели от владени; знаели са го копривщенските вое-
води, знаел го е Бенковски; едно нещо, ако не пролееш за него кръв – не става. 
Каквото и да е то. Какво остава за свободата.

И Бенковски прави принудителното жертвоприношение!
И разделя завинаги доскорошните владетели от доскорошните владени.

12.
И друга дързост е имал Г. Стоев: да акцентира на властолюбието на  Бенков-

ски, който за окръжението си подбира от поборниците възторжените наивници, а 
натирва трезвите скепитици, изпитан български, а и май и всемирен метод, за да 
се домогнеш до Неограничените пълномощия. И само колко следовници: Батен-
берг, Стамболов, Стамболийски, Живков, Луканов, Б. Борисов...

Ах, да и бай Ганю. Побратимът!
И е неясно кой от кого и в какво се е учил...

11.
Павел се пита защо сред  строителите на нова България ги няма ,,големите 

чада на народа, неговите големи мозъци“. И сам си отговаря: ,,към тях сочеше 
пръстът на измяната, към техните сърца гръмваше залпът на засадата. Ако се бяха 
опазили поне половината, друга щеше да бъде участта на Великото народно съ-
брание; великите сили биха разбрали кой точно представлява този народ“.

Как да се опазят?

12.
И пак съм в задимения някогашен ресторант на писателите, една от подслуш-

валните ни, и чувам студения от прозрението си, изтръпнал, че е надделял за-
дръжките си, дори страха си, твърд в убедеността си и категорично истеричен глас 
на Николай Кънчев: ,,И двете империи са работили съвместно за унищожаване на 
нашите национал-революционери. Ангел Кънчев е задържан по сигнал. За Лев-
ски и Ботев е ясно. Оцелели са само двама: Стефан Стамболов, защото не са го 
броили, имали са го за малък и Захари, защото се е правил на Мунчо. Пенчо Сла-
вейков ги е разбирал тези работи, казал го е в ,,Сто двадесет души“: Со залп ги 
посрещна на родния бряг, в засада отрано приготвений враг“.

Да, говорихме си за тия работи, вълнувахме се от съдбата на родината, но аз не 
искам да приписвам на себе си чужди мисли и думи, с които и сега съм съгласен. 
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Цитирам ги по памет.
(Колкото за двамата: после Русия си навакса пропуска).

13.
А днес, из безбрежните полета на фейса, русофилите ни агитират да се върнем 

към матушка Рус, за да ни спаси от турците.
Как да стане: Русия и Турция днес пак са ортаци.

14.
Едно е очевидно: за близо пет века, турското господство ни е нанесло по-малко 

вреди, отколкото съветското, което за десет пъти по-малко време срина темелите 
на цивилизацията: религията, частната собственост и индивидуализма.

15.
Доколко актът на освобождение е само такъв или е средство за ново робство?
У нас две трети от нещата се решават отвън – каза ми веднъж Тончо Жечев.
Мина време и нали съм читател, оказа се че това са думи на Димитър Благоев.

16.
Не съм от тези, които смесват преклонението си пред руската литература с 

отношението си към Русия. Заради преклонението не мога да подмина руската 
имперска политика спрямо България. Не познавам български писател, обичащ и 
вълнуващ се от съдбата на Родината, да е смесвал едното с другото. Помня един 
среднощен разговор с Генчо Стоев пред заведение, което съществува и сега на 
бул. ,,Христо Ботев“. В люшкащите се насам-натам години на последното десети-
летие преди Милениума, виждах (и виждам) единствено спасение на България (а 
и личното си спасение) от комунизма и доскорошната руска прегръдка единстве-
но в пълното интегриране със Запада; тръпен, питам Генчо ще влезе ли България 
в НАТО. А той – спокоен, уверено усмихнат, убедено ми отговаря: – Разбира се, че 
ще влезе!

(На същия въпрос отговорът на унгарския българист Петер Юхаса бе: – Не знам 
дали България ще влезе в НАТО, но НАТО ще влезе в България!).

17.
Генчо Стоев и баща ми са връстници – родени са 1925 година.
Дали не ме успокои по бащински...
Не познавам по-благ глас на български писател от този на Генчо Стоев!
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18.
Генчо Стоев: ,,За съдбата на България, за народопсихологията на българина. 

Защо е така объркано всичко? Моята теза е, че са ни объркали още от началото на 
новата история и че съвсем нормално е българинът да се оглежда сега и да търси 
нови приятели, по-сигурни от предишните“ (Антон Стефанов, ,,77 свидетелства“, 
изд. 2003, интервютата са правени 1996 – 1997 г.)

19.
Окупирайки ни, Русия/СССР достатъчно ни е освобождавал/а.
Дори и когато въобще нямаше нужда – 1944!

20.
Моя отколешна позната, била наскоро на наше туристическо изложение в 

Москва, ми пише: не само една, доста рускини ме прегръщаха и ожалваха: много 
сме си близки, ама сега сте тръгнали в грешния път; братя си бяхме при Тодор 
Живков, ама сега НАТО и ЕС са ви отклонили и ние ще ви освободим от тях...

И защо да не го направят: освободиха Крим, освобождават Донбас...
Петимен съм за поне един български политик, който да прикани Русия повече 

да не ни освобождава!

21.
Уви, не само там, в страната на Освободителите, – но и тук, у нас, техни помощ-

ници ,,ентусиасти“ като Вапцаров, винаги е имало, има и ще има!
И винаги, зад гърба им – нелегалният, безмълвен звънтеж на кесията с руско 

злато!

22.
Ами задължителната предварителна сделка между старата и новата власт, като 

цената я плащат идеалистите и т. нар. обикновени хора? Ето ,,изповедта“ на княза 
пред републиканеца Павел: ,,На пръсти се броят тия династии, от векове са слети 
в едно. И точно като пръстите създават ръката на света, юмрука. Векували сме, 
да, ама най-далновидните от нас знаят, че това векуване свършва. И търсят ония 
сили, които ще ги заменят. Затова съм под ръка с вас, приятелю. Само затова!“

И си припомням танца, който Желю Желев изтанцува под ръка с Луканов, тан-
цът на всички нас с мечтата за една по-справедлива и модерна България, в който 
дадохме най-доброто от себе си. Но когато старите и нови властници приключиха 
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сделката  и си присвоиха персонално националното богатство, всички вкупом ста-
нахме излишни, изхвърлиха ни на бунището да се оправяме сами, да изкарваме 
хляба си с много повече пот и  кръв, отколкото преди танца. Вечната съдба на иде-
алиста (какъв друг може да е този, който иска да е почтен).

Не знам как е по света, но знам как е тук:  тук не можеш да не преклониш глава. 
Непреклонните са се оттърколили. И оттърколяват...

(Всичко е предвидил Г. Стоев, само не и връщането на заминаващия с цялата 
фамилия като дете и върнал се като омиротворител, вече възрастен, цар:,,Те се 
надяваха може би на завръщане. Това едва ли щеше да стане“ – ,,Досиетата“). 
Коварството на политиката е надминало не само опита, но и въображението му. 
(Спомням си Марко Ганчев, депутат от СДС във Великото Народно събрание, какво 
ни каза че е казал Луканов на една от сбирките с тесен кръг депутати от всички 
партии: – Ако положението стане неудържимо, ще извикаме царя).

Царят – запасният влак на изгонилите го, но и съхранили го за: когато потрябва.

23.
А не сме ли всички в този извечен капан, така точно описан в ,,Завръщане“: 

,,Павел бе сигурен че по време на боя някой го е гледал отнякъде – ту доволен, 
ту недоволен от играта, че този някой продължава да го гледа даже в тия мигове.

Кой беше този? Вероятно той щеше да си остане скрит до края, а и след края 
може би“.

24.
Всички тия неудобни неща може да напише само голям писател, за когото дори 

няма нужда да прибавяме лелеяните и преди, и днес, раздавани с широки пръсти 
определения интелектуален, философски, гениален (Константин Павлов, Антон 
Дончев, или геният от Калиманица) и пр., декорации, на които върхът е Мишо-Не-
делчевото за Владимир Зарев: той е писател с толстоевски замах...

(Е, как да не е: нали са кум и кумец).
Толкова ли е трудно, вместо тези изхърляния, към имената им да се добави 

по-обикновеното, но по-вярно съществително талант. Защото какви са останали-
те? Помня: всички хвалеха Радичков, но всички нетърпеливо чакаха текстовете на 
много по-рядко публикуващия Ивайло Петров. И всички Радичковопоклонници ги 
четяха от кора да кора...

Така че: предпочитам да остана с Толстоевската брада на Деян Енев и да доба-
вя:

С тези, и с колко още неудобни места от текстовете си, Генчо Стоев е пророк!
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25.
По-горе, предизвикани от писателя, изразих някои свои неудобни мисли.
Ще продължа с още една: Хайтовите соцсупермени, персонифицирани като 

бабаити в етнографско одеяние от ,,дивите“ му разкази, са архаична литературна 
ширпотреба, сравнени с трилогията на филигранния и вдълбочен, направо елита-
рен Генчо Стоев. Като художник и мислител Г. Стоев е истинският певец на Родо-
пите, с коренище, ако щете, още от Орфей.

За мен пътеписите на Г. Божинов ,,Кукувица кука“ превъзхождат като художе-
ство с пъти ,,Шумки от габър“!

26.
Сигурен съм, че дори и Антон Дончев, като се завие нощем под чергата, няма 

как да не знае че експлоатира признание, което е в повече, отколкото заслужава. 
За поръчковия си роман го кътат и досега; дори и академик го направиха. По него 
и по Гранитски може да се съди кой управлява България: онзи, който ще ,,си оста-
не скрит докрая“, както пише Генчо Стоев.

Пантеонът не е проветряван скоро – стих на К. Павлов. Не само пантеонът, бих 
добавил: и БАН, а и цяла България. Макар и на най-ветровитото място, както оби-
чат да я възхваляват, Тя все си остава непроветрена.

27.
Истината няма политическа принадлежност!

28.
У нас дори само изнасянето на неудобните факти, свързани с личности и съби-

тия от историята ни, все още се смята за антибългарски акт, а да има дебати по 
тях е вече мечта.

Темите се затварят преди да бъдат отворени.
В България, изглежда, най-трудното е да останеш българин, а още по-трудното 

– мислещ българин!

29.
Политиците хабят националното богатство, писателите го съхраняват!

30.
Богатството или свободата, златото или идеала?
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,,Колко могъщи империи са загивали, а идеите, мечтите остават – все живи, все 
млади“, казва почти столетникът от ,,Досиетата“ (Павел в ,,Завръщане“).

Дали пък това не е един от аргументите, комай и единствен, не само за божест-
вения произход на човека, но и че той е вид, който не е от тук, а само временно 
пребивава тук.

31.
Че какъв, освен всичко друго, си остана Генчо Стоев. Разбира се: Мечтател. 

Инак, макар толкова пъти парен, каша духал, въпреки заричанията си, би ли под-
писал петицията до президента на Унгария; би ли се срещал с президента Желев – 
единственият, който покрива предствата на интелектуалеца за човека във властта 
– безкористно служене на Отечеството в името на Идеала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
1.
Не знам как е писано това словесно чудо, но знам как може да бъде четено: на 

пресекулки, на почивки – толкова е гъст текстът! Направо непоносим.
Понякога почивката може да трае половин век...
Толкова е времето, което дели първия ми прочит на ,,Цената на златото“ от се-

гашният провокиран и от Деян Енев.
Бях студент, когато изчетох тази изтъквана от тогавашната критика, а и изтърва-

на от цензурата, разбирам го днес, книга. Не, не бях узрял за нея и в паметта ми 
останаха само няколко ярки картини.

А не бях узрял, защото нямах опит, литературен и личностен; в ония години ме 
интересуваше само онова, което бе метафизично; бях подозрителен към патрио-
тизма – ,,едно все пак официално чувство“, по определението на Далчев.

Чужд съм му и сега, особено във вида, в който го сервират нашите патриоти, 
които се самовъзхваляват като националисти, а първо ги боли за Русия, после – за 
България и повече от век и половина след Освобождението, продължават да ни 
освобождават от турско робство.

2.
Наистина ли Генчо Стоев е чак такъв антипод на Вазов и неговото ,,Под игото“ 

в представянето на Априлското въстание – обикнато клише на литературната ни 
критика от появата на романа, та до днес?

,,След куршумите, по камъка отвън, взеха да лупат гюллета. Вътре плочите бяха 
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застлани с мъже, а сега и светците от мазилката подириха места долу, сред хора-
та. Додето падаха, очите им ставаха благи, безметежни: само телата се гърчеха в 
спазми и ръсеха прах.“

И турците тръпнат, друг път не видели
ведно да се бият живи и умрели.
- - - - -
И господ от свода, през гъстия дим,
гледаше на всичко тих, невъзмутим.
Такъв господ може да роди само атеисти.
Или само наивисти наивни могат да искат толкова от Господа....

3.
Кой друг, освен голям писател може да разключи кодовете на националната 

съдба, да събуди атавистичните тръпки, чрез които се чувстваш свързан с общ-
ността не само на живите, но и на мъртвите, опипом вървиш из тунелите ѝ като 
слепец и знаеш че са те, същите, извечните, защото си бил  из тях преди да осле-
пееш; дори сляп – проглеждаш, стъпваш на онзи Дебелянов бряг, на който ,,родни 
сенки с родна реч / посрещат брата и сина“ и те спохождат още еха, уловени от 
други първенци на литературата ни...

Генчо Стоев е описал българската Герника, клането в  църквата в ,,Перущице 
блядна, гняздо на герои“ – новият ритуал на венчавката, когато със собствената 
си ръка посягаш на най-своите – съпругата и създанията ви: децата. (А имали ли 
са друг изход тия чисти, наивни, диви души: подмамени от своите, късно разбра-
ли че са излъгани, със силата на въодушевлението се е събудил предишният им 
страх, а и още по-големият от него: страхът от надделения страх! Тъкмо той, с 
последващото наказание ги е направил самоубийствено жестоки в малодушието 
им, в църковната теснина, която и с изход няма изход и ,,участта си всякой вече я 
разбра“ ,,и смъртта не беше ни грозна, ни страшна“: ,,И нямаше писъци, нямаше 
стонове – само молби. Молби на моми и вдовици – да бъдат и те убити от някого. 
(...) И страшно бе, и не бяха за вярване тия венчавки и като че старата бе доволна, 
задето синовете ѝ са загинали предварително.“

4.
Вазов е вграден. И не само той...
В екстатичните моменти в личната и обща съдба ти приглашат думите само на 

ония поети, които са ги уловили-изразили: И страшно е, майко, и весело; На сват-
ба, на сватба – в неделя – на сватба и смърт!
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5.
Другаде е ,,спорът“, ако може така да бъде наречен новият, по-висок етап в 

осмисляне на събитията около Априлското въстание и следосвобожденска Бълга-
рия: в тях, така подробно описани от Вазова и Захария (Стоянов), чрез национал-
ните кодове Генчо Стоев разчете и универсалните. Животът и смъртта, робството и 
свободата, богатството и властта, любовта и честта – немногобройните, но вечни 
теми на изкуството. Това прави ,,Цената на златото“ и ,,Завръщане“ може би най-
мъдрите книги, написани във времето на тоталитаризма. В тях събитията са стана-
ли интровертно преживяване и размисъл във върховите моменти от житията на 
героите.

6.
,,Цената на златото“ и ,,Завръщането“ са колкото романи за българската исто-

рия, толкова и натоварени с битийна и философска проблематика. За себе си вече 
знам: това са най-значимите книги от средата на 60-те до края на века!

Много неща са приключили в нашата история, и то не по най-добрия начин.
Но какво да се прави: животът и светът се крепят на несправедливостта.
Но... млъкни, сърце! – Ботево и мое.
Същий го е казал много отдавна:
Тъй върви светът...
Лъжа и робство на тая пуста земя царуват.
Никой досега не е конструирал всемирните везни на възмездието.
(Може би само Бог).
Но и той, макар и да не забравя, се бави и малцина вкусват още приживе плода 

на справедливостта и признанието.

7.
В земя като една човешка длан са малко за разпределение не само ресурсите, 

но и славата и затова безсмъртието на щедри порции се раздава на жаждащите 
нетърпеливци още приживе.

За мен е ясно, както че ще съмне, че славата на голяма част от първите ни  пи-
сатели, учени и хора на изкуството в периода 1944 - 1990, е държавно отблагода-
ряване на ДС за сътрудничеството им.

8.
Има времена, в които довчерашният враг ти помага повече от доскорошния 

приятел, когато чужбината ти е по-свидна от родината, когато от родната чужбина 
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емигрираш в чуждата родина, изпитал съм го с Унгария, даваше ми – и ми дава 
– всичко, което родината ми отнема и отказва, така както на Павел Хадживранев 
Турция му е вместо България; свидното Отечество го дебне с куршум и изумен 
се питаш като бай Слави: ,,Как така? Защо? Не, не бива така да се стреля. Ние 
сме българи!“ (А се е стреляло: българи срещу българи, колко пъти вече? И пак. 
И пак... Наистина, прав си, Гео Милев: Но що е Отечество?) ) Впрочем Унгария е 
била за Генчо Стоев същото, което и за мен: моят приятел Дьорд Арато вчера ми 
направи следната справка: ,,Цената на златото“ е издадена в Унгария 1971, изд.,, 
Evropa“; 1976; 1977 изд.,, Sepirodalmi“ и двете в Будапеща и пак на унгарски -  в 
Румъния, 1980, изд. "Kriterion", Букурещ, все в превода на Йожеф Ола. 

В ония години преводът в такава чужбина бе майчинска подкрепа, равна на 
гаранция за неприкосновеност в мащехата Родина. А не като сега: преводът е вид 
международно облагодателстване чрез парите на родината и чужбината. Това е 
новото временно безсмъртие, което те канонизира в родината, чрез протекциите 
на чужбината.

В такова признание преди всичко вярват литературните будали, които не са 
били в чужбина или малко са ходили по света. 

9.
На пръсти се броят писателите, които истински милеят за България: като отбро-

им титаните-възрожденци, остават издънката им Вазов, после Талев, Ем. Станев, 
и... Г. Стоев.

Другото е изгодно за авторите патриотарско перчене!

ГЛАВА ПЕТА
1.
Генчо Стоев е започнал като поет, после е минал на проза.
Но зад неговата проза постоянно наднича Поетът. Затова и: 
– отвсякъде ручи образна стихия, но винаги смислово обезпечена;
– метафората е царицата на трона, подплатена с върховите моменти на бъл-

гарската история, преживяванията на отделна личност, винаги психологически 
углъбени и достоверни (знаменитата, поне за мен, сцена в хана, преди сражение-
то, в която и най-силните думи на участниците отстъпват пред най-скромното им 
действие, обозначаващо кой кой е. Това е психологически тест, класическа рома-
нова глава в българската литература!);

– метафора смислово многозначна, синтез на човешките митарства в извън-
редния и катадневния живот, кръстовище на векове и мигновения. В неразлъчно 
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сцепление са българско и общочовешко, конкретно и универсално: да си спом-
ним само моста, но не онзи Андричовия, а Генчо-Стоевия – направен от камък и 
въображение, наполовина реален, наполовина – призрачен (отражението му), за 
да постигне най-съвършената форма – кръгът. И затова побиращ толкова много: 
принца  и просяка, грешния и невинния, земното и небесното, живота и смъртта, 
подвига и позора, тукашното и отвъдното!;

– силен изобразителен талант, изключителен пластик, завиден усталък, напра-
во уникален, той е като бижутер, който извайва микроскопични детайли без лупа 
като с лупа. (Неслучайно и двамата му сина са художници);

– кристална чистотата и яснота на изречението, до дума, до буква – както до-
пълни критикът Георги Янев в наш разговор; все неща отдавна забравени за мно-
зина днешни писатели: потвърждава го този малък откъс от единия от тримата 
самообявили се, и обявявани, за днешните големи: ,, Събуди го жаждата. Жестока 
и изпепеляваща жажда...(...) Гърлото гори...“ Този наръчник за писане само с ша-
блони може да покрие всеки и без да е писател. (Каква деградация на занаята!); 
изречението на Г. Стоев е без никакви излишества, звънтящо като стих, с блясъка 
на извадена от мрачната кания сабя, в която тлеещо е узрявала за порязващата 
си светкавица! Текст образец за български език, неназовани уроци за писателско 
майсторство, късове, които са шедьоври и мястото им е в христоматиите; колко 
пъти спирах, задъхан от непоносима красота, като на едва-едва изкачен, с после-
ден дъх връх, от който обглеждах половината свят; не познавам друг наш писател 
с толкова текстови шедьоври: цели глави, страници от глави, откъси от страници, 
отделни  изречения. Така яростно-сладостно и възхитително откривателски съм 
подчертавал само Толстой, Чехов, Бунин, Вазов, Йовков, Елин Пелин, К. Констан-
тинов, Илия Волен...;

– в текста на ,,Цената на златото“ са вградени не само фолклор, митове, леген-
ди, библия, история, но и и непоклатими тропи от най-първите ни белетристи и 
поети.,,Зюмбюлите ухаеха, той опипа земята, там, дето беше десницата, намери 
един стрък, поиска да го откъсне, но не можа. Усмихна се тъжно и го погали“. За 
мен това е отек от ,,Последна радост“ на Йовков – напомняне за вечното цвете 
на живота и щастието, което не само Люцкан, не само Хаджията, но всеки от нас 
може само да помирише, без да откъсне, за да остане за следващите, все така 
колкото наше, толкова и чуждо. Или пък:,,Вместо него бяха долетели други конни-
ци – лъскави, червени даже в нощта“ – и в мен затрополяват ,,конници, конници, 
кървави конници“ и припевът е основателен,  защото ,,червените конници даже в  
нощта“, след малко ще се превърнат в черните херолди на смъртта на Вальехо. (А 
може би аз своеволно, ,,волно-неповолно“(Яворов), асоциирам...);



MOPE 197

– писателят се лута из дебрите на българските неслучилости се на фона на слу-
чилостите се и постоянно ги съпоставя в един непряк, но дискретно изразен под-
текстов мисловен поток, равнозначен на подсъзнание.

