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Проектът „Дигитална креативност – среща на поколенията“ въвежда иновативна практика за стимулиране на творчеството чрез поредица от дигитално общуване между творци от различни поколения: дебютиращи автори (студенти или до 35-годишна възраст), създатели на
творческо съдържание от средното поколение и утвърдени писатели.
Тяхната допирна точка е съпричастието им към Кабинета на младите
писатели-студенти „Димчо Дебелянов“ (съществувал от 1970 до 1996 г.)
и възстановен през 2015 г. в Националния студентски дом (София) под
името „Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“.
Сега вие разгръщате виртуална антология „Среща на поколенията“,
в която си партнират различни по възраст и естетика автори. Защо е
необходима тази съпоставка, това виртуално „състезание“? Очевидно
е, че за да се създава културен продукт под формата на стихове, разкази, есета и публицистика, се изисква вътрешна мотивираност, талант и
активност в интернет, където младите автори публикуват ежедневно.
Те притежават новаторски идеи, виталност, стремеж за работа и реализация. В същото време „тайните“ на писателския занаят са овладени от
зрелите писатели, които са носители на престижни награди, а техните
произведения са преведени на чужди езици. Те деликатно преподават
уроците за формулата „Успешен автор“ на младите си колеги, но невинаги им се дава възможност за общуване с новите генерации. Насърчаването на този контакт е важно за изпълнение на стратегията за
овладяване на цифровизацията и дигиталните умения от възрастните
хора, които като автори понякога трудно посрещат новите предизвикателства на дигиталната ера. Творческият разговор, осъществен чрез
този диск, ще продължи с последващи виртуални инициативи във фейсбук страницата „Общество „Димчо Дебелянов“.
Проектът отговоря на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 и Стратегията за младите хора на Столична община 2017-2027 „София – град на младите и активните“.
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ДОАЙЕНИТЕ
Видни съвременни писатели,
възпитаници на Кабинета на младите писатели
„Димчо Дебелянов“ в периода
1970 – 1996
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ГЕОРГИ ЧЕРНЯКОВ
(1932 – 2012)

За поета или – жребият
Есе
Духовното битие – по силата на всичко, създадено от човечеството
досега, винаги се е свързвало с материално-видимия свят. Нещо повече, определяло се е от връзката с него, считало се е за негова първооснова.
Малцина обаче са тези, които, ценейки ежедневното битие на човека, са считали, че колкото и да са зависими, те имат съвсем различни
човешки проекции, че понякога изобщо са различни човешки светове.
И, разбирайки и осъзнавайки това, живеят така, както повеляват техните вътрешни морални потребности, тяхната етична мяра за истинско,
правдиво, добро и зло, светлина и тъмнина, природа и антиприрода,
човешко и античовешко, но не по правилата, че всеки е прав, а поради
това, че всеки има право да бъде прав и същевременно да приема и
всеки друг за прав.
Тогава измеренията за правота и истинско се измерват от поведението, отношението и съществуването с другите, в климат на независимост и самоопределяне на собствен критерий за ценностите и създаването на собствен духовен свят.
Така се ражда истински свободната личност.
Оттук нататък – висотата, извисеността на духа, естетиката и етиката
на духовното мирозрение, превръщането на общочовешките принципи и закони в идеал на общочовешкото са въпрос на даденото от божествения Творец.
Човек, иска или не иска, волю-неволю трябва да се нагоди някак си
към видимото материално ежедневно битие. То, общо взето, е създадено така, че всеки го ползва, както е създадено – повече или по-малко е
според индивида, неговия биологичен часовник и материална енергия.
Но материалната енергия може само да произвежда духовна енергия,
в това влиза и енергията на думите, на словото, на божествената ма-
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гия – с една дума – въображението. То съхранява невидимото, връща
непреживяното от личността, трансформира преживяното, размества
пластовете на времената на персоналния Род на човека, изтъква взаимоотношенията с другите така, че те приемат съвсем друга нюансирана
насока, превръщат понякога най-незначителното в Мъдрост.
Това е Дар. Дар, който или го имаш, или го нямаш. То не се постига
с работа, с изучен или научен професионализъм – неща, които са по
принцип необходима закономерност в изкуството. Тук преди всичко
стои органичността; нравственият максимализъм, личностният максимализъм и ценностната мяра са производни от нея, те създават духовния потенциал на творческия акт и го превръщат в собствен, неповторим и вътрешно хармоничен равновесен свят, в чиято атмосфера живее
Удовлетворението – висшата наслада от съществуванието на човека в
този единствен за него видим миг в природата – Животът.
В такъв случай подробностите, специфичните неща на всяко време,
човешките индивидуални постъпки, социалният аспект на контактите
и материалното битие са само връзката с ежедневието, чрез което се
определя Съвремието.
Останалото е уловеното, усетеното, предаденото, чутото, трансформираното чрез материалната мембрана на човешкия индивид от Оня,
който е над нас, край нас, в нас самите и който върти Енергията на Космоса, откакто Свят съществува.
И ако Поетът е своеобразен Вергилий, посочен от Твореца, в превеждането на Божественото на общодостъпен език, то нека да се има
предвид, че приемането на този мъчителен акт и превръщането му в
Дар е само по собствено решение.
А това е Жребият...
С такава Мисия не всеки – определен и предопределен, се захваща.
14.Х.1996 г., София
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Стихотворения от книгата „Пазачът на времето“ (2015, изд. на Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“)
В среднощните неведоми времена,
когато ме нападнат белите гарванови съновидения
и с трите си очи се взирам като Сова…

Монолог на Времето
Аз съм Времето, но…
Аз не мога да ви науча как да живеете!
Аз не мога да ви науча как да мислите!
Аз не мога да ви науча как да пишете!
Аз мога да ви науча как да не живеете!
Аз мога да ви науча как да не мислите!
Аз мога да ви науча как да не пишете!
Размисли пред възпитаниците ми от Дебеляновското
общество „Аудитория -70“, години 1970 – 1997.

Пиета
Дълбоко някъде във мен, съвсем във същността ми,
невероятните ми сънища се срещат.
Осъществени и неосъществени почти нямам –
пробудя ли се, виждам ги – живеят в мене.
Улавям всичко. Всеки миг в живот превръщам.
За мен светът е зрим,
но зрителна измама, разбирам, е за другите,
макар едни и същи да сме –
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в усещането сме различни само.
А тъй съм натоварен и тъй съм хармоничен,
като че двата свята са един реален,
в един живеят – осезаем, но и безграничен,
във който има време и живот, а смърт – едва ли!
Но в мигове припряни, като че тичащо по хълмове,
трепти живото ми тяло, клетките – вибрират.
И грея като слънце, зад облаци от мълнии,
което неусетно и красиво от живот умира.

Пазачът на Времето
Развиделява се.
Ето късните звезди.
Ето късната луна.
Ето го и онова небе,
под което
тъжни
и нетъжни,
невлюбени
и влюбени,
и други
си купуват лирична тишина.
Само някъде в крайните квартали
белите ни здания
не спят,
неспокойна светлина разляли.
И човешки, едва забележими сенки
тръгват с ударите на градския часовник
от отворите тъмни на квартирите,
дето кротичко децата са заспали,
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и изчезват по посоките здрачени,
по оная улица широка,
по която трудно се върви,
но се стига смисълът на Времето.
Старият пазач не бе задрямал.
Старият пазач на мойто време,
с „Добра нощ!“ посрещна сенките,
и с оная песничка позната
заключи
пак
човешкото неверие
навън,
във тъмнината.
После вдигна сигурна ръка
и звезда подир звезда откъсна,
дръпна незаспалата луна
и с един замах застла спокойно
вместо нощната завеса на небето
бялата покривка на деня.
Запали си цигарата на слънцето.
И с ръка изтърси тая пепел,
от която
недоспалите се сепват
и се питат
не са ли закъснели.
О, старият пазач на мойто време,
приседнал на портала,
безцеремонно закъснелите
глобява,
макар да са и важни,
и неважни.

15

Пазачо мой!
Пазачо мой добър!
Неизменим
и принципен,
и верен.
Ний всички,
всички други можем да сменим,
но не и тебе –
нашето доверие!

Жребий
Невинен стрък трева съм и слънчев лъч в сълза.
Прониква моят разум в съдби и небеса.
Затуй ли съм спокоен, когато с удар в мен
потърси нова Троя светът несътворен?
Аз знам – летеж на птица е моят звезден знак.
Ту символ в белезници, ту космос в слънчев бяг.
***
Луната вече не беше лунна.
Тя вече беше изпепелено късче метал.
И напомняше, че вече не може да свети.
И че вече трябва да си светим сами.
А да си светим сами е отчайващо трудно.
Особено когато се страхуваме от светлото.
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ТОДОР КЛИМЕНТОВ
(1941–2015)
Из „Резил в движение“ (стихограми)
Български принос
Вярвам, ще се съгласите
с тази новина:
по вдигането на цените
нямаме цена!
Български модел
От Видина града
та чак до Кулата,
все я започваме
от нулата.
Между приятели
– Оставих пиенето вече!
– Къде го остави, човече?!
Изповед на едно кюфте
Едно кюфте малограмажно се изказа важно, важно:
– Може да съм кюфте малограмажно,
но вдигнах жилище многоетажно...
Европесимистично
От години слушам мелодраматични арии,
че живея в две различни Българии.
Едната България взела-дала...
Другата взела, че я обрала!

17

Пролет – есен
Цъфтят на Запад,
на Изток капят.
Изход
Той намери му колая
в делника, оскъдния.
Здраво свърза двата края –
земния с отвъдния.
Аксиома
Вече сме си чeйндж-държава,
но това не ни теши,
щом у нас се утвърждава
курс „купува“, курс „продава“
на човешките души.
Нова поговорка
И петима Петка чакат,
ако е у Петко чекът.
Номенклатурна прелетна птица
Всичко Мара втасала,
тя смени отрасъла.
Мениджмънт по нашенски
Щом направиш първа грешка,
посрещни я ти с насмешка.
Щом допуснеш втора грешка,
работата става тежка.
Не унивай! Трети път
може да те повишат!
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Песничка от края на ХХ век
Седнал дилър
на дънер
да си хапне
дюнер.
След като си хапнал
дюнера,
станал дилъра
от дънера
и явил се
на „Магурата“
край Двореца
на културата…
Чейндж, мамо,
чейндж!
Спестовна книжка
С малко плюсове и много минуси
по реда и тя замина си…
Глас от публиката
– Прима,
спри, ма!
Венерин хълм
(По дядо Вазов)
Йоще миг – ще падне заветният хълм.
Изведнъж мъжът ѝ пристигна със гръм.
Народопсихология
Българинът работата не протака
само виното и зелето кога претака.
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Реформаторско
От Видина града, та чак до Кулата
все я започваме ние от нулата!
Клиничен размисъл
Ако позволява портмонето,
ще си купиш нещо по-прилично.
Иначе спохожда те ментето,
както мене ме споходи лично.
И, натровен, изревах жестоко:
– Бягайте от стока като тази!
А от много хубавата стока
скъпотията ще ни опази!
Глас от партийната централа
– Ех, че ми е густо
да преливам
все от празно в пусто!
Епохално
Историческия миг
го изследва историк.
И в научната ни суматоха
той изкара себе си епоха!
Компенсация
Понеже са къси
на лъжата краката,
За да не се въси,
удължиха ѝ щата!
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РУСИ РУСЕВ
(1943)
МЪЛЧАЛИВО сред вас... Онемях ли? Но плаче в дълбокото рана.
Немотата е стон на земя, с бели кости по тъмно орана,
немотата е дъх, вкочанен от студа на пространствата пусти,
вик от ужас и страх в огнен ден пърлил пътя към моите устни.
И в глада на телата, и в рев на прииждаща шеметно болка:
немота – както в празно море, немота – като тичинка гола...
През добро и през зло – в немота и с хиляда чужбини в душата
поминувам сред врявата. Там – пълно с къклица, плява и вятър.
Каканиже досадна оса... В този празен олтар съм случайно.
Не грешете мълвата с роса, нито клюката прелестна – с чая.
Че край мене усърдно журчат – всяко гърло за своя си залък.
Още век в този ад ще мълча... В кървав купел съм кръстен по залез.
АЛЕНИ АНГЕЛИ слизат в съня ми... Тревожни жребчета
в крайните градски квартали сеното на изгрева хрупат.
Бистра роса под клепача на птица спасена просветва
и се отърсва земята от мрака на зимни хралупи.
Толкова дълго се губих без глас... Като в зейнала бездна
виеха вълци в ушите на вятъра – аз съм отникъде.
Сгрявах самотната капчица кръв в тази гнила каверна
и астматичния въздух навярно след час ще поникне.
Още е схванат гръбнака ми – чувам как тромаво срича
прешлен по прешлен прегърбени думи... Но слънцето вчера
хвърли в безмълвния дол инвалидната своя количка –
тарторът на таласъмите даже не ще я намери!
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Тръгват косачите рано. Под старите сламени шапки
дните на откоси равно изсъхват в ливадите пресни.
Житното зърно прошилва земята и, капка по капка,
топлите бързеи носят надолу последните преспи.
СЛЪНЦЕ ЛИ КАЗА?
Слънчасали погледи свеждат в ръждивия дол слънчогледите. Смоци
припъплят край извор безплоден – кротките смоци с очи пребледнели.
Силно небе. Помътнели – полетата. Мисли за милост главата ми глождят, че ми тежи и кръвта, и сърцето ми и се напуква земята ни. Боже
мой, как се напуква земята ни, как се просват огромни и зли пукнатини!
Впива се въздухът в мен като кактус – само изсъхнал през него ще мина,
с дъх да докосна дървото – ще пламне. Вече е всичко от мен по-голямо.
В мен ще се срути високото пладне, в мен ще се срути и мен ще ме
няма.
МНОГО ДЪЛЪГ БЕ ЛЕТНИЯ ДЕН – няма как да повярва, че също ще
свърши и ще заспи отмаляла земята, че мирис на мащерка
от цигулката на пришълеца последната мътна сълза ще избърше
и вечеря за всички ще сложи най-лошата мащеха...
Вече тихо и тъмно е, сякаш небето не беше до края продънено
и по покрива сякаш не тропаха куци светкавици;
оплодена, неловка и влажна, земята плъхти като бивол в просъница
и в комина безок кукумявка прокобва. Нахалост ли?
От какво в тази нощ се разплака сърцето ми? Тупа по-меко, по-кърваво,
по-случайна ръката посяга... И както над всичко тук
дъжд валя и прогизна пътеката гола към моята къща опърлена,
тъй живота ми сглъхна – скандално отдавна разнищен.
Днес кому да простя и кому да се моля? В главнята димяща жив стене
страх от вчера. И страх от сега... Но навярно надеждата
има яка душа и навярно по изгрев ще прати Бог Преображение –
не затуй ли до свършек ме толкова сръчно изцеждаше!
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Но какво ще ми каже земята и морната дума съвсем на разсъмване,
щом денят се надигне, накърмен от моите рани?
Снощи, в бурята, по небесата са бродили тайно от нас таласъмите
и топуза отмъкнали, млъкнала – сляпа – камбаната.
Завържете го там, на небесната тъжна камбана вържете сърцето ми:
нека блъска потресено, нека – до задух, самотно и храбро.
А когато просветне, когато запеят петлите и блейнат овцете ви,
го пъхнете под праг и тръгнете тревожни на работа...
НЯКОЙ ЗАМАХВА СЕКИРА наслука.
Малко останахме вече дърветата, сенките – малко.
Слепи се сцеждат надолу водите и гърбица суха
бродът протяга под свода опален.
Птица пищи и не спира. Крилете ѝ
бъхтят отчаяно въздуха – тази утроба раззината.
В ялова нива, в изсъхнало семе секирата свети,
дебне край мислите, още немигнали.
Сякаш протеза, топурка припряно
късата дръжка, до блясък излъскана в длани без род и
броди потайно по явни пътеки, в заръбили рани,
даже в душите ни ангелски броди.
Бряг се руши. Като кости оголени,
живата пръст разорали – в зеницата зла на небето
корени вдигат ръце за пощада – моите корени,
жилави още... Спасете!
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КРАСИМИР ПЕТРОВ
(1945 – 2019)