Мисълта, подобно основна жила на корена се разклонява на десетки корен-
чета, на стотици подкоренчета, на хиляди власинки... Да припомня само разигра-
ването на реалиите, все едно живи и неживи: освен моста и златото, часовника, 
алеца...;

– няма как неговият препинателен знак да е запетайката, да е точката и много-
точието, а да е точката и запетайката – знакът на безконечното акцентуване върху 
едно и също чрез допълненията, нюансите, чрез натрупванията на подобията, на 
двойниците, на съответствията, знакът на постепенното изясняване до изчерпва-
не на понятието и до стигане дъното на същността; да, понякога препинателните 
знаци не ти стигат и ти се ще да измисляш нови или пък да обновяваш старите.

2.
Такъв роман: сбор от импресии, състояния, картини, колкото конкретни, толко-

ва и символно натоварени; или символи, наситени с конкретни детайли може да 
напише само поет! Няма друг с такива грижа към микроскопичния детайл и езика 
освен Илия Волен. В анкетата Г. Стоев признателно му благодари, че изчитайки 
ръкописа на ,,Цената на златото“ имал само 16 бележки за поправка на 16 думи. 
Г. Стоев се съгласил и е променил и 16-те. Съдбата е била милостива: срещнала  
е по-стария и по-младия майстор – почти патологичните стилисти в българската 
проза. Само поезията може да те научи на такава взискателност. (Не само Г. Стоев, 
и И. Волен е започнал като поет под името Марин Христов).

Дори мисля че ,,Цената на златото“ не е роман, а поема или поемата с въз-
действието на романа поради времево-събитийния обхват, той е структуриран 
като ,,Градушка“: от ,,назрява вече тучна нива,/ класец натегнал се привежда/ 
и утешителка надежда/ при труженик селяк отива“, през ,,Яйце и орех... Спри! 
Недей!/ Труд кървав, боже, пожалей...“ до  ,,Но стихна. Гръм последен / отекна 
нейде надалече / и влък след стадо, вихър леден,/ подгони облаците вече“ – от 
надеждата, през  възторга до поражението.

Щом сатирата ,,Мъртви души“ може да е поема, какво остава за баладичната 
ода ,,Цената на златото“?!

3.
Същата е и природата на Симфонията, по неин тертип е направата на всичките 

му книги: в началото е увертюрата, афишираща основните мотиви, които после 
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ще разплете-развие един по един до грандиозното им сплетение на финала, което 
може да е и минорно.

И затова по-въздействащо!

ГЛАВА ШЕСТА
1.
А мисълта, не повтаря ли тя същите извивки и разклонения на коренището? 

Господи, колко родове е смляла, смила и попила пръстта, а колко още над нея е 
родила; всмуква живина от същата тази земя, със същото коренище, през порите, 
през тайните вени на ствола тече възкресяващата мъзга и повторила коренище-
то в короната – видимият ѝ двойник, разпростира, разперва клонища, клонове 
и клонки, размахва приветствено листе до листе: разбухнал, гъвкав, тръпнещ и 
от най-лекия повей раззеленял мозък, когото човешкият се мъчи да наподоби и 
повтори, за да обхване и двата свята: този под и този над земята; разклаща се 
тайнствено върхът, протегнат към висинето (а дали пък не е изтеглен от него), раз-
люшква се и опипва  безпределния въздушен  океан.

Кой би устоял на сирените на Ефира, в който се рее Бог!
Корона и коренище... 
Дърво вековито!

2.
Исмаил ага към Павел: ,,Край тебе се бе завъртяла брадвата, за твоето дърво – 

най-самотното, най-високото. Пак ти казвам: трябва да народиш първо синове...“
Да народиш.... Да продължиш. Има времена, в които и раждането е борба.
В тях е бавният ход на историята, зреенето на сянка, ще го допълня с: ,, Тъкмо 

из такива тихи краища, тъкмо по домовете на такива градчета и села се отглежда-
ше семето на народността. Бавно и неотменнно, както бе ставало през вековете“. 
–,,Досиетата“.

3.
Да се запази и продължи рода, да се съхрани човешкото и божието семе, съ-

зидателите на човека, помежду им са жълтиците – семето на Дявола, който се 
опитва и понякога успява, да посредничи между Бога и човека.

4.
Исмаил ага дава и най-вярната преценка на всички комити във всички времена: 

,,Не разбра ли бе, казъм, че те нищо не могат да сторят на никоя царщина?“ Или 
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пак той: ,,Всички царщини си приличат... Ти напразно гърмя против нашата, Пав-
льо ефенди, напразно погинаха твоите хора. Важното сега е да събереш своето и 
пак род да създадеш, като дядо хаджия...“

5.
Генчо Стоев е уловил и предал вечния конфликт на революционерите и ево-

люционистите. (Да примопням ли спора между Христакиев и Иван Кондарев?!)
Бих добавил: брадвата на революцията се огъва, ощърбява, отъпява о ствола 

на еволюцията!

6.
Когато писателят открие съвпадението на себе си с други хора, времена и съ-

бития, той се е домогнал до същността. Инстинктът му на художник го е водил да 
открие съвпаденията, а те неволно са го направили и философ на историята. А не 
фактът, че е завършил философия в СУ.

Постигналият това е постигнал и вечността.

ГЛАВА СЕДМА
1.
Как се повтарят времената? Помните, нали, набъбването на събитията 1984 – 

1989, когато и най-якият бент не можеше да удържи растящите води и трябваше 
да се вдигне ставилото; почти десетилетното ни опиянение след това (с взаимно 
скубане и плюене); позволиха го за отвличане на вниманието, докато си присвоят 
персонално националното богатство; поде ни нашата, като при предишните, за-
дължителна еуфория (така започва всяка промяна – пролетта на народите 1848 
– 1849, Априлското въстание, събитията преди и след 9.9.1944), завихрен си, дори 
и да не искаш, откриваш в себе си неподозирани енергии и прояви, докато се ви-
диш като  Гюрга: стоиш сред двора: между варницата, в която хвърлят умиращите 
от чума и примамливата сирена за спасение на Исмаил ага, на която не вярваш; 
дни и нощи постиш между честта (смъртта) и позора (оцеляване) и все пак трябва 
да избереш едното. Само че мястото и изборът не са установени веднъж и завина-
ги, а постоянно менят нахождението си и избиращите го; изпитанието не е само 
за този и онзи, но и в самия теб. (Така, както не може да си вечният победител, а ту 
победен, ту побеждаващ). Злото и доброто играят на прескочикобила и добрият 
допреди малко става зъл, злият – добър, платеният професионален разбойник 
(Сефер) – равен на бореца (Павел), борецът – на разбойника (е как Христос да не 
прости на покаялия се, разпнат вдясно от него разбойник), величието сменя паде-
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нието, и още по-ужасното: и двете са в един и същ човек; нищо не е и не може да 
бъде в чистия си, абсолютен вид...

Ти ще падаш и ще ставаш,
ще се въздигаш и ще страдаш,
и ще бъдеш тук,
наковалня или чук.
Гьоте, ,,Коптска песен“, превод Атанас Далчев. Обаче текстът, без поетическа 

обработка, текстът в своята буквалност е много по-безутешен. Нека се похваля и аз 
с жена си – цял живот преподаваше немски и с големи кандърми накрая я склоних 
да го преведе: Или ще властваш и ще печелиш, или ще служиш и ще губиш.

2.
,,Който има злато, има чест“, убеден е Бащата. ,,Това е половината чест, трябва 

ни и другата половина“ – смята Павел, синът. Златото не е равностойно на свобо-
дата, дори  да я купи; не може да я замени, докато свободата е възможност да 
спечелиш златото. Затова и ,,оня, който се е отдал истински на първото, не може 
да се отдаде истински на второто и да бе знаел ти с какво си закърмен, тая дума 
чест щеше да ти засяда в гърлото“ – почти се се изповяда Старият.

3.
Току-що освободения Прометей (Зекир) писателят е показал блестящо: ,,това 

бе вече някакъв друг, непознат мъж – без господар, смутен, и тъмно упоен от не-
известността“; владените, които искат да заместят владетелите; малцина са които 
пощяват да останат каквито са си. Че кому се ще да е слуга, а не господар.

Но то и да си господар не е за всеки.
Трябва си господар! – така разсъждава слугата – бостанджията.
Актьорите се сменят – ролята остава.

4.
,,Властта също е хан – със своите временни обитатели“, ще каже почти столет-

никът, дядото на Тома, първообразът на Павел Вранев в ,,Досиетата“.

5.
Не съм предполагал, а не съм и искал, да вляза в центъра на събитията (а по-

някога и да ги движа) на писателските среди. Ако не беше все същата наглост на 
управляващите ги преди това отново всичко да е тяхно и след това. Идва, винаги 
идва часът, когато всичко не само ти додява, но и вадиш калъчката: ,,Доста роб-
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ство и тиранство! Удари часът на справедливостта! Часът на поредното Априлско 
въстание!“

За мен, и такива като мен, историята е започвала. 
За Генчо Стоев се е повтаряла!

6.
В края на краищата и преди, и след накрая стават едно. ,,Но и да беше се сбъд-

нало твоето, Даскале, и да си бяха отишли турците, ти пак щеше чорбаджийски 
ръце да целуваш. Таквиз като тебе властвуват от ден до пладне, а животът си е 
живот и под турско знаме, и под българско“.

7.
Йерархията съществува, независимо кой е на върха, свой или чужд, едноверец 

или друговерец; без господар и Бог не може, Гео Милев)!
Светът е стар, толкова стар, че не подлежи на промяна.

8.
Ни старият Хадживранев, ни наследникът му Павел, ни Тома Болярски, а всъщ-

ност самият Генчо Стоев, не са искали да служат и да губят, а са властвали. Всеки 
по своя си начин и разбирания, според своето време. И въпреки това са губели, но 
и печелили (нима някой знае като губи, какво печели и като печели, какво губи). 
Короната на властта обаче е да властваш чрез Словото – не само според поетите, 
но и според Светото писание.

Тази власт обвзема всички власти и само тя може да разкаже за тях.
Но и за нея, както и за златото, най-високата мерна единица е една и съща: 

талант!

ГЛАВА ОСМА 
1.
Ако трябва да резюмирам ,,Завръщане“ по най-краткия начин, то е: завръща-

нето на блудния син, който не заварва нищо от предишното и поради липсата му 
завръщането се обезсмисля. Затова и, все още в силата си, все още със същите и 
дори по-големи способности, той не инвестира кътаното семейно злато ни в  тър-
говия, ни в производство, а го пастри за онова, което е разбрал, че държи в покор-
ство света – властта, която е винаги подкупна. Е, завъжда и деца, единственото от 
предишното, което може да се повтори. Дошли са нови времена със своите нови 
хора, които го правят излишен. (Впрочем и това преживяхме).



MOPE202

И след като не са могли да го победят с онова, в което е силен – прямотата на 
изстрела в упор, побеждават го с онова, в което е слаб: коварството на диплома-
цията в гръб!

Времето на героя и героите е минало-отминало!
Завръщането е невъзможно!
Родила се е мъдростта!
Горчивата мъдрост на познанието.

2.
Освен семейното, то му е другото съкровище, ясни са му механизмите, които 

управляват човека и света и затова винаги знае къде да пусне по една жълтица, за 
да намери решението и на най-заплетения въпрос, включително и на най-изкон-
ния: живота и смъртта!

Но понякога и жълтиците на стигат за съхранение на най-крехкото и беззащит-
ното – живота.

Тога се намесва Той – Вседържителят.

3.
Ето го българския човек, човека на умереността, който е искал това и само 

това и тъкмо то го прави европеец, за разлика от поданика – предишен, а и 
днешен – на автократична Русия, към когото продължават да ни тласкат нашите 
управници:,,Не беше наследник на нищо голямо, освен на бащините имоти. Ни-
кой никога не бе искал от него да става водител, но случи се тъй, че бе останал 
жив сред толкова смърт; че силата и хитростта на рода, тъй трагично закалени в 
душата му, го правеха и спокоен, и бърз;  мъдър и суров; и поне засега – недо-
сегаем“.

4.
,,Трябваше да ги омърся, за да не хвърчат, казва старият  Хадживранев, трябва-

ше да живеят омърсени и подплашени... Страхът, Исмаил ага, е като четмото, кара 
човека да вижда повече от другите.... Сили дава... Каквато и да е властта... турска, 
българска...“ Щом в началото на всяко богатство стои един грях, най-често кървав, 
няма как златото да не отнема и дава живот?! Може би след първия грях пътищата 
са два: или да се покаеш и стъпка по стъпка, с кръв и пот, да къташ бели пари за 
черни дни, и да вървиш към Бога, или сит и пресит да трупаш още и още злато и 
грехове. Докато се слееш със Сатаната.
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5.
Така че, мили мои, въпросът за златото и въпросът за властта са едно и също, 

златото е кондензирана власт, кондензирани животи и смърти (нашите), натрупва-
не чрез безогледност и безмилостност, в което единицата е без значение, хиляди, 
милиони са без значение в името на целта, която в края на краищата е безцелна.

Боже, това ли движи човечеството, историята и ти къде си, Боже, да възпреш 
Венеца на природата?

6.
Светът е толкова несправедлив, че е несправедливо да се бориш за справедли-

вост, след като няма как да не си съучаствал в несправедливостта.
Има само една борба: на интересите!

7.
На Балканите и особено за християните българи в ония времена най-голямата 

инвестиция е била продължението на рода; в негово име са белите пари за черни 
дни, събирани грош по грош, докато станат кесия със злато или златни кюлчета, 
кътани под земята, под плочите, в стените и мазетата.

8.
Така е по Българско, това ветровито (и все непроветрено) място. И ни свобо-

дата, ни златото можеш да задържиш задълго, да го предадеш поне на едно-две 
поколения потомци.

Може би продължението на рода и умереното богатство  са възможният ми-
рен договор между златото и свободата, колкото и двете половини да са нерав-
ностойни.

Това се смята за Божия благословеност, от която повече не бива да искаш, за-
щото който я дава, ще си я прибере...

Най-трудният е мирният хляб.
Не само размирниците, дори разбойниците искат хлябът на децата им да е 

мирен!

 9.
Победителят винаги е победен от собствената си победа!
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ГЛАВА ДЕВЕТА
1.
Светлозар Игов завършва предговора си със съжалението, че писател като Г. 

Стоев, макар и свидетел на събитията след 1990 г., не е успял да ги изрази худо-
жествено. Ще му отговоря, както той на мен, когато преди години стана дума за 
отваряне на досиетата: Защо да се отварят. Всичко е ясно.

2.
Защо трябва да пише – ще му отговоря по неговия калъп, – той го е написал. 

Генчо Стоев е уловил феномените – битийни, исторически, национални, лично-
стни и обществени. Уловил е закономерностите: те комай само се повтарят през 
определени десетилетия, неизменни в същността си. Сякаш има само редуване на 
един и същ, ту разпалван, ту стихващ пламък. Все същата си остава и матрицата, 
сменя се единствено името ѝ. Само дето примката става все по-стегната! И преди, 
и сега ДС и креациите ѝ продължават да ни натрапват литературните образци и 
поредните големи писатели и управници. Спомням си воя срещу преоценките и 
вадене на забравени имена в литературата в началото на 90-те. Той продължава 
и досега, но по друг начин: чрез тихата манипулативна реставрация в медиите от 
всякакъв род, институциите... Отново сме в застойните времена, съответни на тези 
в ,,Завръщане“, на тези в 70-те и 80-те години на миналия век, две десетилетия 
вече само се тупа топката, туп-туп!, до влудяване на всинца ни.

Така че не е трудно да пророкувам: след петнайсетина години, като пак напънат 
водите – чака ни поредната нежна революция, управниците днес ще я измислят за 
утре. Илия пак ще се преоблече.

Или ще го премести от единия крачол в другия.

3.
Да, това е резултатът от пролятата кръв на поборниците от всички времена и се 

сещам за един стих от испанския цикъл на Вапцаров ,,мразя даже тази дума сво-
бода“; цитирам го, защото като поет го познавам по-добре от бранителите му, осо-
бено когато не е нападан – занимах се с биографията, а не с поезията; цитирам го 
не за да се реабилитирам, а да подсетя, че чрез демонизация бе направен опит да 
бъда изхвърлен от литературния терен за деяния, които не бях извършил. Как пък 
не се намери един колега (писател) да изрече-напише: ама чакайте, не е така...

Ни един не го стори.
Само това!
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4.
Познавам робския момент, когато си подвиваш опашката в името на единич-

ното, лично спасение, на личния гечинмек, завиваш се с чергата презглава, докато 
къщата на съседа гори, обитателите ѝ пищят; завиваш се, за да имаш оправдание 
пред себе си, че не си чул и видял; формулата не е моя, на Емилиян Станев е, от 
дневниците му.

5.
Робството не е даденост извън нас, а в нас, първо е собствен недостатък, а по-

сле – обективна реалност, следствие, а не причина.
В нас, а не извън нас, е и свободата.
И никой нищо не дава, ако не си го вземеш...
И Генчо Стоев го показва с всяка страница на романите си!

6.
В някои от героите и ситуациите в романа Генчо Стоев е кодирал и собстве-

ната си съдба: ,,Опълченецът долу продължаваше да гледа възторжено Павел, 
малко тъжно може би, с една тъга, присъща на всички ония, дето са лели кръв, за 
да бъдат сетне натирени“; ,,такива, с по-малко  романтизъм, намираха сега нови 
знамена. Те ставаха министри в София и пращаха романтиците да чезнат в погра-
нични градчета, в пожизнено заточение.“(,,Завръщане“)

Който познава биографията, няма как да не разбере, че изобразеното е ехо от 
десетгодишната му изолация през 50-те и част от 60-те години на миналия век.

7.
А ето и някои почти буквални Съответствия, що се отнася до Извънредния и 

Обикновения човек:  
Ханджията: Ти нямаш нужда от моето добро. За твоя занаят е потребна държа-

ва. (,,Завръщане“)
Налбантчето: Да, участвам в безумия, обаче се налага. Защото ти всякак ще 

добиеш своето. Твоят път е проправен. (,,Досиетата“)
Ханджията: Имате си идеи, а пък аз – само хан. (,,Завръщане“)
Налбантчето: А моята е друга. Аз тъкмо сега имам шанса да те преваря. Ако 

чакам от тебе, ще продължа да подковавам конете. (,,Досиетата“)
Вечният конфликт между идеалиста и прагматика!
А ето и другото: 
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,,Исмаил ага добре разбираше, че е невъзможно сега Зекир да не го оглежда 
отзад: да не го вижда все тъй разголен и с оглавник. Така онова, което бе стана-
ло, всъщност още си продължаваше за тях двамата и надали щеше да има край“. 
(,,Цената на златото“)

,,Каквото и да станеше – занапред и двамата щяха да мислят един за друг – до-
дето някой умре“. (,,Досиетата)

Ситуацията, в която издържалият инквизицията редови съзаклятник (ремсис-
тът Тома) вижда предателството на Предводителя (партийният секретар Петрун) 
е разиграна психологически в първия роман: слугата Зекир, неволен свидетел на 
позора на господаря Исмаил; слугата безпогрешно разчита мислите на господаря: 
,,Ще ме убиеш, а аз ти служих вярно. Нищо лошо не съм ти направил и няма да ти 
направя, но когато човек като теб страда, Зекир лесно може да загине, Исмаил ага. 
Подръка ти е.“

8.
Генчо Стоев: ,,Като ръководител на РМС ме арестуваха. Трийсет души бяхме 

предадени и ни пратиха в следствения арест. Сред младежите беше и секрета-
рят на околийския партиен комитет Недялко Николов. Аз стоях самичък и спях в 
единия край на коридора върху един вестник. В другия край беше секретарят на 
комитета. Следствието се водеше от Стефан Златев, за когото след 9 септември се 
установи, че има 132 убийства без съд.