Дори не съжалявай
Не всеки гений има дневник
и всеки луд – мотив.
Живота ми премина гневно
всред мъгла и дим лютив.
И не безпомощен ридая
върху препускащ кон.
Аз Пътя към безкрая
въздигнал съм в закон.
Дори след покруса
ти става известно
онова, което можеш да видиш...
Но делникът чезне нейде зад хълма
и тъгата отново изплува в очите.
Аз задържам с ума си течащото време,
но то се изплъзва и се хили отсреща:
улавяй ехото, щом на слуха се осланяш.
Земята върти се от житията на грешници.
Но поискал всичко да знам, аз не спирам
и смъртта надживял, като облак внезапен
седемте стъпала до изнемога катеря –
и с възхита съзирам небесните пътища.
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Не ми е все едно,
когато някой
намисли да кръщава виното
и поиска всички да повярваме:
че истината ще изплува винаги.
О, всеки обръч, сграбчил бъчвата,
по силата на сключения договор
ръждясва, но уверен е напълно,
дъгите няма да се пуснат от хорото.
А ние, завзели всички кръчми,
си пожелаваме да достигнем дъното,
та плащаме на всеки, който разводнява дните ни.
И небето е на свършване
Аз изпивам до дъно своята чаша.
Казват, че го имало онзи, блаженият остров,
където празник е всяко очакване,
а миналото – само безпределна любов...
В тази пустош не зная кого и за какво
да попитам.
Чувствам се невероятно. Помня всяко място,
на което
никога, ама никога не съм бил. И недоумявам:
на кого
да благодаря за моите спомени, с които живея...
Крещи дъждът при тази буря
и дави се в подземната река.
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Ръка протегнал, аз пробуден,
докосвам необятна светлина.
Не помня колко омагьосан
живял съм препариран на легло.
Небето явно някой е ядосал,
защото се проклинаше само.
Защо ли под небето от олово
се връщам в присмехулните води?
В морето с пяната, отдолу наготово
течения празнуват в светлини.
И няма кой за Бог да прости
нагоре да повдигне взор.
Душата ми, измокрена до кости,
въздигна се наместо птичи хор.
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БЛАГОЙ РАНОВ
(1946)

Есенни картини
Есен – мека и приглушена. Слънцето – притеснено, наднича зад перестите облаци, наредени ниско над хоризонта като снопи за вършитба.
Градините пусти. Полето прибрано.
Връщах се от съседното село. Крачката ми се задъхваше, но бързах
към голямата върба. Под нея бълбукаше малко изворче. До него каменна пейка канеше уморените пътници.
Скоро до мен мълчаливо приседна възрастна жена.
– Бях в селото! – започна тя, без да я питам, без да ме погледне. –
Леля съм на една млада жена. Името ѝ не каза, не попитах. – Идвам
при нея с радост, а се връщам натъжена!
Мълчах.
Постана. Пийна вода от кратунката-черпак и пак седна. Държеше ръцете си в скута, сякаш нещо криеше.
– В последната година на гимназията срещнах едно момче – хем добро, хем хубаво! Обикнахме се. Не се очакваше, но стана. Забременях.
Баща ми и майка ме напънаха да го махна. Аз им казах: „Или раждам,
или... “ Отстъпиха – да родя тайно и да го дадат на кака, която нямаше
деца!
Отнякъде извади носна кърпичка, избърса сухите си сълзи. Очите ѝ
бяха бездънни.
– И стана така – тя майка – аз леля! Друг мъж не погледнах. Цял живот чаках деня, в който ще кажа на моето момиче, че аз съм майка му,
но... На смъртния си одър кака ме закле да не издавам тайната. Щяла
да се върне от гроба да ми отмъсти.
Изправи се, струваше ми се олекнала и по-ведра. Сякаш зад себе си
бе отметнала някакво бреме. Плисна две-три шепи вода на лицето си и
пак седна. Ръцете ѝ стояха спокойно като две притихнали птички върху
колената.
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– Че тя няма да се върне – няма, но! – рекох аз.
И докато казвах тези думи, до върбата спря кола, една млада жена
чевръсто притича:
– Майко, забравила си торбичката с плодове!
Очите на младата жена грееха, ръцете ѝ докоснаха белокосата жена.
Колко си приличаха. Навярно се досещаше. Гледах ги как се отдалечиха,
притихнали.
Слънчев лъч за последно проби и освети двете жени като в библейска картина.

Под лупа
Седнал да обядва дядо Николай и мята едно ухо към новините по
радиото: „Благосъстоянието на българина с всеки ден се подобрява. На
неговата маса намират място млякото, месото, рибата, морските дарове...“
– Гоше! – вика той на внука си. – Я ми дай лупата за марките!
След малко момчето се връща и му я подава... После се качва на
празния стол и наблюдава...
Взел я старецът и се надвесил над чинията.
– Дядо, да не ти е паднало ченето?
– Ще видиш! – отговоря той и упорито бърка с лъжицата в чинията.
– Дядо, какво търсиш?... Там има само бобени зърна!
– Търся месото и морските дарове!

Децата са си деца
Двойка скорци си направиха гнездо в чимширеното дърво. След
строителството на семейното гнездо дойдоха децата – малки черни косета. Гледам ги един ден родителите крачат по зелената морава и търсят храна. Напред крачи бащата. Различавам го: мъжкият има лъскаво
черно оперение, докато женската е с кафеникавобяла дреха с петна по
гърдите. След малко заедно с майката внимателно се приземява и едно
малко косе. Подскачат и самодоволно въртят глави. Спира косът и търси
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дъждовни червеи, зърна от цветята. Навежда се и с няколко клъввания
вади червей и го пуска на тревата, сякаш иска да подскаже на младока
какво трябва да направи и пак крачи напред. А то подлитва и нехае за
уроците на баща си. Майката бързо взема подадената храна и я пуска
старателно в отворената човка на косето.
Усмихвам се. Какво разглезено поколение – мързи го да се наведе
и да си вземе храната. Подават му я в човката, само лигавче му липсва.
В това време виждам снаха ми как гони внука около къщата с паничка и лъжичка.
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ВИКТОР САМУИЛОВ
(1946)

Подлез
Животът – подлез опикан –
от presto в largo позаглъхва
и уличният музикант
погребва банджото в калъфа.
Снеми си шапката сега
(онази шапка невидимка).
Твой ред е, господин Тъга,
да изкрещиш, но под сурдинка,
с надеждата пред теб да спре
душица, сродна по несрета
и в твойта шапка да замре
съчувствие като монета…
Не звездочел – чело привел,
зачезваш в стъпките на здрача
след самотата да си чел
живота си на минувачи.

Голгота
Съдбата ти, братко, нататък е ясна:
пред теб и зад теб – светъл мрак.
И уж е просторно, а хванат натясно,
пристъпваш от крак на крак.
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Трепти хоризонтът. Каква перспектива!
А нищо не идва насам.
Най-верните мисли – и те си отиват.
Оставаш, невернико, сам.
От някакъв спътник дори да се случи
да пратят приятелски жест,
ще виеш от мъка – отвързано куче,
което жадува въже.
Нали я копнееше тая жестока –
открай и докрай – свобода…
За кой ли път влизаш с надежда в потока –
една и съща вода.

Самозащита
На Емо
Живях с инстинкта на пчелата –
не можех лесно да се дам.
Наказал пръста на съдбата,
в краката ѝ се свличах сам.
И вече не достигат сили
за тоя жребий отреден:
самозащитното ми жило
откъсва жива плът от мен.
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Ожесточаване
В прозореца нощта без звук се срути.
А той и сън, и себе си надвил,
не може да повярва, че е сутрин.
Защото черен ден му предстои.
Но взетото решение го радва.
Измъчен, зъл – а се усеща мъж.
През трупове ще мине ако трябва,
но кой кого – доказва се веднъж!
Отключва външната врата. Застива...
...и о черджето върху своя праг
подметките си смаяно изтрива –
да не изкаля сутрешния сняг.

Късогледство
И изведнъж откривам в киното,
че взирам се със напрежение,
че е незримо вече зримото,
че ми изменя мойто зрение.
След седмица сменявам лещите.
И изненадва ме прекрасното
преоткривателство на вещите,
усещането за контрастите...
Но някак строго са надвиснали
над мене точните видения.
А беше щедро на измислици
несъвършеното ми зрение.
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ИЛКО МИНЕВ
(1946)
Из романа „Дъщерята на реките“ (Изд. „Синева“, 2015)
Лико почувства остра нужда да говори. Разказа за бедната, но щастлива младост в далечна България, преследването и спасението, почти
като по чудо, на българските евреи през Втората световна война, бягството от лагера за принудителен труд, прекосяването на Атлантическия океан и неочакваното пристигане в Амазония. Разказа ѝ за Берта и
колко тя му липсва сега. Беше останал сам със самотата си.
Безмълвна, Сандра изслуша откровения разказ на приятеля си, житейските му истории с тъгите, съмненията, провалите, радостите, победите, а и неуспехите.
– Всички емигранти, най-вече спасилите се от холокоста евреи, имат
най-невероятни истории за разказване. Запознах се в Манаус с господин Шварц, който също е оцелял през войната. Беше голям приятел на
Рикардо и понякога ни разказваше за драматичното си бягство от нацистка Германия и пристигането в Бразилия. Представи си само – прекарал дни наред без храна и вода в багажника на кола, докато успял да
пресече границата с Швейцария. Необикновена е също историята на
брат ми Давид. Успя да избяга от лагера в България през 1942 г., докато
аз останах да гния в него още една година. Знаех, че се е присъединил
към партизаните. Но онова, което не знаех и наскоро той самият ми
разказа, е, че заедно с един друг млад партизанин бил преследван и заловен от българската полиция през юни 1944 г., по време на саботажна
акция. Разпитвали ги часове наред, били ги, но те не си отворили устите
и не казали нищо за скривалищата на съратниците си. За моя почуда,
Давид ми разказа този зловещ епизод с чувство за хумор. Като не постигнали нищо, палачите прибягнали до законите на физиката, една от
най-точните науки, и приложили така нареченото махало на Фуко. Чула
ли си за него? Казват, че е безотказен метод за пречупване на упоритостта на разпитваните. През 19 век френският учен Жан Бернар Фуко
наблюдавал как окачен на въже предмет в застой започва бавно да
се върти около себе си, поради околоосното въртене на Земята. Фуко
едва ли си е представял, че десетилетия по-късно, откритието му ще
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вдъхнови фашистки мъчители, които измислят един вид човешко махало. Окачвали жертвите си c главата надолу, така че оголените стъпала
оставали на разположение на палачите да ги бичуват, както си поискат.
Тази стойка позволявала безкрайно разнообразие от мъчения, когато
в комбинация с електрически шокове – оголен кабел се намотавал на
палеца на крака, а другият полюс, на някое по-чувствително място от
тялото, например на половия орган. След четиридесет години още се
разтрепервам и ми се повдига. Опитвам се понякога да си представя
как Давид е успял да понесе всичко това. В сравнение с него, аз фактически не съм страдал. Буца отново заседна в гърлото му, но Лико я
преглътна и продължи:
– Давид ми разказа, че бичуването по стъпалата бързо ги превръщало в кървава пихтия. След първите електрически шокове въпросното
човешко махало се изпускало и топлата урина се смесвала с кръвта и
потта и се стичала на едри капки по гърдите и врата, докато нахлуела в
устата и носа.
След като изгубили напълно съзнание, двата човешки парцала били
положени на пода в студената килия, а мъчителите им отишли да вечерят с децата и съпругите си, както всички почтени граждани. А на другия ден сеансът щял да се повтори, многократно по-силно, с надеждата,
че махалата най-сетне ще си изпеят и майчиното мляко. Но през онази нощ американските и английските самолети бомбардирали София
повече от всякога. Бомбите засегнали едно от затворническите крила
на затвора и няколко криминални затворници успели да избягат. Решението било да се евакуират всички затворници в по-малък град. Ето
защо изтезанията не могли да продължат. Междувременно Червената
армия стигнала до Дунав и фашистката власт започнала да се срива.
Съдии, прокурори, следователи и палачи, които дотогава съдействали
най-предано на режима, се спотаили. На 9 септември 1944 година Червената армия пресякла Дунав, без да срещне отпор.
– Така се е спасил бащата на Олег, както и други затворници. По
ирония на съдбата тридесет години по-късно горкият той бе отново задържан, този път от комунистическата власт, по фалшиви обвинения за
шпионаж. Но някой друг път ще ти разкажа тази втора част от живота на
Давид. Тъй като се e борил с оръжие в ръка в името на своите идеали,
този втори затвор бе за него по-мъчителен и много по-унизителен от
махалото на Фуко…
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В този момент Мариана се появи с подпухнало от съня лице, за да
нагледа майка си. Беше почти полунощ и Лико стана:
– Благодаря ти за всичко! Утре ще намина да се сбогуваме. Ще видя
как работи драгата и тогава ще си продължим разговора. За мен беше
удоволствие да те видя, Сандра.
– За мен също. След месец ще сме на новото ни място в Палмейрал,
където се намира и драгата на Олег. Искам да те поканя в новия ми
хотел. Бих искала на спокойствие да ти разкажа някои подробности от
живота ми, за които не знаеш и които може би ще са ти интересни. Нека
Бог да те пази, а Русо го остави на мен.
Останаха дълго прегърнати. Нямаше нужда от повече думи. Знаеха,
че всеки може да разчита на солидарността и приятелството на другия.
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ТОМА БИНЧЕВ
(1946 – 2013)

Сами
Смърт –
мярка за живота ни.
Преди да ме положиш –
в онази пауза преди небитието –
навярно ще си кажем нещо.
Без посредници,
без мними живи,
без клакьори
и търговци на души...
Сами,
очи в очи.
За първи път да имам цялостно
това, което ми принадлежи.
А не както в живота ми, опрян
до лактите на друг живот,
който не знае,
че истинската стойност на живота
не се измерва с лакти,
а с любов.
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Черта
Всички капитани са в морето –
като скакалци сред нивата
опъват мускули,
напрягат нерви, зрение и слух
край някоя изправена до болка мачта,
чийто изострен връх чертае по небето
една пияна, хаотична и безсмислена,
и никога несвършваща черта...
Всички капитани са в морето.
Само ти остана тук.

Светлина
Ти ще преминеш своя живот
като фаропазач на отсрещния остров.
Пред него е всичко:
морето, хоризонта,
градът, разголен върху залива,
целият залив...
Всичко, което могат да видят
двете очи и сърцето на онзи,
който стои върху някакъв остров
сам,
и привечер пали една светлина,
за да напомня на моряци,
параходи и ветрове,
че там
има някой, който ги вижда,
но остава невидим за тях.
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Трева
Трева, трева, трева –
безгласна и безименна,
и твоята глава
ще клюмне – идва зимата.
Там яростни сноват
и непреодолими
вихрушки... Има смърт.
И по-добре, че има –
да прибере душата ти,
трева, до пролетта.
Там изумруда ти ще плисне,
неудържим, защото ти си
платината на вечността
върху земята...
край някоя изправена до болка мачта,
чийто изострен връх чертае по небето
една пияна, хаотична и безсмислена,
и никога несвършваща черта...
Всички капитани са в морето.
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ХРИМ ХРИСТОВСКИ
(1946 – 2011)

Притча за хляба
Родих се в шепите на сляпата земя.
Отгледаха ме светлите очи на паметта.
Наричаха ме жито –
преди да ме докоснат с тяло.
После ме сравниха с огъня
и ме оставиха на него.
Сега сме равни!...
Скъпо ни е братството –
и е жестоко.
Сега сме равни –
докоснем ли се, аз изгарям.
Но не отричам болката.
Нали затуй живях –
да ме боли земята в мене.
Сега съм хляб!
Сега съм вече хляб –
достоен за откровение.