Той убиваше. Златев обаче нито веднъж не закачи партийния ръководител, 
който спеше на дюшек и по три пъти на ден му носеха храна от къщи. Без да искам, 
бях станал свидетел и на това, как Недялко Николов го извикаха на таен разговор с 
един полковник. Според фолклора на съпротивата такива срещи не са позволени, 
такива споразумения се наказват със смърт. Недялко го пуснаха и още на следва-
щия ден той стана партизанин. Направи група от 5−6 човека, но нито веднъж не 
гръмна пушка. Нито веднъж не го потърсиха, въпреки че знаеха къде е. Имаше 
споразумение − мир за мир.

 След 9 септември същият този Недялко стана секретар на партията. Два пъти 
по мен беше стреляно, когато пътувах като ремсов деятел из околията.

− Кой стреля?
− Знам кой е. Казаха ми. Чакали са ме на определено място, за да ме убият, и 

това е било по нареждане на Недялко Николов.“
(Антон Стефанов, ,,77 свидетелства“, изд. 2003, интервютата са правени 1996 – 

1997 г.)
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9.
,,И в Балкана играят пари, но плащат на палача, доставящ глави, а тука на този, 

който ги щади“.
Излиза, че по пътя на светлия идеал комунистите не се оказваха равни нито 

пред него, нито пред живота и смъртта, защото на теглилката бе звънтяло и старо, 
грешно имане, дошло от древни времена.

Блясъкът му стана блясъка на очите им.

10.
Парадоксът е, че животът на идеалиста трябва да бъде откупен от смъртта със 

старото злато, а прагматикът, новият бъдещ властник, се откупува с предателство-
то си.

Поради това, че истината не може да бъде ни казана, ни публикувана в го-
дините на ,,народната победа“, Генчо Стоев е завоалирал конкретния конфликт, 
темелен за новата власт, в сюжет от Априлското въстание (1965); не е посмял да 
посочи истинските имена и в ,,Досиетата“(1990), персонифицира ги като Тома и 
Петрун – ако бе посмял, би написал мемоари; чак в интервюто, и то след смъртта 
на автентичния – Недялко Николов – 1996 г., се осмелява да говори поименно.

Знаел е Генчо Стоев много добре с кого си има работа, какви са другарите по 
борба и каква е цената на истината. 

И най-златното злато е безсилно, за да спасиш истината и живота си от новите 
властници.

Само Господ може да те опази.
За знайни само Нему цели...

11.
Много неща и страници в литературата ни можеха да бъдат написани само 

ако на младини авторът им е бил комунист, който, отърсил се от младежката си 
заблуда, е имал смелостта да бъде откровен. Подобна изповедност, разтърсващи 
самопризнания имат мемоарите на Кольо Георгиев ,,Изповеди на захождащото 
слънце“, а завидна аналитичност – ,,В търсене на изгубеното племе“ на Марко 
Ганчев. Като резултат от митарствата им накрая се е получил онзи, чието лично 
име, според мен неслучайно, е героят на ,,Досиетата“ – Тома (Неверникът). ,,До-
сиетата“ няма изобразителната сила на първите два романа, но в него е ключът 
към тях. Смятам, че някога ще дойде времето това издание да бъде допълнено 
с части от анкетата на Драган Ничев с писателя и някои от късните му интервюта 
през 90-те. Така ще се е дообогати биографията на романите на Генчо Стоев.
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12.
Може и да не съм прав, но смятам, че ако ,,Досиетата“ не бе романизирана ав-

тобиография, а мемоар, щеше да има по-силно въздействие. Причините да е така 
изложих разхвърляно, но главната е, че по време на тоталитаризма не е било въз-
можно; знаел е и какво може да последва. (Чух от Анчо Калоянов, че Генчо Стоев 
винаги е носил със себе си револвер).

Но това, което е в ,,Досиетата“, май е част от по-голямо цяло:,,Редовете, кои-
то представям на уважаемия читател, са от романа ми ,,Гъбарят“. Неговата първа 
проложна част излезе навремето в ,,Съвременник“, а издателство ,,Хр. Г. Данов“ 
я издаде под заглавието ,,Досиетата“. Основната, същностна част на романа си 
остана при мен. Писана през осемдесет и седма, осемдесет и осма година тя би 
се оказала ненужна за ерата на митингите, пък и сега може би. Самооанализът на 
оформения индивидуалист не се стикова добре с политическите процеси. Но така 
или инак, той съществува, както съществуват и книги по чекмеджетата на българ-
ските писатели. Но да се твърди обратното е или клевета срещу него, или обикно-
вена глупост. В случая аз изтеглих от основата на ,,Гъбарят“ една вътъкова нишка. 
Авторът“. (В. ,,Литературен форум“, бр. 20, 25 – 31.V. 1996, 1 – 6 стр., Генчо Стоев 
,,Възмездието“)

13.
Динко Стоев: ,,И накрая, един спомен от годината на смъртта му, 2002. Бяхме 

в „Пирогов”, баща ми беше със счупена тазобедрена става. Операцията щеше да 
бъде направена от доц. Йотов, изключителен специалист и човек, но преди това 
трябваше да се направи снимка. Бутах по коридорите леглото с баща ми, стиг-
нахме до рентгеновия кабинет, вкарах леглото вътре. Един човек стоеше с гръб 
и каза: болния на масата. Аз казах, че не мога да го сложа сам. Той каза, че това 
не е негова работа. Излязох, повиках един санитар и му дадох 10 лева. Заедно 
успяхме да вдигнем баща ми на масата. След снимката трябваше да върна баща 
ми на леглото, излязох да потърся някой. Намерих друг санитар, дадох му 10 лева 
и той дойде. Преместихме баща ми отново на леглото. И така, бутам аз леглото с 
моя баща по коридорите, псувам и проклинам всичко. Главата на баща ми виси 
и се тресе от неравностите по издълбания от хиляди стъпки коридор. Питам го: 
Татко, тоя народ заслужава ли да живее? Главата се тресе и поклаща и той казва: 
Заслужава…заслужава…

(08.05.2019 в ,,Портал Култура“, Деян Енев ,,Странната трилогия на Генчо Сто-
ев“)
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ГЛАВА ДЕСЕТА
2002, когато десетилетното ми усилие се срути, а заедно с него и мечтата, коя-

то го породи, Бог ме изпрати на Ярема; търсейки новото си място, обикалях мес-
тата около му; скитайки из пределите им, опознавайки ги, попаднах на няколко-
вековен бук. Аз ли го намерих, или той мене?! Притегли ме, примагнити скелетът 
му: бял вкостен камък, ствол от който брадвата отскача и острието ѝ ощърбява, 
щръкнали клони, изкривени от столетен артрит, някои опадали наоколо му в кръ-
га на някогашната му сянка; не само крушата, но и клоните ѝ не падат по-далеч от 
дървото: вечни плодове на безплодното дърво, мъртвородени деца, в невъзмож-
ността си да изгният – полегнали, изгърбени, стърчащи в непредвидими пози; 
късове славно минало, ни с трион се режат, ни с топор цепят, ни огън ги гори; за-
калени от студ, пек, дъжд, сняг и лед, мълнии, и всичко онова, с което ни връхли-
тат стихиите,  от които е направен светът: водата, огъня, пръстта и въздуха. Крив, 
усукан около себе си, сюблимен, ту от изток, ту от юг многостолетният ствол всяка 
пролет скъпернически пускаше крехки филизи, стиски новопоникнала зеленина 
– свежа, набъбваща от влагата, всмукана с невидимите канали и пори от пръстта. 
Вместо бели власи – щръкнали кичури, стихнало шумлива зелена косица.

Смъртен безсмъртник!
Дали това не е двойникът на все по-отслабващата, исполинска някогашна Бъл-

гария, съсичана от съседи, вътрешни предатели, велики сили и неканени освобо-
дители; а дали не е самият Генчо Стоев, подминаван приживе като голям писател, 
почти забравен сега... Но книгите му, в тях родословния, бук извисява земята и 
разкъсва небето, омълнено, вкостено- чепато дърво, светещо от самосебе си. За-
пролети ли – и избиват пестеливите му листа – зелени жълтици, рафинирано зла-
то  на все умиращия и все възкръсващ живот!

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
И: Гарване, ,,и ти, птицо проклета“ – не смееш да кацнеш на него. 

* Уви, не успях да внедря тази култура на разномненията, редакторът да дава 
равно право на всеки, а не да го фризира и показва по свой образ и подобие. 
Гьостерицата на цензурата се развъртя наскоро и над собствената ми глава, и то 
в текст на чуждестранен автор – Дьорд Арато, ,,За Марин Георгиев, Слово, произ-
несено на 14 февруари 2018 в хотел Гелерт, Буда, при връчване наградата „Сабята 
на Балаши“, вестник ,,К“, 22 март 2019, бр. 10 (22), стр. 3. Ето и падналия пасаж: 
,,Има издадени над двайсет книги, но известно-скандален го прави книгата, в 



MOPE210

която, използвайки материали от отворените след промяната на политическата 
система държавни архиви, срива фалшивия мит за комунистическия поет Никола 
Вапцаров (Третият разстрел, 1993). През 1990 г. той превръща седмичника на Съ-
юза на българските писатели във форум, който променя системата, и успява три-
найсет години да го удържи въпреки силния насрещен вятър, така че по време 
на люшкането на политиката между Изтока и Запада този вестник докрай устоява 
потребността си от национална независимост и прозападния си дух. За тази му 
информираност от помощ му е примерът на Унгария, с който той се запознава от 
началото на осемдесетте години.“

Главният цензор е главната дисидентка на България, чието малко име започва 
с буквата, дала е името на вестника ѝ, а първата буква на фамилното показва до-
къде може да стигне свободата на мисленето ѝ, ако потърсим цветовото му съот-
ветствие.

Та нали вчерашните дисиденти трябва да играят и ролята на днешните евро-
пейци...

И помня... И ровя!
Бележки на редактора

  ... пък и да помня – не ровя...
    Христо Ботев

1.
Навремето се осмелих да напиша бележки на редактора и сторилият естетиче-

ски компромис в името на ,,никой да не се разсърди“ ми приписа своите грехове. 
Всички като него, а те май са почти всички на литературния терен, наричат замаз-
ването на истината обективност, превръщат литературата в бална зала, раздават 
всекиму по нещо, за да няма сръдни.

И си блаженстват, самооблъщавайки се, че не са като тях.
Сега се осмелявам втори път да пиша бележки на редактора, но вярвам, че 

поне Кадийски няма да ми се разсърди, защото го хваля.
Той много обича да бъде хвален... 
(Но кой ли не обича? Дори и аз...) 
 
2.
Връщам се назад във времето, за да го осъвременя. Припомням един спор, 
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който близо две десетилетия е затрупаван от година на година, та накрая нещата 
да си останат, каквито бяха. Спор, довел до обвинения на зачекналите го в субек-
тивност, пристрастност и опит за разделение и противопоставяне на унгаристите 
– според самите унгаристи. 

,,Нека не бъдем обаче строги и да не поставяме летвата много нависоко: никой 
не е виновен, че няма поетичен талант. Точно затова да не говорим как заченати-
те в лоното на класическата европейска култура унгарски поетични форми бяха 
съсипани от онези унгаристи, които не познават друга метрична форма освен ям-
бовата. Да не говорим и за редакторите, които, естествено, са също измежду тях 
и не настояваха за предаване и на най-лесните и първични римови и ритмични 
формули, заради което по-обемната част на преводите разкрива пълен хаос. Да 
не споменаваме също как най-наситените класически стихове бяха разводнени 
до проза. Повтарям: нека не говорим за всичко, което се отнася до магията на 
поезията и въобще до определяне съществуването или липсата на талант. Нека 
говорим само за усвояемата част на преводаческото, съставителското майстор-
ство – с други думи – за филологията.

Първото стъпало в художествения превод може да бъде само точното разби-
ране на оригиналния текст. В една развита литература нито един преводач и със-
тавител не може да си позволи да публикува недоразбрани текстове и неверни 
информации. (,,Кучето държи кокала, или бележки за унгарската преводна лите-
ратура в България“,,Лит. форум“, бр. 1, 2, 2000 г.)

Така че: да поговорим за филологията!

3.
Имал ли е основания Дьорд Арато да иска нов превод на Атила Йожеф?
,,Четири десетилетия в нито едно българско издателство нямаше редактор на 

унгарски език. Никой не сверяваше с оригинала преведените от унгарски лирични 
и прозаични творби.

Главният редактор на ,,Септември“ Павел Матев ме попита през лятото на 
1965: ,,Какво му харесват толкова на този Атила Йожеф? Тези дни Нино Николов 
ми даде преводите си, за да пусна един цикъл от него. Не намерих нито едно сти-
хотворение, което да става за печат.“ (...)

Лаци ми донесе преводите на Нино и още при съпоставянето на ,,Скреж” зат-
рещя като градушка: ,,Направил е шкембе чорба от Атила Йожеф“ – каза.

СКРЕЖ
(буквален превод)
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Къдриците ми бяха като гроздове,
сега в шушулките им гние грах.
Черните му зърна падат
и се смесват с капещите ми сълзи.
О, мое мъчително, чепато отмиране,
прекършен от вятъра, бял поклон!
Порива на пулсиращия ми гръб!
Зарастването на сакатата ми любов!

О, костелива чистота на небосвода – 
от студ сковани жертви на глада!
Спокойно, без дори да мигне!
И с вяра в моите дела!

Живея със сребрист и хладен херинг,
с мебели от небесни светлини,
ноктите ми стават все по-твърди,
а подноктието им – все по-бяло.

СЛАНА

Ах, лози косите бяха,
ала вече оредяха.
Черно грозде от лозите – 
капят ми сега сълзите.

Злият вятър ме прониза,
скъса бялата ми риза,
спъна ме, по гръб ме смъкна,
с нокти той в душата бръкна!

Вън небето вкочанясва
като труп на куче бясно,
то не мига, то ме гледа – 
вярва в моята победа!
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Риба-цаца ям и крея,
спя под звездни полилеи,
ноктите ми побеляват,
ала все по-твърди стават.

     Превод: Нино Николов
Как ,,от студ сковани жертви на глада“ стана ,,труп на куче бясно“? Това и за 

шкембе чорба не става!
Вечерта отишли с Нино в ,,Печалният чобанин“, преглътнали шкембе чорбата и 

я поливали до сутринта, после написал, че може да се поизглади още някой ред, 
но и така може да се издаде. Името му се появи и в томчето като запазена марка: 
“Консултант: Ласло Наги“.

След няколко месеца, като се върнах от София, Лаци ме попита: ,,Какво прави 
Нино?“ ,,Тебе превежда“ – отговорих. ,,Не може да бъде! Не е способен на това!“ 
– каза ядосано. ,,Ами, Лаци, както преведе поетичния гений на века ни Атила Йо-
жеф, така ще преведе и тебе.“

(Петер Юхас, ,,Шкембе чорба от Атила Йожеф“, бр. 12, 14.11 – 20.11. 2000 г. 
,,Литературен форум“).

4.
От студентските или ученическите години, вече не съм сигурен от кои, но със 

сигурност помня два стиха от същия превод на Нино Николова на Атила Йожеф, 
библиотека ,,Световни поети“:

Свинарчето от сълзи се тресе,
прегърнало закланото прасе.

Просто и многозначително за мен двустишие. Чрез този превод на Нино Ни-
колов добих представа за този най-голям унгарски поет на ХХ век, поет, равен 
на най-големите европейски поети от миналото столетие. 2005 г., когато съставях 
антологията на унгарската поезия, щудирах всичките ѝ преводи на български. Ето 
част от изводите, до които стигнах и изразих тогава: ,,Може да е парадоксално, но 
най-добрите преводи на унгарска поезия у нас са дело на незнаещите унгарски: 
Ив. Вазов, Ел. Багряна, Ат. Далчев, Г. Мицков, В. Петров, П. Алипиев, Р. Ралин, П. 
Стефанов, Гр. Ленков, Ив. Цанев, К. Кадийски, Б. Иванов. От знаещите унгарски 
безспорни са достиженията на Н. Стефанова, макар че нейните преводи са повече 
старателно верни, отколкото органично пластични (характеристика и на ориги-
налното ѝ творчество), но дори и такива, те изпъкват с неочаквани предимства 
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спрямо преводите на Н. Николов (достатъчно е да сравним само ,,Мама“ и ,,Ду-
нав“ от Ат. Йожеф); в преводите си Н. Николов е ,,по-артистичен“ от собствените 
си стихове и това се дължи според мен на мощните лъчения на оригинала, най-
вече при Ат. Йожеф; пиша ,,по-артистичен“ с пълното съзнание за условността на 
това понятие, защото като поет Н. Николов е лишен от каквато и да е пластична 
дарба; поради това нему се отдават по-разсъдъчните, рефлективни стихотворе-
ния. Но макар външен и суховат като светоусещане и поетически изказ, той е за 
предпочитане пред стихоплетството на Ат. Звездинов и Д. Нейчева – ,,Мама“ (Ат. 
Йожеф) в сборника с поезия за деца ,,Мяучи пес зелен“ (ИК ,,Гутенберг“, 2005); сти-
хоплетство, довело до обезличаване на трагическия мотив; въпреки неистовите си 
напъни да става поет и преводач на поети, въпреки методическата и практическа 
помощ на Н. Инджов и Ал. Миланов, Ч. Добрев си остава един лош занаятчия и 
каквито и усилия да полага, той дори не може да покрие нормата за поетическо 
приличие. За такива ,,поети“ как да не изохкаш солидарно с Л. Наги: ,,Ужасни са 
тези знаещи език преводачи, мислят си, че всичко знаят. Нито един език не гово-
рят добре… по-добре да не превеждат стиховете ти.“ Подозирам, че деликатният 
унгарец, знаещ и български, в тази бележка е кодирал и оценката си за нашите 
поети унгаристи. Тежко пострадалият от поетическото аматьорство на Ч. Добрев 
обаче е Е. Ади, и то при наличието на представителните преводи на Н. Стефанова.“ 
(,,Изповедта на един чуждопоклонник, послеслов към сборника „Сам във всеми-
ра“ – моята унгарска поезия, антология – следговор, съставителство, Марин Геор-
гиев, изд.  „Литературен форум“, 2007 г.).

 
5.
Не мога да твърдя, че тъкмо  текстът на Юхас е причина Й. Найденова да смени 

Нино-Николовия превод на ,,Скреж“ с този на чичо си. 
Той обаче е още по-безпомощен и смислово, и технически:

На гроздове косите ми приличаха,
но шушки скапан грах ги днес обкичиха.
И черни ронят се зърната на лозите,
примесени със моите сълзи.

О, стръмно е това проклето тление,
на вятъра продран владение!
Напира сила във туптящия ми гръб!
От хромата ми обич срастък скъп!
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Небесна, твръда като кокал чистота –
умрелите от глад замръзват в немота!
От мигване по-къс покой!
Надежда във делата мои!

Душата ми със херинга елмазена теша,
предметите откривам в небесните неща,
а ноктите ми бързо се втвърдяват,
под тях пък розови дъгички се явяват.

Никой (освен него) не казва на български къс покой, а кратък покой, не казва 
,,душата ми теша“, а ,,душата си теша“; и тези глаголни рими, с които би си послу-
жил  само аматьор в поезията: приличаха-обкичиха, втвърдяват-явяват, при това 
елементарни; в превода си Добрев се е водил не от оригинала, а от превода на 
Н. Николов. Може би се е ,,състезавал“ с него. Тук опираме не само до езикови 
проблеми и до поезията сама за себе си, но и до смисъла на казаното. Почти 
навсякъде превеждащият (все едно дали знае езика като Добрев и превежда ди-
ректно, или като Дойнов – ползва подстрочник, което в крайна сметка изравнява 
похватите) не може да разбере посланията на поета или не може да ги предаде 
на български. Още в първото двустишие А. Йожеф казва, че е бил с буйни, подоб-
ни на гроздове коси, но с времето те са се превърнали в шушулки гниещ грах. Във 
версията на Добрев това е направо окарикатурено: буйните коси са накичени с 
шушулки грах - ?!