Чувство
От Испания извира Лорка.
От Испания,
в която
скита
вятър
като
мъж
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без
име…
А жена е всяко цвете
върху гроба на поета!
По филма „Зорба Гъркът“
Пият бедните критяни мъката като ракия,
пият, да изпият на вдовицата очите сгрени.
Тя умира, но в очите ѝ се вият
дълго танците, от радост на един човек дарени...
Черни вещици със погледи от черно
малката жена събличат – грозно вият…
Четирима адмирали грабят тялото неверно
и домът остава празен като черепна кутия.
Само Зорба свети с поглед на разлюшкана камбана –
птицата гнездо си няма, но такава песен има,
че и мъртвите излизат от земята разлюляна –
скитникът извезва стъпки, гол до кръста като зима.
Някой плаче, зид събаря със гласа си и умира
като влюбен. Друг се ражда с любовта си –
бяла плът ръцете търсят, като корабчета спират
на копринената шия да намерят гибелта си.
Туй, което си загубил, може ли да върнеш, братко,
ако твоят танц от бурите открадне лека стъпка?
Ех-а-а! Их-а-а! Най-красивото живее толкоз кратко,
колкото една любовна дива тръпка.
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Посвещение
На М. Б.
Старците ни знаят от рождение
и свойте лули
с твоя огън палят, Диогене,
щом дъждът ги завали.
Старците са гробище за утре,
дето ще порасне стрък.
Добро утро, старци весели,
утре ще ви хванем вълк!
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ЯНАКИ ПЕТРОВ
(1947 – 1999)

Квартира
Студенти сме. Живеем тук под наем
в две стаи, преградени с талашит.
Каквото ти се случи, аз го зная,
макар че за това не давам вид.
И ти ме знаеш. Целият ме знаеш.
Във хубав ден. В несподелена нощ.
Когато рецитирам и на глас мечтая.
Когато и на сянката си вадя нож!
Ала не идваш ти при мен. Защо?
Защо и аз не влизам в твойта стая?
Сега ще пия четири по сто.
Достатъчно, за да те наругая!
Ще ти извикам: – Майчин сине, ей,
ако така, ако така живеем още,
един от двамата ще полудее
във някоя от своите си нощи.
За мен не стига само твойто „здрасти“,
изречено дежурно, без душа.
Вратата ти ще пръсна със главата си
и този талашит ще натроша.
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Стани да пием малко скоросмъртница.
Домашна е ракията, добра.
Ако не станеш, ще запаля къщата.
Отивам да живея в пещера!

Меч
Най-чистият макар да си
и много мъдър при това –
и върху твоята глава
Дамоклевият меч виси.
Той с косъм вързан е нарочно.
Палачът твой е съвестта.
Тя чака първата лъжа.
А мечът ще удари точно.

Врабец
Понеже е безспорно по-достоен,
понеже всички славославят славея,
да пеем за врабеца! –
за невзрачния,
нещастния
врабец с крилца, поръсени от сняг.
Той, брат на верността, не ще ни изостави,
сега, когато зима е, когато
в една прозрачна и звънтяща сутрин
ще го намерим със сърце, превърнато
на топла бучка лед, стопила
три сантиметра сняг на тротоара.
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Градски пейзаж
Мутри пият уиски.
Човек и гларус
до кръв се бият
край боклукчийски
казан.
Поетите са разделени:
на истински
и шоумени.

Гений
Говори геният изнемощял на глухи!
… Но бъдещите векове
на пръсти
слушат.

Кредо
Пиши кратко.
Може още по-кратко!
Извади думите от стихотворението!
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ВАСИЛ СОТИРОВ
(1947)

Нощен пазач
Дойде изневиделица и свише.
На този мрак какво му трябва още?
Един поет – във него да се впише.
И той като пазач работи нощем.
Романтика ли? Хич не е забавно.
Страхът от тъмното кръвта му смуче.
И този страх той като хляб поравно
дели с бездомното до вчера куче.
Държавна тел бодлива. Частни вещи.
Подмята вятърът ненужен стих.
А снежните ели са като свещи –
поетът вече Бог да го прости...
Безвремие. Дали във нощ такава
ни стряска воят на бездомни псета?
Защото не опазихме държавата.
А с нея – и поета.
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Непозната дума
Протяжно шумата шуми
под хорски стъпки,
че доживяха старини
отколешните пъпки.
Затлачени са ручеите чисти
и есента не стига
от тия разпилени листи
да спретне някой книга...
Но мигар някой тук изрече
нечуваното за ухото?
Поспри, човече!
Поне за миг.
Защото
под цялата словесна шума
на скапана позлата
се крие непозната дума –
тишината.

Диптих за селцето
І.
Едно съвсем опърпано селце
смълчано сред баирите се гуши.
Във него числом-словом налице
са общо има-няма двайсет души
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които тягостно душа берат,
наместо да ги радват плодовете.
Излишен е и този селски път,
полегнал и повяхнал като цвете.
Повява вятър и шепти бреза,
селцето кърши свойта изнемога –
то тук е като капнала сълза
от безпристрастното око на Бога.
Ала далече от свети места,
за кой ли дявол кротичко сълзата
очаква някой ден да бъде тя
изтрита от лицето на земята?
ІІ.
Какво ли може да се случи тук?
Пък и защо ли някой да се пита?
Но пролет е. И ето че от юг
внезапно ято ангели долита.
Какъв омайващ полъх на пера,
дошъл кахърното да изтърбуши!
Със светнали очи „И таз добра…“
си казват има-няма двайсет души.
Живот изпълва всеки селски двор,
комай и за сеитба идва време…
Навред звучи ангелогласен хор
и хубаво е, дявол да го вземе!
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Е, хайде – пък каквото Бог реши:
дори да секне ангелската песен,
дори и двайсетината души
да отлетят със ятото наесен…
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ЖИВКА БАЛТАДЖИЕВА
(1947)

Кратка българска история
Все оцеляваме, оцеляваме, оцеляваме.
Оцеляхме от византийците.
Оцеляхме от отоманците.
Оцеляхме от руснаците.
От фашистите. От комунистите.
Ще оцелеем от нашите,
от чуждите, от вашите.
Болка, стискаща устни от вар и синка.
Все оцеляваме, оцеляваме, оцеляваме.
Прецедент исторически,
чудо на чудесата,
от какви ли не сили,
и тъмни и светли,
сме оцелели.
Оцелели, оцелели, оцелели – ни живи,
ни умрели!
Срича месецът щърбав:
Ни умрели!
Ни даже умрели.
Та надежда да храним
за възкресение.
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***
Да бъдеш или да бъдеш?
Това е въпросът.
Създание вцепенено,
в нож превърнато, да се прорежеш,
да спреш да виеш
любов.
Да бъдеш или да бъдеш.

Писмо до човека
Аз до теб съм,
до теб съм, недей се озърта. Мойте устни премръзнали
против хлад пак ти баят, против смърт
и забрава.
Мойте устни премръзнали. И не милост ме води.
А любов.
И омраза.
Аз до теб съм и теб съм, всъщност
теб аз живея. И когато се мяташ, объркан и страшен,
и умираш, усетил се стръв във капана,
и когато надеждата си развява полата,
и когато, изхвръкнал внезапно от ъгъла, твоят Юда
забързан те целува в челото и лицето му, някак прочувствено
свети,
аз до теб съм,
до теб съм. И не милост ме води. Тук, дълбоко на дъното
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на минутните локви, причерняло ми е пред очите
навеки. Ще избухна най-сетне.
И да можех да знам, че на теб
ще ти светне... Искам
слънце да дишаш и тревите зелени
на площада, наречен „Свобода“
в неведение.
И докато крак вдигат разни кучета радостно
препикавайки храстите благоухаещи,
ти, с ръце под главата си, да съзреш небесата, необята
в обятия взел всеки атом.
И макар че площади, как ли не назовавани,
спущат свойте решетки
с гръм
зад гърба ни,
да почувстваш, че няма предел
нищо истинско. Че ти
всъщност съм аз и че теб аз живея,
и не милост ни води,
а любов.
Аз не зная...
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ГЕОРГИ ТРИФОНОВ
(1947 – 2011)

Слаб ангел
Най-кльощавият от моите слаби ангели
пие кафе в отсрещното кафене
и чете всекидневник.
Господи, нима ти го наказа
от сутринта, с какво е виновен?
Отнеми му поне буквалния прочит
на вестникарските новини.
Той е все
още чист и наивен,
още не се е научил да чете между редовете.
В лични посоки по тротоарите вървят
пенсионери и първокласници.
Направи го събеседник на някой от тях,
направи го изповедник на разбиранията им
за живота,
когато прохожда или когато си отива.
Прозрачен и доверчив
като цвят от акварел,
в подножието на дните,
неподготвен за циничната откровеност
на новините...
Нима за полет в днешно време
и ангелите имат нужда от подкрепа?
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Без шум от стъпки
Пътищата ли заспаха, че не чуваш
идват ли към къщата по тъмно стъпки?
Как желанията ще възкръснат,
след като завинаги зачеркна
техните коварства и измами?
Нужно е ненужността на малодушието си
да превъзмогнеш,
повече от изживян живот, по-жив живот
да изживееш,
докато в камината жаравата прогледне
с огнени очи на феникс,
за да се пробудят светлините...
И без шум от стъпки –
в стаята ще влязат зайчета
от слънце.
И със тях – небето.
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Корона
С корени от мъдрост
е обраснал моят череп
но не коронясвам себе си с корона
Кой ли правилно разчита идващото време
ако се прокрадва във дома ни
без да се интересува
през коя врата е редно да се влезе
Никой никога не знае точно времето
когато сам напред с краката
от дома си ще излезе
Времето без нас в дома ни
продължава да живее
зад прозорците
като в скривалище за нечия житейска тайна
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НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
(1948)

Джобен формат
Заглавието не е метафора, или поне аз не влагам в него друг смисъл освен информативен. Думата тук е за малкия джобен бележник,
с който не се разделям, когато съм на път. Такова пособие има всеки
човек, посветил живота си на литературен труд. Разговарял съм с колеги – едни водят бележките си в ученически тетрадки, други пишат в
скицници, удобни за носене в чанта, трети – събират и подшиват листчетата, изрязани според тяхната индивидуална вътрешна нагласа.
Моят бележник купих по време на едно пребиваване в чужбина.
Още като го видях върху щанда за канцеларски принадлежности – с
червени корици и надпис „Меморандум“, разбрах или по-скоро усетих,
че това е нужната ми вещ. Отделих си трийсет броя и продавачката ми
ги уви с мълчаливо изумление. И сам не мога да си обясня защо се
спрях на посочената цифра. Нищо чудно, ако с числото трийсет е свързано някакво мое потиснато разбиране, някакъв предел, срок или граница, трудно ми е да намеря точното определение – във всеки случай
нещо, което съпътства важна част от живота ми. Поради същата причина навярно отгръщам кориците на „Меморандума“ винаги с чувството,
че извършвам ритуал. Подбирам например само малки и отговарящи
на формата химикалки или флумастери. На всяка цена държа мастилото им да е черно, връхчето – меко. Обикновено в края или началото на
годината броя и страниците, които съм изписал, поглеждайки с тревога
към смаляващата се купчинка върху библиотеката. Тогава си казвам, че
ако над човешките усилия бди справедлива сила, то тя ще съумее да
разпредели правилно закупените от мен бележници....
Като правило обаче редовете от джобните бележници рядко се превръщат в сюжети. Защо? Защото с тях е заситена някаква потребност...
Кратките текстове живеят пълноценно само в средата на себеподобни
и губят сила, когато скритата взаимозависимост пежду тях се наруши.
Изключенията, доколкото ги има, не са плод на нашата амбиция, а се
будят в дебрите на съзнанието ни от само себе си, както става с пре-
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живелия краткотрайна амнезия човек. Всички останали опити са само
неосъзнато мъчение....
И все пак... Писаното слово е особен вид взаимоотношение между
автора и думите, при което повече от всякъде другаде трябва да има
морал. Несправедливо е подведените от каприза на собствената ни
впечатлителност късчета живот в бележките да останат в анонимност...
*
Записвам си телефонния ни номер в Лондон – 01-7235735. Квартирата и телефонът, разбира се, както и всичко останало от временния ни
бит в нея, принадлежат на жилищната агенция. Тя работи с чужденци,
пристигнали за едногодишно пребиваване. Една година е много и малко време. Самият факт, че съм свързан с някакъв срок, ме изпълва целия
с усещане за временност... Срок, срокове... Преди нас в тази квартира
са живели множество други хора от кои ли не краища на света! Усещам
това по въздуха на стаята, а и телефонът вече на няколко пъти звъня и
различни гласове търсеха непознати на мен имена. На същия номер.
Тези наематели са отговаряли на него преди три, две, една година... Сега
ще отговаряме ние. Но си записвам номера не поради разсеяността ми,
а по привичка; стремя се да пазя колкото се може по-дълго белезите от
различните епизоди на съществуването ми. Макар че знам какво ще
стане, щом изтече и нашата година в това жилище. Знам как ще се завърнем с жена ми в София и как от време на време аз ще разтварям
бележника със записките си. Мислите ми ще кръжът натрапчиво около цифрите 01- 7235735. На няколко пъти ще посягам към телефонния
апарат, за да ги набера... И веднъж ще се престраша. Отсреща някой ще
вдигне слушалката и ще отвърне, че номерът е същият, но че хората с
такава фамилия „отдавна не живеят тук“. Въпреки студените нотки ще
се опитам при следващото позвъняване да завържа разговор с човека, ще си поговорим с него за дребни неща. И без да му се откривам,
ще съм доволен, че поддържам по този начин връзка с едно отминало
време от моя живот, от нашия живот... „Избирайте по-нататък и друга
нула към комбинацията – ще ме предупреди един ден човекът любезно, – разширяват мрежата на постовете!“... После дълго време няма да
се обажда. После пък вместо него ще се включи автомат и с безизразен глас ще ми продиктува следното шаблонно изречение: „Абонатът,
който търсите, отговаря на нов номер. Съветваме ви да се консулти-
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рате с указателя!“... Ще последва пауза, изпълнена с кратки тревожни
писукания и те ще сигнализират за началото на световна космическа
катастрофа... След това съобщението ще се повтори. И понеже ще ми
е невъзможно да направя от толкова далече справката с указателя, аз
няма да набирам повече онзи код. Връзката ми с него ще се изгуби...
*
Отдавна ме занимава стремежът на човека да налага навсякъде и
във всичко отпечатък от себе си. В Бретан обаче научих нещо, което ме
изуми. Обясниха ми как правят керемидите по онези места. Така наречените обикновени или турски керемиди, станали, за жалост, рядкост
у нас. Веднъж казах на някого, че те са ми напомняли винаги за заобленостите на женските бедра... Човекът ме изгледа с подозрение. Но
това не е патология на мисълта. И без много въображение може да се
открие приликата между едните и другите форми... А се оказа, че в края
на миналия век в работилниците за керемиди на северните френски
провинции наистина подбирали млади жени с красиви и добре оформени крака. Налепвали суровата глина по бедрата им и след като тя засъхнела, керемидата се отделяла за еталон... Тази традиция може да се
тълкува по различни начини. Аз откривам в нея преди всичко преклонението пред съвършенството... Иначе, откакто научих технологията на
бретанските работилници, непрекъснато мисля за глинените късове по
покривите като за живи същества. Видя ли ги през зимата, затрупани от
ледени преспи, изпитвам дори физическа болка...
*
На вратата на крайпътната кръчма в Бад Щандау (курортно селище
недалеч от чехословашката граница) висеше обявление:
„Поканват се всички желаещи да присъстват на освещаването на новата черковна камбана в неделя“. Следваше мястото и часът.
Денят на празника бе далеч. Поставена под навеса в черковния двор,
камбаната чакаше. Средно голяма, с матов черен цвят и два инкрустирани пръстена върху широката ѝ основа. Какво творение е камбаната?
В металната му черупка са събрани всички пориви на човека за постигане на звукова хармония в пространството. Като материал и начин на
направа тя е най-близка до основните елементи на природата: огън,
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вода, пръст, руда; дори формата е открадната от крехкия полски цвят...
Почуках повърхността ѝ – камбаната кратко и глухо отвърна нещо.
Звукът бе нетраен, разпадна се мигом и възпроизведе в съзнанието ми
средата, сред която се намирах, с всичките ѝ подробности: слънчевия
ден, орляка мушици, който навиваше нещо с отчайваща настойчивост,
мрачната фасада на селската черква, отблясъците от огледалото на реката върху ламарината на кулата ѝ.
Изпреварвайки хронологията на времето, моментът, по силата на
необясним механизъм, се бе изчерпил от своята битийност и се бе превърнал в спомен.
Няма съмнение, че това бе станало посредство звука...
Значи бихме могли да го определим като път към видението, към
асоциацията и да приемем, че всеки звук отваря вратата на един спомен. Бихме могли да го свържем и с психологическите състояния, каквито са радостта, мъката, съня... Учудващо е тогава човешкото предизвикателство, опитваме се да заключим звуците в осемте нотни белега...
В деня на празника осветиха камбаната, вдигнаха я с дебело въже на
мястото ѝ и тя гръмна с останалите. Дванайсет на брой, те се подчиняваха на ръцете на един звънар. Скрит в кулата, в продължение на половин час звънарят изпълняваше камбанена симфония. Полифоничният
ефект бе удивителен.
Видях после човека, опитах да го заговоря – оказа се глух...
*
В Париж исках да видя всичко. Упорито отлагах само посещението
на мемориала „Пер Лашез“. Макар и пантеон на знамените люде, то си
беше гробище, а от детството си, преминало недалеч от Орландовци,
пазя тягостни спомени за тези печални места... Все пак един ден надвих
над себе си и поех към Единайсети квартал. За моя голяма изненада
гробището се оказа в оживената част на града, в близко съседство с жилищни постройки и улици, по които течеше живот. Но из алеите на „Пер
Лашез“ беше тихо и сумрачно. На една от тях към мен се приближи
непознат слаб човек и любезно ми предложи услугите си на гид. И без
друго обичал да се разхожда в свободното си време из тези места, можел да ми разкаже любопитни подробности за всеки от погребаните...
В първия момент предложението ме смути. Срещал съм по света
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всякакви печалбари, ала на такъв не ми се бе случвало да попадна.
Дали не беше мошеник?... Не, човекът имаше безпомощно почтен вид,
излъчването му събуди у мен неочакван прилив на добрина.
Усмихнах се и тръгнахме заедно между паметниците. Разходката ни
продължи повече от три часа. През това време непознатият разказваше. Разказваше наистина любопитни неща, но аз непрекъснато се усещах сам... Когато стигнахме до изхода, предложих да му платя за услугата – насмалко не ми се обиди. Предложих му тогава да пийнем по
бира в близкото бистро. Човекът и този път поклати глава.
– Аз съм дотук – рече ми, после се отдалечи бързо навътре към алеите...
И до ден днешен не мога да си обясня какво точно искаше да каже
той с тези думи...
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РАДА ДОБРИЯНОВА
(1948)