Но да подминем следващите с всеки стих нелепици, да спестим време и епи-
тети и по-бързо да стигнем до финала: поетовата душа се тешала... с херинга, а 
самият поет откривал предметите в небесните неща!!! Докато картината е къде-
къде по-проста: поетът живее толкова бедно, че се храни с рибни консерви, от 
най-евтините – каква ти душа, какво ти душеутешение?! – а стаицата му е толкова 
сиромашка, че единствените мебели са лунните светлини, които играят по голите 
стени... 

Колко далече от поезията е Добрев ни показва сравнението дори само с един, 
последния куплет, от превода на Кадийски:

Елмазна херинга и днес е моята вечеря
сред мебели от лунна светлина;
и ноктите по-твърди са от вчера,
по-бели са цъфтящите под тях петна.
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5.
Един от фаворитите поети-преводачи от унгарски за Дьорд 

Сонди е Пламен Дойнов. Всеки има право на своя избор. Но 
дали дори стихотворната сръчност на Дойнов, не е една при-
видност, зад която стои поетическо своеволие спрямо смисъла 
на оригинала и лесновато стихотворство?

Ето един пример:

Корали
Корали на врата,
жаби в езерото.
Барабонки,
агнешки отпадъци в снега.

Розата на Луната,
златен колан около теб.
Конопено въже,
конопено въже на врата ми.

Пола развижена от нозете
като камбана,
течаща вода
и две огъващи се тополи.

Пола развижена от нозете
като камбанени езици,
течаща вода
и падащи избледнели листа.
(Буквален превод).

А Дойнов просто е ритмувал и римувал този подстрочник:

Низ корали – гръд, снага,
хор от жаби по брега.
Барабонки,
барабонки по снега.
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Роза в лунен двор огрян,
върху твоя кръст – колан.
Здрава примка,
върху моя врат презрян.

Звук от палави крака,
звън камбанен - хлад, лъка,
две тополи
над спокойната река.

Звук от палави крака,
ек камбанен - хлад, лъка,
листопадът
над спокойната река.

Римувал – безсмислено, а и банално. Освен това: врат пре-
зрян – поради какво и защо презрян?, това е неочаквана посока 
на мисълта, която разсейва целенасочената като лазерен лъч 
мисъл-идея на Атила Йожеф; ,,хор от жаби“ ли, или – жабешки 
хор?, макар че акцентът въобще не е върху това крякат ли жа-
бите, или не, а че те, лъскавозелени, наклякали около езеро-
то, наподобяват коралите по врата на девойката; нищо повече 
от ритмически и римни пълнежи не са хлад, лъка; разбира се, 
те са, за да се римува река; хлад, лъка разсейват вниманието, 
разширяват безсмислено, совеволно и излишно – Боже, какво 
разточителство!!! – прекалено  стесненото, сгъстено, съсредо-
точено до пръсване пространство на стихотворението, което 
бие в една точка – гердана около врата на момичето и поетът 
търси все нови и нови негови двойници! В тази трудно прево-
дима творба на големия поет образите се наслагват по подобие 
на концентрични кръгове от хвърлен в спокойна вода камък; 
образи, които трябва да ни внушат едно и също.

Затварям си очите от срам, че един поет може да допусне 
израз като: звук от палави крака! Звукът може да е от тракане 
на токчета, от ситни, чевръсти стъпки на здрави, обути в нещо 
твърдо и не по-малко здраво нозе, дори състоянието може да 
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се ,,преобразува“ в по-далечното: кръшна походка. Звук от крака – все едно пала-
ви или не – кой се изразява така на нашия мил език, освен ако нему не му е мил? 

Трябва да си лишен: първо, от наблюдателност, второ – от способност за пре-
въплъщение – което поражда пластичността, трето – от езиков усет, от вкус към 
красивото, от всичко това, което вековете са деситилирали в простата и златна 
дума дарба, за да напишеш ,,звук от палави крака“. 

И грозно, и почти – вулгарно!
Акцентът в метафората на Атила Йожеф не е в звука от краката, а в това, че 

движението им напомня люлеенето на езиците на камбана; полата е като купола 
на камбана, под която нозете са като езиците ѝ. От движението на такива пъргави 
нозе полата като че ли се издува още повече, даже има и такава кройка пола, по-
ла-камбана...  Звънът не е ,,предвиден“ от А. Йожеф, в превода той е поетическа 
измислица, страничен ефект, бих казал изкривяване, резултат от въображението 
на човек, който не само не познава – не е и сънувал прелестта на женските крака!

Знам характера на Пламен: споровете той преобразува във вражда, естетиче-
ските несъгласия – в мъст, а когато има и редакторска или издателска власт – в 
санкции; той – новороденият ,,демократ“, въоръжен със старите изпитани похвати 
на цензурата от комунизма.

И като пиша това – знам какво пиша, защото мога и документално да го потвър-
дя! 

(Не искам да се ровя в преводите на останалите Сондиеви фаворити, защото не 
искам да се хващам за главата!)

6.
Когато създадат нещо ново, все едно свое стихотворение или превод, поетите 

ми приличат на кокошката, снесла яйце, която окряква орталъка. Сега пък ми зап-
риличаха на малко дете, което припка да се похвали, за да бъде похвалено.

7. 
С Кадийски така работим: затрупва ме с преводи (луд умора няма!), с размиш-

ления за превода; той сравнява с подсрочника, с преводи на стихотворението на 
френски, сръбски, полски, руски, търси оптималния вариант. Как се оправя в пле-
теницата на думите и езиците не знам, но знам, че той разполага с умения, за да 
излезе от всяка трудност; това навярно е като да си във врящ котел; питам се, за-
щото аз, недостатъчно отстранен от изпратеното, едвам се оправям, за да преце-
ня. Нямам толкова усвояваща енергия, колкото той – изригваща! Той – брадатият 
вулкан!
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Ето, и сега, превеждайки, ми праща и праща, а аз пък имам 
навика да съхранявам ценното:

„За разлика от Добрев и Дойнов – безпомощни във всяко 
отношение – Нино е къде-къде по-сръчен. Но това му „дос-
тойнство“ е основният враг при преводите на Атила Йожеф. 
Гладкостта може да заблуди мнозина читатели – както и мен 
преди време – че имаме хубави и дори много хубави преводи. 
Тази „безукорност“ на места често е за сметка или на смисъла 
(обедняване, променяне, до осакатяване), или на профанира-
нето на някоя метафора, та чак до елиминирането ѝ. Примери 
много. Ето само в началото на „Нощ в покрайнините“ – един от 
най-четивните преводи на Нино, който винаги ми е харесвал 
(вероятно заради самото стихотворение!)

 Първа строфа:
… а в кухнята пълзи мъглата
и сякаш в яма се оглежда.

Става въпрос за мрака (да допуснем и мъглата), утаен на 
пода е превърнал стаята в блато:

… и мракът, плъзнал в сутерена –
вода в блатясал ров – мълчи.

 Втора строфа:
… така е тихо, че се чува
стоножката върху стената.
 Ще кажеш – чудесно, метафора, но това е половината от 

метафората.

 В оригинала:
Стоножка-четка по стената
пълзи и бърше тишината.
 Друго е, нали?

 Трета строфа:
с фенерче лунно под ръка…
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Фенер е едно – както е в оригинала – а фенерче – друго, 
електрическо, с батерийки.  А и фенер, и фенерче с носят В 
ръка, а не ПОД ръка.

А колко лесно е било редакторът да му го поправи:
Със лунния фенер в ръка...

Ще подмина няколко такива, визуални да ги наречем, пре-
грешения.

Но ето и смислови: лунните лъчи преминават през стъкла-
та на празната през нощта предачница, там становете сами се 
задвижват  и...

Вретената ги намотават
с бяг, побеснял до сутринта,
а становете ги втъкават
като разнищена мечта.

Да оставим настрана това „с бяг, побеснял до сутринта“, – 
можело е да стане  „със бесен бяг до сутринта”. Да оставим и 
това дори –  „ги втъкават“, макар че не е за оставяне – снопо-
вете лунни лъчи ще да са по-скоро основата на платното и през 
тях със совалки се втъкава друга прежда. Но хайде, да не става-
ме тъкачи. Тук по-важно е другото: поетът казва, че в този при-
зрачен „производствен процес“ се тъкат разнищени мечти за… 
самите тъкачки, които доскоро са работили на тия станове и са 
произвеждали за господата, а сега за тях са само мечтите, само-
залъгванията. Това е важно за Йожеф – и на друго място казва 
„тъкачка (шивачка, може би, не помня) мисли за корделите, не 
знае нищо за картелите, глупашки филм ума ѝ мъти…“ – прев. 
Невена Стефанова.

 Така че:
Започва стан след стан да трака,
и като в приказка почти
за бедните тъкачки в мрака
тъкат разнищени мечти…
 Невена Стефанова го е схванала това:
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И на тъкачката
безплътните надежди
тъче…

 И за Леонид Мартинов е било важно:
… станки впрядают в темноту
прядилщиц шаткую мечту.

Много стана за днес, да привършвам. Само да добавим, че нашите двамина 
приятели дори с подобни отстъпления от оригинала, пак не могат да го докарат 
на стих. „Со стих не мога се пофали…“ – както много добре го е казал Кирил Хри-
стов. Хайде, Добрев се заблуждава, че като знае унгарски, може да превежда и 
поезия. Но при Дойнов за какво иде реч. Като ще се прави поетическа версия, на 
такива ли трябва се възлага. Той и в собственото стихотворчество, където нищо не 
го ограничава, е безпомощен в прозодията.  КК” 

8.
Цитираните дотук стихотворения, в превод на Н. Николов и Ч. Добрев са от 

книгата Атила Йожеф, ,,Седмият бъди“, избрани стихотворения, съставител Йонка 
Найденова; преводачи са: Александър Миланов, Атанас Звездинов, Донка Нейче-
ва, Георги Крумов, Иванка Павлова, Йонка Найденова, Невена Стефанова, Никола 
Инджов, Нино Николов, Петър Анастасов, Петър Велчев, Пламен Дойнов, Светла 
Кьосева, Чавдар Добрев, Изток-Запад, 2008. Това издание според мен е опит за 
реванш на ,,онеправданите“, ,,обидени“ унгаристи. Все пак шансовете за единна 
поетика на чужд поет са по-големи, когато е преведен от един поет, отколкото от 
колектив с различни почерци, а не рядко и с липсата на такъв (напр. личната пое-
тика на Инджов силно личи в превода му на А. Йожеф). 

Колективното многозвучие води и до еклектика! 

9.
Още от студентските ми години – 1967 г., та до днес, Атанас Далчев има за мен 

непоклатим авторитет. Но с годините и опита някои от фрагментите му, които тол-
кова обичам и ценя, могат да бъдат оспорени.

Ето един такъв:,,Една антология от 20-30 различни поети не е по силите само 
на един преводач. Колкото да е разнолик и способен на превъплъщения, той не 
може да предаде толкова разнообразни индивидуалности и стилове, тъй както 
един актьор не може да играе всички роли“. 
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Кирил Кадийски доказа, че това не е така. Достатъчно е да се вдълбочите в две-
те му антологии – на руската поезия, 2012 г., и ,,Златна книга на френската поезия“ 
– 2016 г., съставени, преведени и издадени от него и ще се уверите, че по-скоро 
вярно е обратното.

Може би и Кадийски не може да играе всички роли, но никой досега не е играл 
толкова много и различни роли! – Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Бунин, Пастер-
нак, Маяковски, Елиът, Атила Йожеф, Шекспир, Бодлер, Верлен, Рембо, Едгар По... 
Да изброявам ли още? 

Сред творбите им има стихотворения, които, поне аз, съм смятал за непрево-
дими...

10.
И какво излиза: миналото – т.е. статиите на Юхас и Арато са валидни и днес!
Това, което не е решено преди – не е решено и сега.
По-страшното е, ако съдя по миналото и настоящето, че май въобще няма да 

бъде решено.

11.
Тогава – как да не ровя?! 
Това, което за един изглежда логично и правилно, за друг може да не е.
За мен така стоят нещата с превода и така ги излагам.
Отдавна съм разбрал: за всяка теза могат да се намерят утвърдителни аргумен-

ти и дори магарето да се изкара кон.
То поне да беше муле, че да го приемеш...

12.
Може и да е странно, но днес, в 2017 година, ,,грешниците“ излязоха чисти и 

непокътнати, дори невинни (може би времето винаги работи за тях), а онзи, който  
им посочи кривиците – излезе виновният, лошият, едва ли не злият дух на унгар-
ската литература в българската ѝ версия. (Това е цената, която плаща всеки, който 
държи на принципи!)

А всъщност тъкмо той ѝ направи добро.

13. 
В началото на 2005 или в началото на 2006 г.,  Дьорд Арато, директор на Унгар-

ския културен институт втори мандат, ме попита кого бих му препоръчал да пре-
веде наново Атила Йожеф. Без колебание му посочих две имена, първото от които 
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бе на Кирил Кадийски – незнаещ унгарски, но владеещ, с многолетна опитност, 
поетическото изкуство. (След време щях да разбера, че както всички българи по 
света, мерещи се на едно и също поприще, в случая превода, двете имена не се 
понасяха. Основният аргумент за това бе, че Кадийски превежда и от езици, които 
не владее. Подтекстът: знаенето на езика е гаранция за качествен превод. Санким 
е така?!).

14.
Тогава, 2005, не бях и сънувал казаното от Шандор Вьореш, превел на унгарски 

почти цялата световна поезия: ,,Аз не зная никакви езици, получавам сурови пре-
води и след това ги римувам“.

Тогава дори не бях и приятел с Кадийски.
Но знаех едно: Кадийски си намери ,,майстора“: взискателният, до педантич-

ност Арато ще го изтиска до капка (той и от камъка ще изтиска вода, та камо ли 
от Кадийски?!), но и Атила Йожеф си е намерил майстора: най-после българският 
читател ще го види в истинския му блясък! 

15.
През 2006 издадох Атила Йожеф в превод на Кадийски. В края на миналата 

преводачът ме пита бих ли му отстъпил издателските права, за да направи ново, 
допълнено издание?

Че защо да имам, рекох му. Минали са повече от 10 години, ти, освен това си 
имаш своя авторска и издателска поредица, направо си го включи в нея, хем ще 
прибавиш още един цвят в букета ѝ.

Това вече е факт.
Факт. И то какъв!

Ох, аз ще те обриша от калта
и в твоя чистий бляск ще те покажа...

Не искам да прибягвам до епитети. Затова цитирам завършека на Вазовото 
стихотворения ,,Българският език“ от 1883 г. 

В него трябва само да замените заглавието ,,Българският език“ с ,,Атила Йо-
жеф“!
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16.
Де на шега, де наистина, подхвърлих в началото, че Кадийски много обича да 

бъде хвален.
Допълвам: И има защо! 
Прочетете му преводите.

17.
Не само по нас, а и по Маджарско, приложиш ли художествената мяра, личния 

вкус, заклеймяват те като субективист, конфликтен, разделящ и противопоставящ, 
неумеещ да работи с всички, нарушител на дипломатическия тон. 

Дипломацията може да печели, но губи унгарската литература.
Не вярвам тя да го предпочита?!

18.
И все пак: аз не мога да замазвам нещата; не мога, заради добрите отношения 

с г-н Еди-Кой Си, да си затварям очите за несполуките му, да правя компромис с 
вкуса си и разбирането си за литература в името на удобния статут на двуполюс-
ния модел – ,,мирното съвместно съществуване“. 

Комунизмът е за по-посредствените хора, досущ същият е и влакът му. Не ис-
кам да се возя в него. Има всякакви влакове – бързи и бавни, с първа, втора и трета 
класа. За всеки влак и за всяка класа си има пътници.

Поне това вече мога да си позволя: да си избирам влака!

19.
Всеобщата развала, обхванала милата ни родина не пощади и литературата, в 

която, особено в превода, аматьорството се шири, разпуснало колана до послед-
ната дупка. Че и отвъд нея.

,,За една литература понижаването на вкуса и изискванията е по-лош симптом, 
отколкото ниското равнище на продукцията ѝ: защото е указание не само за се-
гашното ѝ, но и за бъдещото ѝ състояние“. (Атанас Далчев)
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ИВАН 
СУХИВАНОВ

Роден на 6 септ. 
1961 г. Завършил 
е българска фило-
логия. Доктор по 
Руска литература. 
Преподавал е в БСУ 
по 

Фолклор и ан-
тропология на бъл-
гарите и История 
на бълг. литера-
тура. Секретар на 
Дружеството на 
бургаските писате-
ли (2000-2014). От 
2009 г. редактор в 
сп. Море. Лауреат  
на нац. награда "Хр. 
Фотев" (2016). Ав-
тор на книги с пое-
зия, белетристика 
и лит. критика. 
Превеждан е на ня-
колко езика.  

Цветан Марангозов: 
Фигури на отсъствието

Явил се на литературната полоса в края на 50-те с романа 
“Безразличният”, скоро след това Марангозов изчезва от поле-
зрението на литературната критика: тази липса е “документи-
рана” чрез отсъствието му в скрупульозно подредения опис на 
авторите. Идеологическите лакуни в “големия списък” (Речник 
на българската литература) са най-отчетливите следи, оставени 
от нормативната естетика (тая зорка Горгона)… Тук полезно би 
било да се отбележи начинът на дебютиране през тоталитар-
ния период… Наличността на автора се изработваше в система-
та от кръжочни форми, журита, редакции и пр. “Канализиране-
то” на автора по този начин правеше компромиса неизбежен. 
В “Безразличният” Цв. Марангозов “предлага на читателското 
внимание” един отсъстващ субект: своята индивидуална чувст-
вителност – несъществен проблем за едно “колективистично” 
общество… Чудо е, че романът е видял бял свят. Романът обаче 
е “разчетен” и “дописан” от действащия литературен норма-
тив. В случая доктринерите не са догледали един парадоксален 
ефект: вместо да запълва шаблона, романът го “изпразва” с ан-
тигероичността на персонажите… “Затвореното общество” не 
се нуждае от преоценки на статуса си – а личности като Маран-
гозов следва да осъзнаят своята излишност, следващата стъп-
ка е емиграцията: смърт (гражданска) вместо агония, макар и 
“сладка”. Такъв е бил вероятният избор, стоящ пред младия 
човек тогава. Тук искаме да вметнем, че нормативизмът не е 
изобретение на комунистическите идеолози, още по-малко – 
менторският тон на родната литературна критика. Пренебре-
жителното отношение към “автора”, изглежда, е имплантирано 
в самата идея за “линейна” хронология на българската литера-
тура като “успоредица” на “голямата” История…

Така предпочетените автори са осъществени най-вече в по-
смъртното си битие – “осветлени” в постфактум съчинени би-
ографии. Биографии, в които преобладава мотивът за герой-
ската смърт, за която авторът (творецът) се приготвя. Такова е 
примитивното (буквалистко) четене на литературата, в която 
“тенденциите” са по-значими от авторовите.



MOPE226

Така и буквално фигурите на отсъствието са отсъстващите фигури (няма го чо-
века, няма го проблема…) Кръстю Куюмджиев бе писал, че: “ако някой напише 
критическа книга за един несъществуващ поет, мисля, това ще бъде най-интерес-
ната критическа книга”.[1] Бихме запитали: А какво значи “съществуващ поет”? И 
бихме добавили, че най-вълнуващата литературна история би била за несъщест-
вуващи автори и несъществуващи произведения.

Тази утопична литературна история вече е написана от Пенчо Славейков: “На 
Острова на блажените”… По-важното е: не вопие ли “На Острова на блажените” 
за една литература, изтласкана във въображаемото и чудесното… и за една друга 
родина за българския “пишещ”?... “Зададените” “биографични архиетипи” в “Ос-
трова…” вече са “попълнени” (например Иво Доля е “автор” на “Старопланински 
легенди”…). Ако фокусираме: тази блажена, метафизична страна на “българския 
пишещ” може да бъде назована: “ЕКСИЛ”…

Вглеждайки се в одисеята на Цв. Марангозов, възниква въпрос: “Съществу-
ва ли оформен “емигрантски дискурс” в българската култура (литература)? Като 
под “емигрантски дискурс” ще разбираме желанието за разграничаване и дис-
танциране от “първично българското”, традиционното, казионно-патриотарско-
то… Творби, писани “навън” – като “Под игото”, Ботевото творчество, и творби, 
писани с мисълта за “навън”, за една друга публика и дори друг език… с други 
думи под знака на т.нар. “вътрешна емиграция”… Звучи пресилено, но качест-
вената българска литература е създадена под знака на ексила, в един странен 
жизнен модус, предполагащ възможността да се пише на български (без да се 
побългарява)…

Тук искам да вметна едно изказване на Е. Чоран, който настоява, че изгнаникът 
е “честолюбец, разочарован агресор, злобар и завоевател”, т.е. към емигранта не 
трябва да се отнасяме сантиментално (като към “немил-недраг” клетник)… Струва 
ми се, че българският емигрант не е разломен от “билингвата” на любов към оте-
чеството и някаква нихилистична жажда по непознатото.

По принцип нашият емигрант е със съзнание на “невъзвращенец”, оставяйки 
без носталгия “едно празно” място и това “опразнено място” е въплъщение на 
укор за “оставащите” тук (по-скоро “изоставените”)… “стопанинът замина за Аме-
рика…”.

Кои са психологическите причини, подтикнали Цв. Марангозов да избере из-
гнанието: явно яркият му индивидуализъм, изтикващ го да се измъкне от блато-
то. (Марангозов и до днес не приема етикети като “поет”, “творец” и пр., които 
препращат към литературното чиновничество, а я си го представете като “член” 
на Априлското поколение)… Прави му чест, че е прозрял, че в условията на тотали-
тарния режим “истинско” творчество е невъзможно. “Отсам Дунава” съпротивата 
мимикрира, радикалният гърч “навътре” вече не е творчество – това е самозащи-
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та, проличаваща и от факта, че след падането на Стената българският писател не 
извади нищо свястно от “чекмеджето”, освен жалките фа(р)сове на един смачкан 
очеркизъм…

Поезията на Цв. Марангозов е странно растение без корен в днешния поети-
чески пейзаж. Това, което веднага се хвърля в очи, е липсата на илюзии (илюзии-
те на 70-те, 80-те, дивотиите на перестроечното мислене и свързаните с тях про-
рочески визии, характерни за българската поезия през посочените периоди…). 
Поетическото “изграждане” (рушене) при Марангозов най-често се базира на 
оксиморона: а оксиморонът най-често бележи някакъв разрив, макар временно 
да помирява антитезите (обратното на обратното). Вероятно върху философска-
та нагласа на поета голямо влияние оказва Попъровата теза, че лъженауката не 
може да бъде фалшифицирана, т.е. с пошлата теория на тоталитаризма не бива 
да се вплитаме в спор, нейната морална убогост (децата на Русо) също е един 
фалшификат на моралните “идеали” на хуманизма, християнството и пр., т.е. тя 
(теорията и практиката на тоталитаризма) осквернява с дъха си всичко, до което 
се доближи – тя трябва да бъде отхвърляна с отвращение… (тук правим политиче-
ски прочит въпреки нежеланието ни).

Безучастието, “несъпричастността” говори за едно съзнателно разродяване на 
Марангозов с традиционно (изконно) българското. Позата на поет-мисионер го 
отблъсква. Той не иска да бъде проводник на една въобразена менталност (пър-
вично българското), към която се прилепят всички “позитивни” идентификации: 
народ, родина, морал и т.н., а за “опонента” остават етикети като “нихилист”, 
“чуждопоклонник” и пр. (крайно време е да изчистим понятието “нихилизъм” от 
пейоративния нагар, с който го е опръскала туземната патриотарска фразеология, 
не е ли тъкмо в “това” съсредоточена мисловната ни сила, смачкана в евфемис-
тичната камуфлажност… ако има нещо българско в Цв. Марангозов, не е ли това 
великолепният му скептицизъм?).

Погледът на емигранта Марангозов е като моментна снимка – не проследява 
процеси и развои, а е като огледало, изникнало от нищото. И страховете му са 
някак имагинерни за нас. Страховете на нихилиста.

Нещо повече: изглежда, Цв. Марангозов се “отграничава” от всяка приемстве-
ност (например комплексът “баща ми в мен” му е съвсем чужд…). Тук искам да 
вметна, че “приемствеността” е коварно понятие – нещо като понятието “родина” 
– (“тая стара свиня, дето си яде прасилото” (Джойс)… На лексикално “ниво” в по-
езията на Марангозов “стърчат” (ино)странни социологически и естетически иди-
оми – сякаш авторът не желае “отново” да заговори на “органичния” български 
език, неуверен в способността му да “мисли” адекватно след мутациите под сур-
динката… Изглежда, трудно му е да повярва в “колективната мъдрост на базата на 
индивидуалното невежество”… Езикът на Марангозов е сух и точен – майсторски 
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избягващ развихрилата се (неоправдана) експресия, отприщена след 10 ноември. 
Липсата на роден контекст измества тематично поезията на Марангозов към един 
по-общочовешки план: например нелепостта на мегапроектите за промяна на чо-
века (човешката натура)… Тук би бил интересен един паралел с К. Павлов, който 
има късмета да живее в “прекрасния нов свят”, и чиято поезия е разпознавана от 
местните дерибеи като “космополитна”  и пр. И двамата звучат “постмодерно” – 
иронични към високите идеи и въобще към всякакви социални практики, свърза-
ни със свръхочаквания… Но Марангозов може би не знае, че преди да погълне де-
цата, “старата свиня ги “изнасилва”… И двамата обаче съзнават, че принадлежат 
на едно употребено поколение – оттам нежеланието да си припомнят, да ровят в 
изсъхналата утроба на тоталитаризма.

Матрицата, в която най-много не му се иска да го натикат, вероятно е на “блуд-
ния син” – подир това, което Марангозов е прозрял след салтоморталето на иден-
тификациите си като български емигрант. Той вероятно гледа с ирония на неле-
пите усилия да го идентифицират с някаква регионална идейност, да се ровичкат 
в “сенчестия” период от биографията му. Още по-жалки сигурно му се струват 
опитите да бъде “зачислен” в родната литература. Да бъде бяло петно в “родова-
та памет”.

Тук искам да покажа как странно се релативизират понятията, съотнесени към 
емигрантската участ, понятия, изработени за вътрешно ползване на една херме-
тизирана общност. Само в периоди на “криза”, когато се оголват механиките на 
обществено взаимодействие, може да се сравняват “реформаторите” и “еми-
грантите”. Емигрантът в известен смисъл е неуспял реформатор, реформатор, 
който е прозрял онтологическото безсилие да променяш обществото. Не влачи 
ли емигрантът своя вътрешен разкол по света: желанието да създаваш и необхо-
димостта да рушиш едновременно, да се разкъсваш между избора на различни 
жизнени модуси, да си “ходещият мъртвец” между различни хора… и единстве-
ното, което те крепи, да бъде един избор, извършен преди години, избор, чийто 
патос отдавна е изветрял през пукнатините на едно колебаещо се съзнание, на 
една объркана чувствителност… А може би това са илюзии на пишещия тези ре-
дове, илюзията, че една съдба може да бъде “показателна”… Остава поезията – 
поезията, осмислила нечий живот, поезията, свидетелство за едно време…

[1] Куюмджиев, Кръстю. “Лекарю, излекувай се сам”, сп. “Септември” 1965 г., кн. 3, стр. 209.
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ЙОРДАН 
ЕФТИМОВ

Ураганният вятър в Айова, 
Оскар Уайлд и Франк Гери

В есето „Разпадът на лъжата. Наблюдение“ от 1889 г. 
Оскар Уайлд лансира идеята, че „животът имитира изку-
ството много повече, отколкото изкуството имитира живо-
та“. Есето е сред програмните текстове на естетизма от края 
на 19. век. В него двама души обсъждат съвременното изку-
ство в библиотеката на имение в Нотингамшър. Вивиън раз-
говаря със Сирил за реализма. Според Сирил разпадът на 
лъжата „като изкуство, наука и социална наслада“ е причи-
на за упадъка на съвременната литература, която е прека-
лено загрижена за представянето на фактите и социалната 
реалност. „Чудовищното преклонение пред фактите“ – ето 
кое „ще направи изкуството стерилно и ще отмие красотата 
от земята“. Вивиън отива по-далеч – не само животът ими-
тира изкуството, но и самата независима от човека Природа 
имитира изкуството.

Когато някакъв природен феномен ни връхлети с ужася-
ващата си сила, често си припомняме популярни цитати от 
това есе на Оскар Уайлд, дори без да знаем откъде сме ги 
взели. Защото когато руши, когато преобръща познатия свят, 
Природата ни прилича на луд романтически творец. Светът е 
уталоженото, успокоеното битие, гората и пустинята в тяхна-
та всекидневна познатост. И ето – изведнъж самата природа 
създава ураган, тайфун, цунами, земетресение или изригва-
не на вулкан. И ние не можем да приемем, че това е също 
нормално. Приемаме го като акт на творчество – поне що се 
отнася до неординерността и катастрофичността.

В понеделник, 10 август, в два и половина след пладне в 
големи райони на щата Айова в САЩ скоростта на вятъра е 
надвишавала 100 мили в час, а Националната метеорологич-
на служба е съобщила за близо 420 хиляди нейни клиенти 
без ток. Метеорологът Тейлър Каност е публикувал в профи-
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ла си в Twitter снимка, която възбуни духовете на онези, които се впечатляват 
от проектите на старкитекта (звездния архитект) Франк Гери. Едни казват, че 
им прилича на Walt Disney Concert Hall в Лос Анджелис, други обявяват, че 
това е поредният нов музей на модерното изкуство, проектиран от него. Има 
такива, които са се сетили за Тенекиения човек от „Магьосникът от Оз“, и та-
кива, които са постнали gif-че с откъс от филма „Годзила“, в който звярът руши 
човешките храмове.

Защото общото усещане на съвременния човек е, че природните катакли-
зми задължително са свързани с поведението на хората. В тях виждаме и до-
гонваща красота, и воля за изтриване на човечеството с всичките му произве-
дения, конкуриращи самата природа. 

Марк Рибу и истината за цветята

На 27 февруари 1957 г. председателят Мао цитира стих от Сима Сянджу, 
живял между 179 и 117 г. пр. н. е.: „Нека разцъфнат сто цветя, нека сто фило-
софски школи се съревновават!“. Красив ход напред – чрез връщане в златния 
век на китайската философия. А той е бил между 6. и 3. век пр. н. е. Самият стих 
е от „Рапсодия за императорския лов“ (голяма поема, известна и под името 
„Рапсодия за парка Шанглин“). В поемата се разказва за това как императорът 
прави ревизия на ловния парк и след изброяване на всяко убито животно и 
птица и на всяко виреещо в него цвете и дърво, сходни с описанието на вселе-
ната, изрисувана върху щита на Ахил в „Илиада“ (в китайската поема има дори 
списъци с реки, а освен животните и растенията подробно са изредени дори 
минералите), решава да го превърне в достъпна за народа градина. С което 
показва, че е всемогъщ. А паркът е просто алегория за света. Така твърди поне 
Марк Едуард Луис в книгата си „Литература и власт в Древен Китай“ (стр. 317-
320).

В същата реч на Мао присъства и прагматиката на деня: „Нашето общество 
не може да отстъпи, то може само да прогресира... Критиката към бюрокраци-
ята тласка правителството напред.“ Стига критиката да е „градивна“, а не „раз-
рушителна“ (когато е споделена „с врага“). И какво става ли? Настъпва златното 
време на стенвестниците дадзибао, а студентите и интелектуалците се хвърлят 
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да критикуват вече проведени кампании като тази срещу контрареволюционе-
рите и да настояват за справяне с все още съществуващото робство, срещу за-
браната на чуждестранната преса и книги, срещу корупцията и привилегиите 
на партийните лидери. През лятото на 1957 г. администрацията на министър-
председателя Чжоу Енлай е затрупана от милиони писма. И ситуацията сякаш 
започва да излиза от контрол. През юли 1957 г. Мао слага край на кампанията 
„100 цветя“, призовава интелигенцията да се обедини срещу възползвалите се 
от свободата на словото врагове, започва да изпраща за превъзпитание чрез 
селскостопански труд, развита е и системата на трудовите лагери.

Но като част от кампанията „100 цветя“ достъп до Китай получава френски-
ят фотограф Марк Рибу. И така започва неговото 40-годишно китайско при-
ключение. По време на това свое първо посещение в Китай през 1957 г. той 
прави над 900 снимки. Пекин тогава е град, по чиито улици се движат 400 
автомобила.

А Рибу успява достатъчно често да „се изгуби“ от своите домакини и така 
да хване в крачка ежедневието на китайците – млади двойки в танцова зала, 
които се въртят из нея, без да обръщат внимание на огромния плакат на своя 
вожд, който се извисява над тях; работници на обяд в столова, забравили да 
свалят работните си очила, докато ядат ориза си; приклекнали актьори със 
саби в оперен спектакъл направо на поляната край севернокитайско село; 
инженер в стоманолеярен завод в Аншан зад бюро с пет тлъсти телефонни 
апарата пред него. На една от снимките е запечатана танцова забава в същия 
завод в Аншан, а жената от двойката на преден план е с противогрипна мас-
ка на лицето. Непринудени, случайни, но въпреки това политически кадри. А 
проявите на любов, съпричастие и солидарност, предадени на езика на ли-
рическия реализъм, обикновено са разчитани като защитна реакция спрямо 
тоталитарната власт.

Чудесна пролет е китайската през 1957 г. Нищо, че „цветята“ на разнообраз-
ните философски школи така и не разцъфват отново повече от две хилядоле-
тия след някогашния си апогей.

Снимката, с която най-често свързват Рибу, обаче не е от Китай, макар мно-
го кадри от Китай да са сред шедьоврите му: кадърът от 1957 г. със Забранения 
град в Пекин под снега; кадърът от 1965 г. на пекинска улица с провинциално 
спокойствие; кадърът от 1971 г. с огромната статуя на Мао, сочещ с ръка към 
светлите бъднини, и с пушека от голям комин, извит в същата посока (послу-
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шал заповедите на вожда), кадрите от китайските Кремиковци и Димитров-
град. Снимката, с която най-често свързват Марк Рибу (дори с нея се открива 
некрологът му в „Гардиън“ от 2 септември 2016 г.), е от 1967 г. На нея е запеча-
тан момент от проява на т.нар. „Flower Power“: поход срещу войната във Виет-
нам, а по-общо – срещу американския империализъм.

Както си спомня години по-късно момичето от снимката, протестиращите са 
започнали да се събират около езерото при мемориала „Линкълн“. За първи 
път Ян Роуз Кашмир чула всички да казват: „Да живее Че, да живее Че“. А тя 
нямала представа кой е този Че!

Но ето как си спомня тези събития пред „Гардиън“ през 2014 г.:
„Когато наближихме Пентагона, 
Националната гвардия се нареди, за да 
образува кордон. Някой раздаваше цветя, 
ето как се оказах с хризантема в ръка. 
Вървях напред-назад, призовавайки 
войниците да се присъединят към нас. За 
миг не ми хрумна, че съм в някаква 
опасност. Беше преди стрелбата срещу 
студенти при вълненията в 
университета „Кент Стейт“ в Охайо през 
1970 г., така че кой изобщо ще си помисли, 
че може да бъде застрелян на митинг?

Никой от тях не ни гледаше в очите. 
Оградиха ме. По-късно фотографът ми 
каза, че е забелязал как треперят. 
Вероятно са се страхували, че ще им бъде 
казано да стрелят по нас.

Ако погледнете лицето ми, аз съм 
изключително унила: в този момент 
разбрах колко млади са тези момчета.

Нямах представа, че някой ме е снимал. 
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Останах на протеста, докато се стъмни, 
и след това се прибрах вкъщи с автобуса. 
За мен това не беше кой знае колко важен 
ден.“
Знаела или не, че е снимана, г-ца Кашмир е превърната в символ. С бяла 

хризантема пред устните си и емпатичен поглед. Коментарът на Марк Рибу е 
доста по-неправдоподобен и приповдигнат: „За момент имах впечатлението, 
че войниците се страхуват повече от нея, отколкото тя от щиковете им.“

Но от същото събитие друга снимка бива номинирана за наградата „Пули-
цър“ – на фотографа Бърни Бостън от днес несъществуващия вестник „Вашинг-
тон Стар“. Тя е много по-разказвателна, по-очаквано репортерска. Толкова ре-
портерска, че дежурният редактор във вестника не я избира за първа страни-
ца, а я пуска в материала вътре. Бърни Бостън е уловил млад мъж в пуловер с 
плетка на коловози да тъпче бели карамфили в дулата на пушките. Прави го с 
някакво старание, все едно е помолен да зареди пушката с цветя. Не е стран-
но, че в спора кой е младият мъж на снимката по-разпространената версия е 
за 18-годишен по онова време актьор, починал при първата вълна на СПИН в 
началото на 80-те години.

Движението „Flower Power“ започва в Бъркли, Калифорния, като протест 
срещу войната във Виетнам с много символика и спектакуларност. Поетът би-
тник Алън Гинсбърг в есето си от ноември 1965 г. „Demonstration Or Spectacle 
As Example, As Communication Or How To Make a March/Spectacle“ насърчава 
използването на „купища цветя“, които да се тикат в лицето на всички свиде-
тели и участници в проявите на гражданска съпротива на насилието с мирни 
средства:

„Купища цветя – визуален спектакъл – 
особено концентриран в предните линии. 
Може да се използват за изграждане на 
барикади, за подарък на Hell’s Angels, 
полицията, политиците, пресата и 
зрителите, когато това е необходимо или в 
края на целия парад... Участниците в 
походите трябва да носят кръстове, 
които да бъдат изправяни отпред в 
случай на насилие, като във филмите за 
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Дракула...“
Битката е на първо място за ефект върху колективната памет. На моторис-

тите от Hells Angels, организиращи свои демонстративни гонки в подкрепа на 
войната, активистите на „Flower Power“ противопоставят сцени, в които държат 
играчки и бонбони. А кадрите на протестиращи младежи с цветя срещу въоръ-
жени полицаи или войници започват трайно да пълнят архивите на медиите. 
И фоторепортерите вече 50 години само чакат подобна гледка, за да се опитат 
отново и отново. Сякаш няма по-естествен знак за един протест. Протестът и 
цветята са така споени, че едва ли ще е възможно някога да се осъществи по-
желанието, което прави в „Балтимор Сън“ Дж. М. Джордано: „Май е време да 
оставим цветята в градините, където им е мястото.“
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 БОРИСЛАВ 
ГЪРДЕВ

Спомен за Константин Кисимов

Забързани в динамичния си делник, не бива да забравяме 
за големия български театрален и филмов актьор Константин 
Кисимов. А той заслужава – при това много повече от дузината 
набързо пръкнали се и разчитащи основно на медиен лукс род-
ни звезди.

Кисимов се ражда в старо патриотично търновско семейство 
на 16 април 1897 г. Прадядо му, Георги Кисимов, е участник в 
знаменитата Велчова завера през 1835 година, дядо му Панте-
лей е член на Букурещкия революционен комитет, а баба му 
– Евгения Кисимова – е сред най-изявените защитнички на де-
вическото образование у нас. Бащата на Кисимов пък завършва 
международно право в Кеймбридж като възпитаник на извест-
ния Роберт колеж!

Константин Кисимов тръгва по бащиния си път – дипломира 
се като юрист в София през 1922 г. и продължава обучението си 
в Сорбоната. Може би и от него би излязъл блестящ съдия или 
прокурор, ако в сърцето му не е кипяла любовта към Мелпо-
мена, към литературата и артистичното лицедейство. Приятели 
придумват младия Кисимов да се яви на изпит в школата при 
Народния театър, в която е приет през 1923 г., а на следващата 
година ще играе Труфалдино в “Турандот”, след което заминава 
на специализация в Париж.

Истинската му сценична кариера започва през 1928 г., след 
срещата му с Петко-Тодоровите “Зидари”. Оттогава до края на 
живота си той е сред стълбовете на Народния театър и едно от 
най-ярките му дарования.

С много топлота, патос и целеустременост, с филигранна и 
неповторима актьорска техника, наблягаща както на фразата, 
така и на експресивното лицеизражение, Кисимов изгражда 
запомнящи се образи в етапни постановки като “Големанов”, 
“Боян Магьосникът”, “Хамлет”, “Хъшове”, “Свекърва”, “Боряна”, 
“Тартюф”, “Опечалена фамилия”, “Когато вятърът си играе”...

С обичта му към изтъкнатите творци на словото се обяснява 
пристрастието му към Алековия Бай Ганьо - един от златните 
радиозаписи от 1959 г., както и подборката на изключителни по 
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художественото си въздействие текстове на Ботев, Вазов, Вапцаров, Есхил, Гьоте, 
Пушкин, Лермонтов и Байрон, с чиито рецитали обикаля страната, достига широка 
известност, оставайки в съзнанието на зрителите като първомайстор на моноспек-
таклите със силно емоционално звучене.