Портокали и миражи в Итака
„Моли се дълъг този път да се окаже...“
из „Итака“ от Константинос Кавафис
1.
С Пенелопа в същата посока бродим.
Трябва да има цяла вечност,
която продължава в един литър време –
този пленник в капризните скоби
и часовникът тиктака...,
хората излизат против своя воля,
хората не се завръщат,
хората се учат да дробят секундите
до следващото телевизионно шоу
(един младеж е оцелял в самолетна катастрофа).
Със сол покрита е земята,
но морската вода е лека,
не признава географии,
войни и катастрофи –
късане на нерви в реално време,
но морската вода е лека
и платнохода плъзва към Итака,
от Балтийското море
през гнездото на Балкана
(не римувайте с рана)
пъзелите се решават
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априори много отпреди
от съвет на пет старейшини.
2.
„Винаги ще мисля за теб“
Любовта започва с Любов.
Не тръгвай сама по тъмната линия
Всеки шум ще удави съня,
но преди да заспиш...
(Пенелопа, ти как не полудя?
Плела си пуловер под звезди,
по-топъл от сълзите си.)
3.
Белоцветни,
белоцветни,
белоцветни
са на дядо в градината вишните
в кисело-сладък буркан
и трапчинки от сладост по бузките
тичаш през слънце в снега,
къща балонна лети в къдриците,
кошарата, хамбара, менците,
съчките в двора – архивар на ината ти
и на непослушния идеал,
че дядо вече е пораснал,
а мама ще си бъде вечно млада.
Децата обичат с очите
в другия край на портрета
и в общите думи.
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Летящият влак... към Итака...
В ъгъла здравец държиш
житието твое, Константине,
в медна крипта се потулва
и в едно назаем взето расо,
там гравирана е чучулига
към документалния фетиш:
„А как ноздрите, които не миришат цвета,
ще разберат Божието чудо!
А устата, която не чувства сладкото,
прави човека като камък.“
Ученето, учението, ученичеството.
Обичаш четенето,
по-слабо рисуването,
пеенето не го умееш,
(тъй малко знаеш!)
а ненавиждаш невежеството.
Безполезни години. Небето е сиво.
Тест за крепостност сред приятели.
В центъра на народно състезание:
лъжци с лаврите на императори,
полето с червена ръж е засято
като кръв от игли на троскот,
сезон от сини точки в бялата корделка,
пионерската връзка да си винаги готов,
а преди всеки урок,
островърха петолъчка
(Пенелопа, не пий от този сок).
Кислородът събра от двадесет тома
екстремна химична реакция,
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върху себе си авторът
бе инжектирал сам отровата,
в „Идиот“.
Пречупила на две душата страст,
днес продават като: „Happyness“.
Самата ти,
сама,
самата ти,
сама,
самата ти,
сама,
лишена да създаваш,
защото всички бяха с тапи в ушите
червеният египетски брокат
на мургавото ти лице
някак – никак не стоеше
(ще разочароваш един баща).
В твоето приветливо мълчание
летяха скорци и серафими,
цветовете в тях дори се губеха
а цялата градина плуваше
в лъскави цветя на водни лилии,
под ясни сенки от миражи.
Без наказание отмина този век
(формираш от тестото нещо, Пенелопа,
отново ли се мъчиш над човек?).
4.
Изглежда нищо не може да бъде по-лошо
от разбита флигорна с извадени очи
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(не обясняват как се танцува
с назаем заети персонажи)
всеки шанс е напразен –
жажда за живот в преселението
на тъмни народи в светли страни,
бели убийци с мишена деца,
живот без извлечени поуки,
пътуването те води у дома –
от пощальона получаваш
пълната картина на света –
безимен, корумпиран,
все пак иновативен:
в последния акт
преиграва на милост,
дарявайки всичката си самота
за твой приятел.
Някъде трябва да бъде цялата вечност,
за да пуснат всички затворени
в платформата между Кълбото и Другия,
преди часовниците да затиктакат в плен
на домашно приготвен здрав мравешки разум.
Тогава се изгубваш в посоката на Пенелопа
със сухи устни пипнешком,
притопляйки детето си
като в шушулка от елф
и го целуваш... и го целуваш.
И го целуваш...
Погрешно –
те са невъзможни портокали.
Падат, падат, падат
по фасадите
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в посоката вятъра,
пасивни хора в падането им помагат,
по дъното се гледа лесно –
себе си ще видиш,
нейният мозък дава сигнали
и двете да се покаете.
(Пенелопа, върни я на власт!)
Хората говорят.
Хората излизат.
Хората идват.
Този билет е невалиден.
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РУМЕН ИВАНЧЕВ
(1948)
Студентско творчество:

На бъдещите инженери
И ето ни отново над чертежите…
С очи, горящи от безсъние,
във утрешния ден се вглеждаме,
не знаем, че навън е съмнало,
че бързат майките за млякото
и пъплят рейсове препълнени.
Потеглят натежали влакове
припрени, рошави, разгърдени.
Денят отметнал е юрганите
и ни подсеща за умората,
а от изписаните страници
ни гледат нерешени формули.
Да бдим над тях, но младостта ни
в проектите да не застине,
в архивите да не остане,
и в бъдещето да премине –
това е дълг и в него има
следа от скрита героичност.
Ненужно тук е всяко име –
безкрайно нужна всяка личност!
1972
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По сандали в дъжда
		

По Р. Бърнс

Тананикат под асфалта гъби.
Дирижира смахнат дъжд.
По сандали съм, болят ме зъби.
Не намерих никой в цъфналата ръж.
С навлажнени клепки конски кестен мига.
(Помни ме глупакът, ръгнах го веднъж!)
На кого да вярвам? Всичко е на книга.
Някой е измислил цъфналата ръж.
Вятър се е сгушил в моята китара.
Нецелунат скитам, ала изведнъж
виждам мойта Джени, там – по тротоара,
припка към чадъра на прошарен мъж.
1977
Из сатиричната книга „ДОН САНЧО и Кихот“ (2016)
Диалог
– И ний сме дали нещо на света!
Чу ме дядо и почеса си врата,
па побърза мъдро да отвърне:
– Той тъпкано ще ни го върне!
Ескалация
Каква ти, брате, емиграция?
Прилича на евакуация!
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Който се учи, той ще сполучи!
Туй се отнася до цели народи,
стига неук да не ги ръководи.
Стой, та гледай...
...как древната ни нация
умира в демокрация!
Паметник
На Радой
Културата ни ниска
жестоко е осмял,
затуй и днес пред „Плиска“
е без пиедестал!
Дядо Матейко:
– Я! И вратите райски
са с етикет китайски!
Профили
Вилнее във Фейсбук
нов башибозук!
Царски пантеон
До Самуил е време да се ококори
и Симеон Втори!
Чао, Дарвин!
От висока научна трибуна
до нас долетя новина:
Произлезли сме не от маймуна,
а от маймунското „А“!
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ДИМИТЪР ШОПОВ
(1949)