Константин Кисимов е сред родоначалниците на българското кино и телевизи-
онно изкуство. Още когато телевизионният ни театър е в пелени, той смело участ-
ва “на живо” в три силни постановки – “Камък в блатото” (1959), “Юнгфрау” (1961) 
и “Българи от старо време” (1963), опирайки се отново на солидната литературна 
първооснова на Георги Караславов, Богомил Райнов и Любен Каравелов.

Успоредно със сериозните си ангажименти в Народния театър, Кисимов започ-
ва работа и в киното ни. Дебютът му е в един от най-представителните български 
неми филми “След пожара над Русия” (1929), дело на големия Борис Грежов по 
повестта на Панчо Михайлов “Под земята”, в който корифеят изиграва неподра-
жаемо ролята на злодея-надзирател Гърбицата, която и днес се възприема като 
въплъщение на абсолютното Зло. Трудна е съдбата на следващия му незапазен 
филм “Безкръстни гробове”, в който се изявява като Рангел. Реализиран отново от 
Борис Грежов по сценарий на Бончо Несторов, той се опитва да разрови за пръв 
път драмата на септемврийските пожари от 1923 г. Съкратен от цензурната коми-
сия и след драматични перипетии, филмът вижда екран в края на 1931 г. с помо-
щта на председателя на 23. ОНС Александър Малинов, но не предизвиква очаква-
ния обществен резонанс.

Кисимов има щастието да се снима в третата родна звукова творба - “Грама-
да” (1936), дело на Александър Вазов, по едноименната широко популярна поема 
на патриарха на българската литература. В нея К. Кисимов създава изключително 
драматичния и точен като внушение знаков образ на чорбаджи Цеко. Дори и в 
запазените 11 минути филмова лента личи, че актьорът се е справил блестящо, 
превръщайки чорбаджията в “олицетворение на всички тъмни стихии, таящи се в 
греховната, но неприкосновена човешка същност”. (Петър Кърджилов).

За последен път двамата с Грежов се събират през 1947 г., за да заснемат ам-
бициозната космополитна мелодрама “Изкупление”, в която Кисимов изиграва 
възловата роля на скитника Стоян Хаджигладнев.

След промените на 9 септември 1944 г. и национализацията на киното ни на 5 
април 1948 г., Кисимов се снима в първия ни социалистически филм “Калин оре-
лът” (1950). Редом до Иван Димов като възрожденския интелигент Калин Виде-
нов, се изявява и той в образа на дядо Стоян, в чието лице журналистите веднага 
разпознават черти от образа на Димитър Благоев-Дядото. Успоредно с огромния 
зрителски успех, филмът носи на Кисимов и така жадуваната тогава Димитровска 
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награда за актьорското му майсторство.
Изключителен успех Кисимов постига със следващата си легендарна изява 

като Колчо слепецът в епопеята на Дако Даковски по Вазов “Под игото” (1952).
В още няколко филма актьорът експлоатира постигнатото от него в “Грамада” 

и “Под игото” – отново претворява герои от предвечерието на Освобождението, 
като диапазонът му е респектиращо широк – скъперникът Хаджи Костаки в култо-
вата комедия на Стефан Сърчаджиев “Хитър Петър” (1960), продажният чорбад-
жия и противник на Страхил войвода – Йорданчо Крастата в новаторския и хулен 
навремето “Страхил войвода” (1958) на Петър Василев и майсторски изваяния 
портрет на Сюлейман паша в епопеята на Сергей Василиев “Героите на Шипка” 
(1955).

На интензивно променящото се съвремие творецът посвещава няколко от не 
най-представителните си превъплъщения като Бармалей в “Точка първа” (1956) 
на Боян Дановски, и дядо Бальо във “Вятърната мелница” (1961) на Симеон Ши-
вачев, без да забравяме за епизодичната му изява и във втория ни телевизионен 
филм “Грамофон и маслини за моите приятели” на Неделчо Чернев от 1965 г.

Ненавременната смърт на Константин Кисимов на 16 август 1965 г. при автомо-
билна катастрофа в Балчик след изнесен рецитал в тамошното военно поделение 
не му позволява да довърши последния си филмов образ на Слепия в “Привърза-
ният балон” на Бинка Желязкова, но пък му спестява притесненията и разочаро-
ванията, свързани с митарствата на тази авангардна и значима кинотворба, кри-
тикуваща извечните недъзи на националния ни характер и позната по-късно като  
Радичковата пиеса “Опит за летене”, до мимолетната ѝ премиера на 1 декември 
1967 г.

Новината за трагичната кончина на Константин Кисимов се разпространява 
бързо из цялата страна. Хилядите му почитатели плачат с искрени сълзи за 
смъртта на този наистина народен артист.

Остава създаденото от Кисимов на сцената на първия ни театър, лентите с фил-
мовите му и телевизионни участия, записите в радиото, спомените от пламенните 
му рецитали, най-вече на “Опълченците на Шипка” на Вазов, примерът на твор-
ческата му всеотдайност и актьорско горене. С тях Кисимов завинаги си запазва 
почетното място в пантеона на най-големите и стойностни български актьори.
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РУМЕН
СТОЯНОВ

Борхес недолюбваният

Писал съм три неща относно аржентинеца: „Борхес чете 
богомилите“, „Борхес и чопванката“, „Борхес полезният“. 
Първото е очебийно свързано с България, но същото важи за 
другите две. Такова е и настоящето. Съм привърженик на по-
становка, моя, да търся спрямо инородци гледища, свързва-
щи ги о милодрагото ни отечество: с тоя подход ще му бъда 
най-полезен, възрожденското на ползу роду трябва и днес 
да ни е пътеводна звезда (макар че сега то многажди кънти 
на ползу джобу). Не се ли опитвам да го прилагам, бих се 
чувствал неудобно: работя за чужди култури, но с пари на 
български данъкоплатци, та не го намирам за почтено. Въ-
прос на разбиране, всеки има право на избор по убеждения.

Во лето Господне 1968-о се завърнах в родината, прикъ-
тал необичайна диплома: ръчно изписана с туш по дебела 
оризова хартия, удостоверяваше, че Хаванският университет 
ми присъжда дълго-дългото звание лиценциант по испански 
език и кубинска и испаноамериканска литература. Тоя низ 
тържествени слова не упоменава, че притежателят им обла-
дава (по-точно е обладан от) щение да превежда едного, на-
речен Хорхе Луис Борхес. Не знаех колцина сред твърде ма-
лобройните испанисти ще да познаваха не името, а творчест-
вото му, но за обилните четящи то беше строго недостъпно. 
Ала моя младост идвах от Острова на свободата (ей, какво 
нящо е туй римата, бута ме да турна брадата, Фиделовата) 
и не какъв да е, а лицензиран лицензиант, па като си рекох, 
даже казах: карамба (в стари книги предавано с поврага), 
Куба усилено изнася в Латинска Америка подривни дейнос-
ти, мен никакъв ме няма за революции, че дяволюции, пó ми 
е сгодно да направя къде-къде по-лесното, ще изнеса/внеса 
разказци. Не от кого да е, а по именова протяжност, съпер-
ничещ дори на моя диплом: Хорхе Франсиско Исидоро Луис 
Борхес Асеведо. Замислено и не сторено.

Изрядно точните (ка щяло да не са, бидейки марксически, 
тоест непогрешими) оценки на Политбюро на КПСС и Кастро, 
ако не съвпадаха изцяло, твърде припокриваха се, вероятно 
с плюс – минус разлики, но: в подконтинента съществува ре-
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волюционна обстановка, интернационалният дълг на международното кому-
нистическо движение повеляваше да бъде тя насърчавана, подпомагана, дор-
де избухне гневът на масите, па да сринат омразний капитализъм. Въпросът 
беше как, средства какви. Фидел смяташе, че трябва по най-различни способи 
да се осъществява износ на революция, включая подготовка на професионал-
ни революционери, мнозина прикрити като иностранни студенти, с доста от 
тях другарувах, нали обитавахме заедно общежития, хранехме се заедно в 
столове. Един боливиец, с жена и златен зъб, стана участник в отряда на Че 
Гевара.

Но да се не отплесвам: по него време, шестдесетте, седемдесетте на ХХ век, 
въпросният аржентинец беше недолюбван в Страната на изгряващия комуни-
зъм и в дирещата свой път Куба. У нас тоже. Ибо най-крилатият от безчетното 
ято соцлозунги наставляваше „Равнис поSSСР!“, грешка человешка, СССР. На 
дело: има ли го някого на руски, все едно дадена му е входна литвиза, коя-
то важи също и у нас, път свободен, може да го превеждаме. По тогава нам 
братска Куба тоже сверявахме тъдявашните литературни часовници досежно 
Латинска Америка. Повтарям, те бяха два: белокаменна Москва и антилска Ха-
вана (както сега Вашингтон и Брюксел), внимателно следяхме идеологически-
те им тиктакания. В Съюза имаше мощен Институт за Латинска Америка, раз-
полагащ с внушително количество книжнина и отлично подготвени познавачи, 
макар спазващи ленинските условия. Широко четяхме списание „Иностранная 
литература“, то беше преден отряд на позволеността: щом по страниците му 
зърнеш стихотворение, разказ, повест, роман от еди-кого, ясно, човекът е про-
верен, творбите му преценени/прецедени, другар, нищо не пречи да го и ние 
обългаряваме (ако му намериш произведения). Друг благодатен източник на 
жива, тоест разрешаваща, вода бяха книжарниците за руска литература: отби-
ваш се там, видиш ли корица с латиноамерикански автор, идейният светофар 
те озарява с насърчително-зелени лъчи: смело напред, преводачо, твой е ред.

Подобна работа ни вършеше и далечна Куба. Следяхме в книжарница за 
чуждестранна литература какво латиноамериканско издаваше Островът. На 
първо място се уведомявахме от списание „Каса де лас Америкас“, то под-
слоняваше най-вече съвременни автори, така даваше пряк ответ може ли 
еди-кого тук да го приемем. Но решаваща дума имаше ЦеКа-то на БеКаПе-то, 
зер туй включваше осъществяването на тоталитарсоциализма, съответен от-
дел препоръчваше някого, въз основа на сведения, дошли от братски партии, 
наши посолства знаеше кому какъв е идейният косъм. Тоя способ ме пряко 
облагодетелства, пък може и да е замислен в изгода моя: „Народна култура“, 
издателство само за преводи, ме повика да преведа по спешност романа „Сух 
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живот“ от бразилеца Грасилиано Рамош и той не отлежавá обичайните няколко 
години, а излезе бърже (1969-а). Поръчката ме осени, понеже тогава кой да се 
халосва като мен с неприложимия португалски: в Португалия салазаризъм; в 
Бразилия десни генерали, преследващи левичари; шест колонии.

При такива обстоятелства, тоест щом Борхес липсваше и в Съюза, и в Куба, 
той нямаше как да припари тук. Впрочем трябва да помена, че докато след-
вах за студент в Хаванския университет, Борхес не бе премълчаван (заварените 
дореволюционни преподаватели не бяха изгонени, идеологически предмети 
нямаше), а и по библиотеки го четох. В тях не бе проведена (още?) тукашната 
чистка, заключила сума наши, другородни словесници в иженарицаем специа-
лен фонд, ходех пеш до близката Каса де лас Америкас (Дом на Америките) 
и там поглъщах каквото от буеносайресовеца имаше. А едноименното ѝ спи-
сание го подминаваше като бърз влак малка спирка или както е рекъл шопът: 
„Такова животно нема“. Нема, пък го четях и, не достатъчно класоосъзнат, се 
дивях. Така наумих да го пробутам на български. Но той бе жигосан: интелекту-
алец с десни убеждения. А то е кратинко равнозначие (по български синоним) 
с неприятел: живеехме годините на Студената война и Желязната завеса. Води 
се борба до смърт между два свята, историята е отсъдила един да пукяса, кой 
му крив на тоя Борхес, че стои при нашите врагове. Щом е така, не ни е прит-
рябвал, и без него с всяка копка напредваме към най-справедливия, единстве-
но съвършения обществен строй, нашето дело е право и ще победим без ня-
каква си там „История на вечността“, пък и за какво ни е туй книжле, вечността 
ще я живеем в комунизма, ибо той ще възликува по целия земен шар завинаги, 
на демокретенясал български „фор евър“. А и на пръсти бяха периодичните 
издания, вземащи чуждородни разкази.

Но пътно-превозната обстановка се променяше, в различни прояви, степе-
ни, за целия социалистически лагер, а по-точно политическата, и настъпи тук 
едно пооткрехване къмто запада, строят, който ни ощастливяше, не беше окон-
чателно вкоравен, търпеше развитие. И напънах да явя Борхес. Как то стана оп-
исах в моите „Динозавърски спомени“ (Издателско ателие Аб, 2013 г., с. 356). 
Привеждам засягащото Борхес:

Франсико Исидоро
Малцина Борхесови читатели знаят, че пълното му име гласи Хорхе Фран-

сиско Исидоро Луис Борхес. Две от четирите кръщелни остават в сянка. Нещо 
подобно ме сполетя в желанието да го превеждам. Исках да го сторя още току 
след връщането ми от Куба (1968). Но тогава аржентинецът беше недолюбван 
тук: десничар, консерватор, реакционер, антикомунсит, контрареволюционер, 
зер не беше благоразположен към Съветския съюз, та и към деянията Фидело-
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ви. Грехове, които свирепата идеологизираност не му прощаваше, макар че 
на младини написал стихосбирток, възхваляващ Великата октомврийска со-
циалистическа революция, който никога не отпечатва, дори заглавието бива 
сетне указвано по неустановен окончателен вид: „Червените псалми“, „Черве-
ните химни“, „Червените ритми“. Не го бакареха в белокаменна Москва, тоже 
в Хавана. Следователно да си гледа хахавите лабиринти, огледала, тигри, за 
такъф няма място у назе. Все пак негов един разказ в мой превод бе пуснат 
от вестник и нали щението иде с яденето, възжелах книга да прехвърля. Гово-
рих с Вера Ганчева, широко скроената директорка на издателство „Народна 
култура“, сключих договор за превод, съставителство. Борхес на български! 
Уха! Потривах ръце, точех лиги, но и подбрах каквото сметнах за най-ценно 
в книгите му, с които разполагах. Оттече време, каза Вера, че ще ползват съ-
ветското издание. Разбираемо: презастраховка, щом препечатваме от руски, 
блюстители за непорочна идейна чистота не могат зъб обели. Така първата 
българска книга на Борхес излезе с предисловие от товареща, някой би ли 
оспорил непогрешимостта на Великия брат? За съставителство ми се плати, до 
езикопрехвърляне и предговаряне още не бях пристъпил. Пропадна тройният 
кроеж да сторя подбор, предговор, превод. Догорча ми, ала не оспорвам ре-
шението, едва ли зависеше от Вера, но защо поне последното не ми бе възло-
жено? (с. 67 – 68).  

Пих, дето е рекъл оня, една студена вода за трите неосъществени възложе-
ности, в добавък не използвах неотменимото ми право да се жалвам на ар-
менския поп. Имам обяснение защо бях отстранен не само като Борхесов, но и 
като Маркесов преводач, ще го изложа другаде, че да отговоря на запитвания 
оти подир „Сто години самота“ не работих над друга книга от макондовеца. 
Но стига ми тая награда, че първият български сборник от гениалния слепец 
дължи появата си на мое предложение, иначе щеше да се забави още повече.

Уви, не само Джордж Борхес бе недолюбван, такъв се оказах и аз: подпис-
вам докюмент за съставител, преводач, предговоряч, а след туй нанай (по 
български), нъцки (по испански). Кой за каквото учил и здраве да е. Пленумя-
са ноемврийски БеКаПе-то, измитингува кротинко-столично демокрацията и 
наумих най-после да оделотворя стар мерак: ще прехвърлям Борхес, няма веч 
тоталитарна сеч. И ето „Пясъчната книга“ (2000), изпреварена от „История на 
вечността“ (подбор от седем книжни тела и превод, 1994). Пак уви, пак недо-
любванка, за разтуха парична: издателството не ми отрони дори стотинка, моя 
смиреност пък не отроних даже сълза. И защо, малко ли е: покрай Борхес и аз 
бях удостоен, и то дважди, с недолюбваници, кой като мен.
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СПИСЪЦИ И ПОЕЗИИ

Поезията пропуска собствената си ко-
мандна логика – в какво се състои тя? Бун-
тът на Ницше срещу граматиката е показа-
телен – ако можехме да се избавим от нея, 
ще анулираме и Бог.

Поезията се досеща, предвъзхищава 
това, и анулира всичко командно – пре-
пинателни знаци, главни букви, словоред. 
Предвъзхищава, но не може да се избави 
от самовъзхищението си, дори само като 
претенция за непретенциозност. Същото 
при протестиращите срещу канона, про-
тести срещу самия протест и израждане в 
друг канон на неканоничност.

Самият жест да анализираш, добавяш, 
отхвърляш, аргументираш, е команден. В 
началото бе словото не е констатация, а 
перформатив, заповед, поне за Дельоз.

Същността на поезията е анжамбманът, 
така мисли Агамбен, но не и аз. Може би 
защото има алитерация анжамбман/Агам-
бен, но внушението на италианеца е за 
първичен трус, изтласкване, травма, пара-
таксис.

Именно травма, травмата на писане, с 
която българското писане не може да се 
самоотличи – защо? Баналният отговор е 
влюбчивост в азбуката, в алфавита, в по-
тентното, във възвишеното, в героическото 
и т. н.

Дори когато пишат за скърби, тегоби, за 
малкия човек и за големия злодей, това не 
може да поправи впечатлението за пропуск 
и пропускане на пропуска.

Накратко, българският Бартълби е не-
мислим.

Това ли си мислех, докато държах паке-
та с книгата, изпратена ми от Кева Апосто-
лова?

Защото и четенето е по същата команд-
на логика, няма смисъл да се убеждаваме в 
това, има смисъл в разубеждаването.

Защото българското писане и четене е 
фамилиарничене с нашенското, с азбука, 
с граматика, с родовитост, род и родина, 
кълнене и заклинание, в крайна сметка, 
интимности с бог.

Как го разбрах ли? От обратното – да се 
пише другояче е кощунствено, забранено, 
неприемливо, ненашенско.

Дефамилиаризация ли? Емилиян Ста-
нев допускаше по-добре да бяхме приели 
латиницата и това изглеждаше кощунстве-
но, не само защото бе казано по тоталитар-
но време (забележете какво първо име си е 
избрал той).

Днес изолационизмът изглежда пре-
одолян. Днес българското изглежда влю-
бено в превода, но уви, в собствената си 
преводимост на диаспора като превод на 
господарска метрополия.

Лингвистичният екстремизъм му остава 
чужд. Наскоро някой казал на Владимир 
Сабоурин, че не пише поезия, а я разруша-
ва. Един комплимент, който бих искал да е 
за мен.

Късно е, няма как да се ъпдейтваме. Да 
го отнеса ли и към Кева, с която се познава-
ме от толкова години? Как да избегна фа-
милиарното?

Ето какво ще напиша за книгата ѝ Хори-
зонтални стихотворения. Ще отнеса този 
хоризонтализъм към внушенията за пло-
ска (flat) онтология на новата вълна спеку-
лативни реалисти – Мейясу, Богост, Греъм 
Харман, Леви Брайънт (чийто сайт Larval 
Subjects следя от двайсет години) – всички-
те до един непреведени тук.

Идеята е проста – равнопоставеност 
на всички неща, обекти, хора, животни, 
изречения. Край на люшкането между 
undermining и overmining (непреводимо), 
край на господарската логика и патриар-
халната рамка, край на супрематизма на 
белия човек.

Ако горното изглежда неуместно, 

КНИГИ -
ОТЗИВИ
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COVID-19 и карантината ни го подсказаха 
ясно – ние не сме нищо друго, освен за-
страшен вид, един от многото. От горди 
носители на habeas corpus’ (body) дегради-
рахме в ‘habeas viscus’ (flesh).

Но всъщност ни бе припомнено кос-
мическото измерение без космологическа 
константа, негентропията е антропомор-
фен предразсъдък.

Вирусът компрометира политици, фут-
болисти и плеймейтки като несвързана 
аморфна плът.

Именно, поетическият аналог на habeas 
viscus е несвързаният паратаксис, търсен 
умишлено от Кева, из чиито руини изра-
вяме малармеанските перли на съмнение 
– ние вече сме само спомен за тела и думи, 
а Кева знае как дискретно да оцени тексто-
вете и снимките си, в които е била ценена.

В нейната елиптична накъсана мелан-
холия няма слугински и господарски изре-
чения, нито мъжки и женски, никакви. Пи-
сането е устремено към самоизличаване и 
пустота.

Травмата на писане, затаена в нея – този 

рядък дар на недаденост – писането като 
неписане, една по-висша способност от по-
тентното и потенциалното, Бартълби е тук и 
не го забелязваме.

Литаниите на Латур – тези паратактични 
ектения в несвързано демократично нат-
рупване на обекти, звезди, богове, хора, 
вируси – са инспирирали не само спеку-
лативната онтология, но и т. н. „списъчни” 
поеми (list poems), каквато се опитах да на-
пиша и аз преди години.

Комунистите имаха един гаден термин 
„извънсписъчни”, който накрая загроби и 
тях. Но сега става въпрос за тези, които ид-
ват след тях и си въобразяват, че са демо-
крати и писатели начело на списъка – каква 
заблуда!

В хоризонталната си поезия Кева е уни-
щожила различието, за да постигне абсо-
лютното различие, липсващото цвете от 
букета с цветя, и сега аз ти го поднасям об-
ратно, Кева, в отсъствието, което ще бъдем 
и само там.

Златомир Златанов
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ДВА ПОГЛЕДА ЗА ЕДИН РОМАН - 
„ВРЕМЕУБЕЖИЩЕ“ ОТ ГЕОРГИ ГОС-
ПОДИНОВ

МИНАЛОТО Е САМО В ЕДИН-
СТВЕНО ЧИСЛО

Неотдавна писах някъде, че поезията 
предава пряко новини от миналото.

После получих ръкописа на новия ро-
ман на Георги Господинов и разбрах, че 
греша – и прозата прави същото. Особено 
ако е писана от поет. 

Казват, че писателите се делят на таки-
ва, които предричали и такива, които си 
спомняли. Сякаш винаги съм харесвал по-
вече вторите, помнещите, но истината е, че 
тия граници са доста размити. Да не би да 
не можеш да предсказваш, спомняйки си? 
Само по себе си пророчеството не е ли спо-
мен за предстоящото? Въпросите са рито-
рични, затова и разказвачът на Господинов 
признава: „... Боже на утопиите, времена-
та се омесиха и вече не знаеш това, което 
разказваш, било ли е, или тепърва има да 
идва.“ 

Независимо дали се обръща напред или 
назад, значимият автор предупреждава. 
Своевременно излязлата, истински важна 
книга винаги съдържа предупреждение, в 
което, уви, рядко се вслушваме овреме. 

Затова ще избързам да кажа: „Време-
убежище“ не можеше да излезе в по-под-
ходящ момент. Точно в тези дни на точно 
този извънреден април. Дали е без значе-
ние, че той започна със сняг? В книгата на 
две места се прокрадва мисълта, че основ-
ният признак за настъпващия край на вре-
мето е смесването на сезоните – в съзвучие 
с двама мои любими мъдреци, единия от 
Мисури, другия от Минесота. Първият – Т. 
С. Елиът – написа:  „Април е най-жестокият 
месец“, защото, забележете, „смесва спо-
мен и желание“. А вторият – Принс – изпя: 
„Понякога е снежно през април“. Този сняг 

през април, струва ми се, не може да бъде 
осъзнат и разбран истински без книгата на 
Господинов. 

Разгръщайки романа, ще намерим бър-
зо онези мотиви, превърнали се вече в дом 
за езика на автора, където еднакво уютно 
се чувстват и той, и читателите: личната 
история, която тече паралелно със светов-
ната и не ѝ отстъпва по значение, частното, 
което става (или винаги е било) общо, не-
избежният хумор на тъгуващия, неволната 
усмивка преди неволното (нека си го при-
знаем) просълзяване. Ще се уверим в сила-
та на това да си уязвим, в устойчивостта на 
чупливия. Ще се заслушаме в онова позна-
то, центростремително, а не центробежно 
разказване на Господинов. 
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По-паметливите читатели ще се сетят и 
без да им напомням, че самото заглавие се 
съдържаше в една част от „Физика на тъга-
та“ – в IV глава, „Time Bomb“, със заръката 
„да се отвори след края на света“. 

Но дотук с уюта на познатото. Романът 
прави неочакван завой, в което намирам и 
най-голямото му достойнство. 

Гаустин лекува хора чрез миналото. Но 
нещата излизат извън контрол, когато от 
лек, миналото става зараза и „тръгва да за-
владява света“. Предупреждението е ясно 
и недвусмислено – индивидуалното мина-
ло се различава радикално от колективно-
то. Първото понякога разплаква човека, но 
второто винаги озъбва хората. 

Възстановеното минало на отделния 
човек е творба. Възстановеното минало на 
държавите е търговийка. И евтина пропа-
ганда. „Леката индустрия на паметта.“

Европа би трябвало да се сети за всич-
ко това, но напоследък е разсеяна. Светът 
е разсеян, затова се увлича по скалъпени 
възстановки. Но опасността от фалшивото 
винаги е реална. 

Както подобава на поет, който пише 
проза, Господинов привиква самия език в 
помощ на етическото. Дори граматиката 
става аргумент – няма много „минала“. „Хм, 
тази дума нямала множествено число, виж 
ти. Миналото е само в единствено число“. 
Това изречение минава уж мимоходом, но 
всъщност е ключ към романа. 

Опитах се да открия и свои собствени 
ключове при прочита. Как един читател, ро-
ден през 86-а, връстник на Чернобил, може 
да разбере по-лесно времето у един автор, 
роден през огледално обърнатата 68-а, 
връстник на Пражката пролет? 

Спомних си, че докато бях студент по 
философия, Аврелий Августин ми каза (лич-
но, на ухо, както ми се стори тогава): „па-
метта е настоящето за миналото, виждане-
то е настоящето за сегашното, очакването 

е настоящето за бъдещето“. И аз нищо не 
разбрах. 

Но после Георги Рупчев ми подшушна 
в другото ухо: „Пред мен стои велико ми-
нало“. Иван Методиев добави: „Часовникът 
брои нещо –/ това не е времето./ Аз броя 
нищото –/ това е времето“. И сякаш малко 
взе да ми се изяснява. Разбрах, че за да 
се „напипа“ времето, е нужно да се чете 
философия и физика, но повече, най-вече 
– художествена литература. Нужни са мета-
фори – защото са най-краткият път между 
две неща във Вселената. Нужни са истории 
– защото вадят човека от статистиката.  

Нужно е да се чете и препрочита този 
роман. Той представлява едновременно и 
увлекателно, и болезнено сбогуване с лю-
бовта към миналото – сбогуването на ав-
тор, който е посветил много на тази любов. 
Във „Времеубежище“ от водите на минало-
то изплува най-изкусният гмуркач в съвре-
менната ни литература.

Смятам, че откритието на Господинов 
тук е следното: трагедията (и комедията) 
на съвременния, глобализиран човек не е 
в това, че не може да си намери място. По-
лошо – той не може да си намери време. 

И не е игра на думи, а съвсем просто 
твърдение, когато казвам – време ни е за 
тази книга. 

***
Накрая историята става малко лична, за-

това ще мина на малки имена. Помня една 
среща с Георги (или с Гаустин – а де?) в Бер-
лин. Разбрахме се пред Лапидариума на 
„Шьонхаузер алее“ – просто географията 
намигаше на литературата и беше удобно 
да се видим там. Кога? Към шест, както си 
му е ред. Къде да хапнем? Умирам по Пас-
тернак... И сядаме в „Пастернак“. Свечери 
се. На масата свещта гореше... Препратките 
– навсякъде около нас, но ние ги подмина-
вахме и не говорихме за книги. Разказахме 
си за няколко жени, които са ни напусна-



MOPE246

ли, докато бирата се стопляше. Нали така 
всъщност тече времето – топлото пътува 
към студеното. 

После мълчахме – на най-различни 
теми. Накрая го питах какво пише сега. Нов 
роман, каза. За какво? За паметта и време-

то. 
Това си го спомням. Но не мога да ви 

кажа коя година беше, ще ви излъжа. 

Иван Ланджев

ПЪТУВАНЕ КЪМ КЛИНИКИТЕ 
ЗА МИНАЛО

ИЛИ ЕДИН ОПИТ ЗА ПРОЧИТ НА 
"ВРЕМЕУБЕЖИЩЕ"

Мисля си, че съм започнал да чета този 
текст още през 1999 година, когато като 
член на журито за нов български роман 
към "Корпорация Развитие" , потънал в ма-
гията на ръкописа на "Естествен роман", се 
замислих над твърдението: "Нескромност-
та на моето желание е в това, да направя 
роман само от начала." И още: "Светът е 
едно и романът е този, който го събира." 
Катерина Базие се е опитала да открие клю-
ча към тайната на Георги Господинов: "Той 
майсторски борави чрез непрекъснато дви-
жение, обрати, тръгване и връщане между 
визиите на героя, анархията на възприяти-
ята и баналните случайности, на които сме 
подчинени." В онзи ръкопис за първи път се 
появи и "Черешата на един народ", смътно 
се мяркаха и ранните "клиники за минало" 
в които изплуваха спомените от 70-те и от 
80-те. После през 2001 година, в "И други 
истории", се появи и Гаустин, който още то-
гава беше обсебен от миналото. Сменяха 
се годините, но визията на Георги оставаше 
непроменена - въпреки че той непрестан-
но трупаше знания, за места, за събития, за 
книги, за философски идеи. Промяна все 
пак имаше, тъй като се сменяха читателите 
му. Тази смяна, която водеше до все по-го-
леми тиражи и до все повече преводи по 
света, всъщност е отговор на въпроса, за-
даден от Златко Енев: "Но се питам, когато 
след време нашите внуци зачетат поемите 

в проза на Георги, няма ли да намерят в 
тях само страховата невроза на един-един-
ствен, влюбен в себе си поет и ако са нада-
рени с критическо мислене, няма ли да ги 
захвърлят непрочетени, защото припомнят 
за едно минало, към което няма да им се 
иска да се завърнат". От 1999 година мина-
ха повече от двайсет години, дъщерите ми 
вече са "жени с минало", а новите поколе-
ния също търсят отговорите на своите въ-
проси в стиховете, в разказите, в есетата и в 
романите на Георги Господинов. Вярно е, че 
понякога среща и омраза - уви, всички голе-
ми не са застраховани, дори са обречени на 
завист, на отрицание. Аз пък се радвам, че 
в неговите клиники има място за всякакви, 
антагонистични спомени, че дори забрава-
та на едни, не си прилича със забравата на 
други.

Първото, за което трябва да си дадем 
сметка, след като сме прочели "Времеубе-
жище", е смазващата ерудиция на автора. 
За да преминеш през толкова много епохи 
и образи, трябва да си ги натрупал в съзна-
нието си. В духовния ти багаж трябва да на-
тежават планини от идеи, от вещи, от исто-
рически събития. А защо ти е Гаустин? За да 
не бъдеш никога "един-единствен, влюбен 
в себе си поет", да има с кого да спориш, 
кой да ти задава дяволски трудни въпроси, 
ако щете дори кой да те инквизира с ви-
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денията си, особено ако ти "обичаш света 
от вчера", подобно на Стефан Цвайг, който 
е посегнал на себе си, може би, защото не 
е успял да намери антагонист като Гаустин. 
"От жената съчинен е трубадурът/ мога да 
повторя как / тя е съчинила Съчинителя..." 
Трубадурът от Арл идва от Тринайсети век, 
о, Боже, това е било още в края на 80-те, не 
през 1999 г. – значи Г. и Г.Г. съжителстват над 
30 години – почти половин живот. В такъв 
случай "Времеубежище" е безмилостен ди-
алог с Другия, и двамата – обсебени от чу-
довището на миналото. Те са били заедно, 
когато днешната химера се е превръщала в 
поредното жестоко разочарование. Били са 
заедно, когато е трябвало да събират късче-
тата от "обикновения болшевизъм" – колко 
страници посвети Георги на тях, а всичко 
това е болка, нали? Митко Новков говори 
за "категорично заявена постмодерност", а 
на мене ми се струва, че също като мина-
лото, идеите на посмодерността избликват 
и изчезват – да, в написаното от автора на 
"Физика на тъгата" я има и смъртта на авто-
ра, има го и края на големите наративи, но 
ще откриете и обратното: всяко потъване на 
големия наратив го заражда отново и във 
"Времеубежище" са скътани наративите от 
"Вълшебната планина", дори от "Одисея"... 
И още десетки, десетки, наративите на де-
сетилетията – кой от кой по-спорни, по-су-
бективни. Клиниките, в които ни отвеждат 
Гаустин и неговият двойник ( или обра-
тното) не са кабинети на психоаналитици, 
независимо че в тях непрекъснато наблю-
даваме пациенти с ретроградна амнезия. 
Завръщането към предишните животи в ро-
мана не е лечебен сеанс, а поетическо фла-
ниране, тъй както го разбира и Бениамин. 
Болните – господин С., господин Н., Хилде, 
професор К. и всички останали всъщност са 
герои от големи наративи, всеки от тях мо-
жеше да бъде описан и от Томас Ман, след 
като се е излекувал от "Размислите на апо-

литичния" и скита из дебрите на "Вълшеб-
ната планина". Понякога Георги Господинов 
се опитва да ни заблуди – "Години по-къс-
но, когато много от спомените му щяха да 
се разлетят като подплашени гълъби, той 
все още можеше да си върне онази сутрин, 
когато вървеше безцелно из улиците на 
Виена, а един клошар с мустак на Маркес 
продаваше вестници на тротоара под ран-
ното мартенско слънце." Не, той няма да си 
купи вестник от този клошар, защото него-
вият магически реализъм се дистанцира от 
Маркес, за да се сближи с Борхес. Цялото 
творчество на Георги Господинов е препус-
кане из лабиринтите на Борхес, където го 
дебнат мистификации и измислени биогра-
фии, реминисценции от образи и описани 
цитати от въобразени гении. Заради всичко 
това той излезе от рамките на регионално-
то и се втурна в големия свят. Може би, ако 
трябва да диря първопричина за открития-
та му, ще се върна към мечтата на Маларме 
за Книгата...

Във "Времеубежище" Георги Господинов 
дръзва да вкара в клиниките всичките си 
изследвания за миналото, да осмисля про-
мените в историята и в духовните движения 
след двете войни, да изповяда надеждите 
и покрусите след падането на Берлинската 
стена. Естествено, всяка представа за ми-
налото е субективна, в колкото и образи да 
се опиташ да влезеш, но дързостта да пре-
минеш от реалността към дистопията е въз-
хитителна. Най-много опоненти ще срещне 
белетристът именно при възприемането на 
дистопията. "Истински смелата книга, сме-
ла и безутешна в същото време, би била 
тази, в която всички истории, случилите се 
и неслучилите се, плуват около нас в първо-
родния хаос, викат и шептят, умоляват и се 
кискат, срещат се и се разминават в тъмно-
то." И още: "Добре е краят на един роман 
да се отлага." Той го отлага още от първите 
си писания през 80-те, неговите терапевтич-
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ни сеанси са и наши, разтърсващите срещи 
с тоталитаризма, с насилието, с лъжата, с 
манипулациите, със смъртта, най-сетне са 
и лечебни, но и трагични, защото след вся-
ко поражение изгрява надежда, а тя бива 
прокудена от ново поражение. Голяма част 
от "Времеубежище" е посветена на дисто-
пията за "референдума за миналото" – бъл-
гарската част ми напомни за фейлетоните 
на Алеко, стори ми се, че попаднах в друга 
опера, докато не се появи постановчикът 
Демби, в който не е останала и искрица от 
изповедното "възвишение" на Захарий Сто-
янов. Никога не съм вярвал, че основните 
сили у нас ще са ДС – Движението за социа-
лизъм с пределно прозрачна абревиатура 
и Българите-юнаци. За разлика от Георги и 
от Гаустин, откривам съвсем други духов-
ни послания в патриотизма – за мен той е 
в Пенчо Славейков и в Александър Вутим-
ски ( това са само две имена от многото ), 
а между ДС и Юнаците непременно трябва 
да се намери място и за модерните мутри, 
излезли от техните редици и превърнали се 
за повече от десетилетие в зла участ на Бъл-
гария, срещу които в наши дни излязоха по 
улиците не патриотарите и болшевиките, 
а младите хора, които искат да имат нор-
мален живот в родината си. Сигурно ще се 
разминем с Гаустин и в представите си за 
гласуването в другите европейски страни, 

но това е най-хубавото. Романът наистина 
ни представя "как се живее в остър дефи-
цит на бъдеще", затова остава с отворен 
край – да си го дописваме. Сякаш по знак на 
съдбата "Времеубежище" се появи в разга-
ра на пандемия, която отново преобръща 
надолу с главата представите ни за всичко. 
Когато затваряме последната страница, в 
нас остава въпросът на автора – "дали всич-
ко това с прииждането на миналото вече се 
случи, или започва от утре..." Талантливият 
ученик на Борхес ще продължи да търси 
своите отговори – заедно с него няма как 
да избягаме от "следобедът на света, в кой-
то сенките ни се удължават под чезнещото 
слънце, преди да падне вечерта". Ще ни 
придружава и трубадурът от Арл, който ще 
ни напомня: "Никое време не ти принад-
лежи, никое място не е твое." "Времеубе-
жище" вече не принадлежи на Георги Гос-
подинов, нито на издателство "Жанет 45", 
то е на днешните и на бъдещите читатели 
– авторът сбъдва мечтата си – ето го, "Ро-
ман за невъзможността да имаме собствен 
роман". А собствения роман пишем сами, 
един Господ знае какво ще излезе от него, 
но човеколюбци като автора на "Времеубе-
жище" винаги ще ни помагат.

Георги Цанков
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НАПРЕД КЪМ ПОЕЗИЯТА НА 
ТАЙНОТО ЗНАНИЕ

Защо Димитър Калев все още е невидим 
поет? Това е въпрос, който лесно може да 
се обясни и без мистерията на иронизма 
му. Защото поезията му е твърде иронична, 
което я прави „хладнокръвна“ и я извежда 
извън орбитата на разпространеното очак-
ване за поезия. Но това ѝ качество работи и 
в едни по-широки рамки, правещи повече-
то съвременни поети „невидими“.

Живеем в епоха, която много лесно мо-
жем да подведем под понятие, въведено 
през 1990-те от Михаил Неделчев – лоша 
обгледимост на литературата. Когато е 
въведено, понятието цели да опише си-
туацията на разпарчетосана, дифузирала 
публичност. В сравнение с епохата на раз-
вития социализъм с неговата йерархия на 
всички институции, времето след 1989 г. е 
царство на хаоса, в което трудно може да 
бъде забелязано което и да е постижение в 
областта на литературата. И най-вече изда-
нията на автори, които не живеят в София и 
не могат да се възползват от националните 
медии. Понятието „лоша обгледимост на 
литературата“ обаче има смисъл най-вече 
като описание на състоянието, в което е 
изпаднал съвременният критик, който би 
искал отговорно да изпълнява дълга си, а 
обективно не може да го стори. Проблем на 
неговите очила. Не толкова като описание 
на културна реалност, при която авторите 
от провинцията, дори когато не пишат про-
винциално, са в затруднено положение по 
отношението на разпространението и попу-
ляризацията на своите книги спрямо своите 
колеги от столицата, дори когато те пишат 
провинциално. Защото тази реалност важи 
и за зрелия социализъм, макар с различни 
параметри.

Този увод е необходим, защото днес 
вероятността да не забележиш значима 

стихосбирка или роман, и то не само от 
български, а и от световни автори, е много 
голяма, ако не си член на абсолютно стесне-
ните кръгове на няколкото национални спе-
циализирани медии. Но и там е възможно 
да бъде изпусната силна книга. Популярни-
те медии са полето на липсата на йерархии, 
където най-добрите критици биват канени 
на равни начала със самопромотиращи се 
автори, които обаче имат друг успешен биз-
нес или видима позиция в политиката. И 
така националната телевизия и национал-
ното радио лансират по същия нейерархи-
зиращ начин, по който – макар и по съвсем 
друга причина – същото правят блоговете и 
социалните мрежи.

Като наблюдател на актуалната българ-
ска литература често се чувствам като сле-
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пец, изненадващо напипал с пръсти здрава 
стена, в която без малко да се блъсне. Как 
съм изпуснал тази книга, излязла преди го-
дина или преди пет години? Но се случва, 
и то често. През последната година обаче 
бях член на цели две журита за национал-
ни награди за поезия, прочетох близо 150 
книги и затова временно се чувствам по-
сигурен познавач на литературния пейзаж. 
Но само от последните две години. Особе-
на временна стабилност на знанието какво 
текущо се случва. Тази сигурност обаче се 
превръща мигом в голяма несигурност, ако 
внеса фактора значимост на книгата в акту-
алния контекст и в рамките на българската 
литературна традиция.

Така Димитър Калев, който живее във 
Варна и чиято професия е лекар онколог, 
бях забелязал, така да се каже, с перифер-
ното си зрение, покрай преводите му на 
стихотворения на Робърт Фрост, Уистън Хю 
Одън, Марина Цветаева, Владислав Хода-
севич и Йосиф Бродски, публикувани в Ли-
тернет. Издал е до 2006 г. четири поетични 
книги, които не са достигнали до мен. Пре-
водите му ясно показват тенденция – едни 
от поетите, известни с това, че са трудни за 
превод. Поетите с „непреводими“ стихо-
творения. Но защо не знам за стихосбирки-
те, при положение че е и носител на награ-
ди? Обяснението е именно в тази омагьо-
сана работа с лошата обгледимост.

И ето че новата му книга, „Ти, който из-
биваш пророците“, достигна до мен. И така 
изведнъж видях един от амбициозните 
поети, които градят сложни конструкции с 
множество отпратки, взимат индиректно 
отношение към важни теми на съвремен-
ната българска и световна поезия, тър-
сят баланс между тоталното и локалното, 
между метафизичното и идеологическото, 
между общочовешкото и националноисто-
рическото. Нищо странно за личност, която 
е основен организатор на серия от годишни 

конференции върху личността на най-влия-
телния български духовен лидер на 20. век 
– Петър Дънов, с неговата синкретична и 
тихо експанзионистична, отричаща доктри-
налността доктрина.

Бих озаглавил рецензията си „Напред 
към поезията философия и поезията наука 
на предсократиците“, ако в книгата на д-р 
Димитър Калев предсократиците – оцене-
ни от Ницше и Хайдегер като недостижими 
по кристалния си реализъм и височина на 
идеите, но и по пластичност на изказа – 
бяха единствените духовни, литературни и 
философски стълбове. Но това би било не-
истина. Би било смаляване, защото по уни-
кален за българската поезия начин тук са 
събрани лъчите на няколко могъщи тради-
ции – при това на различни нива. На едно 
ниво просветват философските теми, които 
не са нито „западни“, нито „източни“, ами 
единствено присъщи на европейското ду-
ховно наследство, прогледнало за ученията 
на Изтока. На друго ниво се открояват пое-
тични традиции от различни епохи – нем-
ския и английския романтизъм, френския и 
руския символизъм, авангардите – експре-
сионизъм и сюрреализъм, американската 
алегорична поезия. И в това сложно спли-
тане блещукат философски и религиозни 
идеи и литературни образи, които свързват 
тази книга в невидима мрежа с образци, 
неповторими шедьоври и призоваващи 
следване жалони. Това превръща „Ти, кой-
то избиваш пророците“ в книга, която ома-
гьосва с намагнитени късове поезия, но 
тревожи дълго след прочита с високоокта-
новото съдържание на апофтегмите си.

Една от големите спекулации, на която 
сме свидетели, често неми или пък безраз-
лични е, че българската литература прите-
жава видима и дори продължителна и не-
накъсана философска традиция. Виждаме 
началото ѝ обикновено при Стоян Михай-
ловски, не смеем да гледаме по-назад, но и 
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това не е съвсем скоро, така че, казваме си, 
българската литература поне в следоосво-
божденския си период вече е и философски 
ориентирана. После, разбира се, предпочи-
таме да видим в този случай, че имаме Пен-
чо Славейков (ако искаме да видим позна-
ние за любовта и трепетите на тялото, ще се 
обърнем към Кирил Христов – изобщо хи-
трините на погледа към миналото), а после 
и Гео Милев. После ще се почудим, но ще 
щракнем с пръсти – Атанас Далчев, разби-
ра се! После ще ни е съвсем трудно. Някой 
може и да открие философия у Константин 
Павлов и дори у Любомир Левчев, но като 
цяло не е прието да се говори за филосо-
фия при тях. После философски парадокси 
и предизвикателства има при Николай Кън-
чев и Биньо Иванов, но и това бихме отбе-
лязали само ако сме си поставили за цел 
да очертаем традиция, която е накъсана, 
непоследователна, рехава и маргинална. 
Но такава няма. Няма, защото очертанията 
и коловозът на българската литература за-
висят преди всичко от литературни критици 
и педагози, подчиняващи я на социалните 
проблеми на обществото, сред които от 
значение преди всичко е социалното нера-
венство и противодействащата му емпатия 
и различните проявления на съпричастие. 
Онези автори, които виждат целия всемир 
с видимите и невидимите му пластове и от-
ношения, както и човека като равен на все-
мира, биват заскобявани и макар канонът 
да намира място и за тях, то не е в центъра 
и не е мястото на лоцмана.

„Ти, който избиваш пророците“ е едно-
временно силно диалогична книга и книга, 
в която диалогът често е неуловим, защото 
изисква подготовка, настройка и готовност. 
Нейната елитарна приповдигнатост е види-
ма дори за потъналите в четене на високата 
поезия на модерността.

Днес поезията на Димитър Калев има 
шанса да попадне на читатели, които ще се 

запознаят с текстовете вътре, сякаш те са 
плод на вдъхновението на ерудиран чита-
тел с любопитство в множество посоки. Но 
би могла да попадне на такива читатели, 
които и да различат отделните „разговори“ 
с класиците. А би могла да попадне и на та-
кива читатели, които да я видят като специ-
фичен глас в ситуация на съседство с други 
гласове на силнорефлексивни поети.

Да започнем от първото. Пластичната 
сила на книгата. Написана в свободен и 
обикновено бял стих, който разчита силно 
на алитерациите и асонансите. Ще го усетят 
и онези, които не знаят понятията алитера-
ция и асонанс – защото става дума за плас-
тика, която покорява безогледно, пластика, 
която е общосподелима по отношение на 
формата, която въздейства без съобразя-
ване с традиции, тренираност на сетивата 
дори.

Ето в стихотворението „Другите“, което е 
декларирано като диалог оборване на Сар-
тър:

(всеки гълъб тристъпно говори). 
Как да скоча в това хоро? 
По балконите виждам хора
да се мярват по сънно бельо. 
Включвам лаптоп и пускам Гугъл...
Но примери има във всяко от стихотво-

ренията. Те шептят, те жужат, те чуруликат, 
те ехтят, те звънтят.

Втората плоскост е тази, в която читате-
лите ще изпитват познавателна наслада от 
диалога с класици на поезията и философи-
ята. От диалога с Робърт Фрост, поет, пре-
веждан от Димитър Калев, през диалога с 
Христо Ботев, поет, незаобиколим от всеки 
български автор (дори когато не си даваме 
сметка, че разговаряме с него). Но диалогът 
с Стоян Михайловски и Иван Грозев е по-
скрит. Още по-закодиран е диалогът с Ри-
хард Вагнер. И още по-закодиран – със Спи-
ноза, Шопенхауер, Шилер, Щайнер, Пърсиг, 
Дънов. И разбира се – с Платон и със свеще-
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ните книги.
Третата плоскост на участието на тази 

книга в многогласието на съвременната 
българска поезия. Най-малко ще са онези 
читатели, които ще знаят за други поети – 
съвременници на Димитър Калев, които 
също са иронични към позитивната наука, 
към проверените философски доктрини, 
към уж стабилните ни здрави сетива и към 
традициите, които уж гарантират, че светът 
е достатъчно опознат, осветен и стабили-
зиран. Над нашето самоуверено незнание 
например се надсмива също и Яна Букова 
в „Записки на жената призрак“ – но при 
нея водеща е иронията, наследена от сюр-
реалистите. При Димитър Калев иронията 
е силна и на много писти, но не и водеща 
към безнадеждност. Напротив – неговата 
поезия е поезия на надеждата при пълното 
съзнание за ограниченията. Американски-
ят романист Джон Барт говори в повестта 
си „Дуниазада“ за трагически оптимизъм. 
Отлична формулировка.

Сам бях избрал да нарека една своя 
стихосбирка „сборник с научна поезия“. 
Е, научна само доколкото избира различ-
ни теории и схващания, за да се надсмее 
над тяхната валидност. В това отношение 
и Димитър Калев, и аз си оставаме синове 
на Романтизма. Хора, които познават вели-
колепието и горделивостта на избухналата 

модерна наука и на другите практики на 
Модерността, но знаят и за това, че кол-
кото повече човекът знае, толкова повече 
не знае. Колкото повече расте полето на 
проученото, толкова повече расте и полето 
на неопознатото. Светът се разширява и в 
светлата, и в неосветената си половина.

„Ти, който избиваш пророците“ е орга-
нична книга, смело искаща да бъде монада, 
да побира света в чиста сфера. И го постига 
– не само в цялостта си, но и в отделните за-
вършени стихотворения. Първото от тях, в 
което видях шедьовър – в стандартния сми-
съл на творба, дело на майстор, антологич-
на творба, творба, която ще издържи отго-
ворността да бъде обект на самостоятелен 
пространен анализ – беше „На връщане от 
Швейцария“ (в предварителна публикация 
в интернет). Но четенето на книгата те ув-
лича да видиш силата на по-рано прочете-
ното и когато разтвориш страниците ѝ, ще 
откриеш още много такива творби на май-
стор. А майсторът е скромно горд. Както са 
високи, но тихи самите му творби. В утро-
бата си те носят съкровища, но за да дос-
тигнеш до тях, е нужно да си достоен. Това 
е високомерието на тази стихосбирка.

Йордан Ефтимов
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ЗА „ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ“ НА 
АЛБЕРТ БЕНБАСАТ

Тази книга поставя началото на нова ли-
ния в езиковата биография на Алберт Бен-
басат. С нея известният изследовател на 
литературата и книгоиздаването и автор на 
публицистични текстове преминава към ху-
дожествената проза. Смяната на типа изказ 
обаче в някаква степен е предизвестена – 
академичното писане на Алберт Бенбасат е 
живо и увлекателно, а публикациите му по 
обществени въпроси имат силно реторично 
въздействие. Набирането на ценни факти 
по всяка разработвана тема, тяхното внима-
телно и проницателно осмисляне, интригу-
ващото им представяне и обхващането им 
в оригинална концепция са умения, които 
свързват различните езици, използвани от 
Алберт Бенбасат. 

Един от изворите на удоволствие при че-
тенето на „Изгубени вещи“ е  словото – ня-
как „естествено“ („Как он дышит, так и пи-
шет“ – пееше Окуджава) и същевременно 
енергично, гъвкаво и експресивно. Алберт 
Бенбасат е забележителен стилист, с тънко 
умение да подбира и съчетава думите и да 
придава на смисъла им нюанси от палитра-
та на тъгата, ведростта, насмешката, само-
иронията, игривата закачка, всекидневния 
говор. Без да се боя, че преувеличавам, 
ще кажа: със словото в „Изгубени вещи“ се 
борави с виртуозна лекота, „естественият“ 
език увлича опияняващо и кара читателя да 
бърза развълнувано по страниците.  

Възкресяването на изгубените вещи (в 
първата част от общо трите дяла на кни-
гата) е интересно за читатели от различни 
поколения – младите ще научат любопит-
ни неща за предметния свят в недалечното 
минало, а заедно с него и за хората;  въз-
растните с умиление и носталгия ще се вър-
нат назад, ще цъкат с език как бързо тече 
времето и ще разсъждават по екзистенци-

ални въпроси. Перодръжката, картоненото 
куфарче, часовникът с кукувичка, ютията с 
въглища, телефонният апарат с шайба ожи-
вяват физически със своята форма, цвят, из-
даван звук, специфичен дъх, с направата си 
и с начина на използване. Тънка наблюда-
телност и  нюансирана сетивност стоят зад 
тези образи. 

Историите за вещи имат и втори сми-
слов план с необикновена знаковост, отна-
сяща се до потока на времето, до синхрона 
между улесняването на бита и усложня-
ването на човешките отношения, до уди-
влението пред собственото осъзнаване на 
всичко това, до ненаситността да наблю-
даваш и да проумяваш, да откриваш зад 
видимото скрити същности. До изгубените 
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вещи застава намереният дух на времето с 
неговата многоликост и изменчивост.

С преминаването отвъд предметната 
повърхнина се разкрива и онова незримо, 
което диша с нея – приятелството и добро-
тата, обичта и човечността, очарователният 
наивитет на детството, експериментатор-
ството на младежките години, лудориите, 
искрите на любовта… Мека светлина обгръ-
ща този свят даже когато разказвачът гово-
ри за неговите несъвършенства – ревност, 
пресметливост, егоистични присвивания. 
Зубрачката Звезделина извършва преда-
телство, но акцентът в „Счупено перо“ е 
върху красивия жест, направен безшумно 
от истински приятел; централният герой от 
„Кукувица“ всъщност изобщо не е „пълна 
кукувица“, както твърди съквартирантът 
му от старческия дом, а мил чудак, който 
носи годините си с тихо спокойствие и ду-
шевна ведрост, позволяваща себичността 
и грубостта на Другия да бъдат подминати; 
недостойният ход на Любо от „Пишеща ма-
шина“ се възприема от героя-повествова-
тел не като израз на озлобление, а по-скоро 
като куриоз. 

Вторият дял на книгата – „Момчетата и 
аз“, усилва линията, която представя слож-
ността на живота и пътищата на „малките“ 
хора – клошари и безпарични особняци, 
несретници, алкохолизирани индивиди с 
достойно минало. Изображението е ре-
лефно и пластично, оценъчни експликации 
няма, и напълно основателно. Животът се 
разстила като тъкан от сенки и светлинки, 
сътресения и умиротворения – такъв е той, 
внушава книгата, тече с усмивки и просъл-
зяване, в искряща доброта и в задушлив 
сумрак. Впрочем тъгата в „Изгубени вещи“ 
винаги е просветлена – не защото истори-
ите задължително имат щастлив край, а 
защото погледът е насочен по-скоро към 
чудото на живота, към възможната про-
тивотежест на злината, към човещината, 

която може едва да проблясва, но все пак 
съществува. Колко топлота и мъдрост има в 
простичките думи „Отиде си един рибар!“, 
изречени при раздялата с приятел, който 
някога е загубил работата си на инженер, 
но е спечелил свободата да се рее около 
реки и езера, изкарвайки прехраната с ри-
болов. 

„Изгубени вещи“ е книга на задушев-
ността. Читателят се чувства прислонен в 
уюта на смисленото и добронамереното. 
Въздействието се усилва и от усещането за 
искреност, за което допринасят доминира-
щото аз-повествование и автобиографиз-
мът, оглеждащ се в близостта между обра-
зите на истинската внучка от посвещението 
(„На моята мила внучка Ани…“) и фикцио-
налната внучка от „Седемдесет и осем обо-
рота“, „Покрай пътя“, „Кажи за петела“ и 
др., както и в многобройните реалии (град-
ски топоси, събития, известни личности и 
пр.). На читателя му се струва, че е избран 
за доверен събеседник, с когото се споде-
лят спомени, впечатления от днешния ден, 
емоции, – сякаш повествователят му казва: 
„Ето как преживявам света, който обитава-
ме заедно, ето какво мисля за семейството, 
приятелството, града, обитателите му, ето 
как ми въздействат книгите, картините, фи-
лмите“. 

„Ето как преживявам света“ има още 
една специфична черта, която в нашата 
проза се среща рядко – чувството за хумор 
и за самоирония. Смехът е културна емо-
ция, която сближава, но опитът да разсме-
еш може и да създаде дистанция между 
хора с различни представи за комичното 
и с различни реакции. Смехът в „Изгубени 
вещи“ е заразителен, защото блика от ос-
троумие и улавя специфичния български 
усет за разминаване между претенция и 
реалност, стоящ в основата на комичното. 
Смешното в разказите на Алберт Бенбасат 
се осъществява в гамите на незлобливата 
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насмешка, самоиронията и само в редки 
случаи – на иронията, но винаги тънка, еле-
гантна, каквато е например при описанието 
на научен труд с множество пропуснати ка-
вички, с безброй с цитати и тук-там собстве-
ни свързващи изречения. Всъщност в „Из-
губени вещи“ няма разказ, който в даден 
момент да не развеселява – даже когато се 
говори за тъжна участ („Клекшоп 2“) или за 
раздяла с близък човек („Паламид“).       

Разказите в „Изгубени вещи“ говорят 
уж за всекидневни неща, но в тях винаги 
прозира нещо необикновено. Всъщност не-
обикновеното е не толкова в изобразената 
конкретна история, колкото в погледа към 
нея, който я „очуднява“,  улавяйки различни 
прояви на човешкото – носталгия, меланхо-
лия, угриженост, обезвереност, смиреност, 
обърканост, тревога, вълнение, доброду-
шие, развеселеност, озареност, одухотворе-
ност; разкривайки как съзнанието пречупва 
преживяното; препращайки – скрито или 
явно, към света на изкуството и науката; и 
разбира се – давайки простор на въобра-
жението. Зад уж малките случки надничат 
големи въпроси: „Шестолъчка“ разказва за 
сърдечно увлечение в гимназиалните годи-
ни, за няколко осъществени и няколко не-
осъществени срещи с харесваното момиче, 
което обяснява непостоянството си с потре-
саващи думи:  „Майка не ми дава да ходя с 
тебе. … Мама каза: „Тоя евреин ще ти изпие 
кръвта. Евреите пият кръв“. 

Очудняването е може би най-изявено в 
третия дял на книгата – „Джуджета и вели-
кани“. Тук то придобива ту библейско-мито-
логичен ореол („Покрай пътя“, „Лодката на 
Хемингуей“), ту вълшебно-приказни форми 
(„Джуджета и великани“, „Изидор“), ту под-
чертана асоциативност („Идеи за произхо-

да на творчеството“). Учудващо красивото 
и възвишеното има и своето опако – учуд-
ващо грозното, безобразно разкривеното, 
профилирано като пошла демонстрация 
на телесното („Изпод чадъра“), като псев-
доученост и кариеризъм („Сълзене“), като 
смехотворно опростенчество на литератур-
ното писане („Ако шеф-готвачите бяха писа-
тели“).  И всичко е така представено, че още 
след първите разкази разпознаването на 
автора е възможно дори той да не е сложил 
името си.  

„Саграда фамилия“ е едно от изклю-
чителните постижения в тази книга: зара-
ди улавянето на един от най-болезнените 
конфликти днес – между културната нор-
малност и агресивната вулгарност на чове-
ка с дебел портфейл и ниско чело; заради 
майсторското сюжетиране и композиране; 
заради умението за грозното да се говори 
не разлютено или осъдително, а в гамата 
на гротесковото и трагикомичното, вклю-
чително когато изкупителна жертва на 
мутренското вихрене става дете, при това 
собственото.  

И още един извор на наслада – вграде-
ните в текста рисунки и снимки, също дело 
на Алберт Бенбасат, които подсилват сим-
волното въздействие на книгата.    

В разказа „Мъждене“ централният ге-
рой, който е двойник на автора, има „хуба-
во сърце“ – според израза на лекуващата 
докторка. Дано хубавото сърце – и в ме-
дицинския, и в метафоричния смисъл, на 
героя-автор и занапред да свързва своето 
„тап-тап-тап“ с писането на разкази, защото 
пълнокръвието им дава нова жизненост на 
днешната ни белетристика.  

Огняна Георгиева-Тенева
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СПОДЕЛЕНО В ПЕТЪК

Роза Максимова е представила интер-
вютата си, публикувани във в. „Компас“, за 
един значителен период – от 2012 до 2019 
г. Ценното е, че те са свързани с определен 
културен повод или събитие. А това озна-
чава, че освен представата за 129 творци, 
преживяваме и 129 повода за среща с тях. 
Най-значимото усещане от интервютата е, 
че те са проведени чрез един непосред-
ствен разговор, който е предпоставка за 
искреност, откритост, за отваряне на съкро-
вени неща. Но над всичко стои чувството за 
посветеност, за отдаденост на това, което 
творците правят. Изкуството е съдбовност 
и слава богу, че е така, защото при преврат-
ностите на живота у нас трудно се храни 
дарбата.

Книгата е разделена съобразно изку-
ствата – литература, театър, музика, изоб-
разително изкуство. Идеята на авторката е 
интервютата в своята съвкупност да дадат 
представа за културния живот в Бургас, така 
че в сборника не са само творци от града, 
но и тези, които са идвали в него, за да съз-
дават културни събития. Особено ми допа-
дна емоционалния ритъм на интервютата, 
онези чисто човешки въпроси като: Какво 
ви радва? Какво ви натъжава? Какви са тво-
ите страхове? Затова смисълът на тези раз-
говори бих определил като доближаване 
до човека, за да бъде осмислен таланта му.

Когато човек си тръгва от Бургас с кни-
гите, той много наподобява художника Ва-

сил Симитчиев, който гледал необятното 
Балтийско море и за да го направи свое, 
сложил частица от него във водонепрони-
каемата си раница и го понесъл на гърба 
си. Само че аз чрез книгите, които скътах 
под мишница, си взех Черното море като 
вълна, която ме загърли с глас, който вика 
птиците...

Радослав Радев
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