Приказка за биографите 76
Днес ми искат скромна биография
на момче провинциално тихо
и от всяко предприятие записват:
„Примерен, участ’ва добросъвестно,
няма наказания, награди...“
Всичко е така нормално,
че ми иде да се сбия с някой.
Други пишат мойта биография
и ще бъде досие отлично.
Ако можеха и вместо мен да дишат
въздуха свободен на бездомния...
Ако можеха с духа ми да поскитат
между дунапрена на душите си панелни...
Ако можеха жените ми да любят,
ако можеха...
Но очите ми да гледат,
как се учат да пълзят...
Щом във бурена на змийските им
мисли стъпя, да ме клъвнат...
Ала днес ми пишат
скромна биография.
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Паяците във душите им
тънки влакънца изплитат
и за клон оглеждат тихо...
Щом към трона и олтаря им
не пълзя молитвено,
трябва непременно да залитам.
А навреме,
ако сам се гръмна,
с лупи белези по черепа ми ще открият,
да докажат, че съм бил комита.
А куршумчето ми добродетелно
ще поставят на парцалче кадифено
и със гордост ще разказват,
че е било точно във сърцето ми забито.

По-високо от етажа
		
На етажа,
		
по-висок от уличната лампа,
аз не се съмнявам,
че едно дете със прашка
лампата ще счупи
и ще паднат
мъртвите криле на светлината...
Но ако внезапно на балкона
мъничко врабче
скърши полет като ледена шушулка,
зная как детето ще заплаче.
И звъна на топлите сълзи
врабчовата песен ще събудят.
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На етажа
		
по-висок от уличната лампа,
аз не се съмнявам,
че крадец, прескочи ли балкона,
ще открадне...
Но ако във стаята с парите
спи дете и огън пропълзи,
аз не се съмнявам, че крадецът,
с грация на хищна котка,
ще обгърне крехкото телце
и ще го открадне от смъртта.
		
		

На етажа
по-висок от уличната лампа.

Моят цял живот
по-кратък
от въздишката на камък...
Години го опипвах.
Кървях по зъберите.
Дълбаех думите.
Откривах го за очите...
И все по-дълбоко,
и все по-дълбоко в него
прониквах.
А той ми каза,
че ме познава.
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МИХАИЛ КАЛДЪРЪМОВ
(1949)

Последният Жител
1.
Бременна с нетърпение
дойде и тази пролет.
В пейзажа – спънат кон,
щърб стопанин
/по-щърб от лани/.
Къде са другите:
орачите, сеячите, жътварите ?
Грачат облаци с празни кореми,
ялово време.
Лудост е сега да садиш цветя
в пустинята бяла,
където табунът на думите
лудо препуска
под камшика на змея стоглав.
2.
Тръни в дните ни.
Гладен лай в нощите.
Хляб и сол има още,
да се хванем за зелено
веднъж,
все пак е пролет, не есен!
Така говореше един мъж,
преди да се обеси.
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3.
Тихо село.
Без поп и без кмет.
Няма смях, няма песен.
Младите – на гурбет.
Старите – царство им небесно.
4.
Душата на кучето праведно
спря пред вратите на рая.
Там изведнъж се разлая,
размаха гневна лапа
и Св. Петър ухапа.
5.
Последният жител
говори със сянката си,
но и тя бяга от него.

Емигрантът
На Любомир Николов
– Я, блудният син се завърнал!
– Дочака го старицата кахърна…
– Трябва да поправи покрива, комините…
– Да прекопае градината
/тук дните са потънали в плевели,
в кукувича прежда – надеждата./
…Умората от пътя
/колко години прокъсах!/
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пълзи като мъгла в кръвта ми.
Гладна кучка – самотата
е заръфала нощта с хищни зъби.
с остри нокти
а луната е оглозган кокал…
Умората от пътя…
Къде съм всъщност,
у дома или в тази пренаселена обител,
където с право човекът е изоставен
		
от Бога…
Лицето на мама остана на прозореца.
Завинаги.
Отвъд далечините.
***

САМО СВОБОДНАТА ВОДА
така развява знамената си
от светлина.
Само свободната вода
пее с цяло гърло.
И не оставя камък върху камъка
свободната вода.
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РАДА ПАНЧОВСКА
(1949)

ЗАЛЕЗЪТ
На фона на залязващия ден се слива
далечното и близкото, примамливо зове
да се разтворим, да полетим щастливи
във всичките посоки, навсякъде да сме.
Да бъдем цялото, безплътни да надникнем
в дървото, в камъка, в звездата на небето,
която неусетно става ярка, бликнала
като сълза при спомен за небитието.
За да пребъдем в тържеството на всемира,
да зазвучим в един акорд със световете
около нас, събрани като в лира.
Но иде ден – и всичко тленно светва.
Из Смяна ’81 /поезия, белетристика, критика/ (1981).

НАСИЛИЕТО
Нали и аз не виждам всякога света един и същ.
И все пак някак зная, че е същият.
Но гледам с по-добро око на тези, дето ми пригласят,
дори и утре да запеем друга песен.
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Какъв човек е оня, дето другаде се вглежда,
че ми се струва да сме от различни светове.
Насилие ще бъде мойта дума, ако той замлъкне,
да я преглътна ме е просто срам.
Ако се лъжа – нека ми отвори очите правият.
Но ако лъжа себе си, не знам какво да кажа.
Из Всеки ден (1984)

СЛЕДОБЕДЪТ
Повикаха я от ъгъла и тя дойде.
Единият я погали, целуна й ухото и я пусна.
Другият я уцели с точен удар в корема,
натиснаха я към земята.
Тя ги гледаше в очите, опита да се мята,
не искаше да разбере,
че съпротивата е безсмислена.
Обесиха я на близкия клон.
Преместих погледа си от прозореца.
Разтворих книгата, отпих от чашката си кафе.
Деца. Какво е за тях животът, котки много.
Из На белия свят (1992)
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НЕТЪРПИМОСТ
На разсъмване се събудихме с натежала глава.
Нещо ставаше с атмосферата, ожесточаваше ни.
Ръцете отпадаха, гърлото свито, едвам станахме.
Почувствахме, че се задушаваме, ще се разкъсаме.
Всеобщата нетърпимост бе постигната. В очите,
впити в огледалото, преливаше издъното омраза.
Кафето прекипя. Преглъщахме, без да се гледаме.
При входа се разминахме с нарастваща вражда.
На спирката възмущението излезе из границите.
Работните места заприличаха на окоп. Заваля
град от обиди и обвинения, настъпи потопът.
Към обед изгубихме контрол, войната избухна.
Хванахме се гуша за гуша, заудряхме напосоки.
До стъмване се изравнихме със земята. Изтребени.
Из Кратки срещи (1993)

ПОКАНАТА
Самотата е досадна като оса:
колкото повече я пъдиш, по налита.
Влезе ли ти веднъж вкъщи, сбогом мир.
Отначало я имаш за гостенка:
торта, кафе, сладки приказки и прочее.
„Отбивай се“ казваш, а тя вади нощницата.
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До късни зори ще ти плаче на рамото:
на чувства избива, ума ще ти вземе с фрази.
И как да се пазиш от Нещо в самия теб.
Минават си дните, едвам се понасяте, свикваш.
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СОФИЯ БРАНЦ
(1949 – 2015)

Пророчески години
Защо бащата трябва да събира
реката в дреха, вятъра в десница,
за да спаси едничкото си име
и тъй да го дари на синовете.
Въздушна власт смирява лошо време,
гнездо от въздух е плътта небесна.
Прокужда малките си птица черна,
на присмехулните очи налита.
Тук всяко тяло готви ѝ прехрана,
но кой вода на Враната ще носи,
щом пиленцата ѝ със плач се скитат
и долини огласят с вик до Бога.
Възлиза тя, от небесата слиза
и пее над главите на овните:
до преизподня ненаситност стига
и добродетел е с цена на бисер.
…Тъй с кошници раздава правилата,
като на вълк ушите ѝ израстват,
немлечните ѝ зъби изпопадат,
покарват глиги;
и млящи със косматите си устни
кому пророчества, кому езици.
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Кремация
Никой не се ражда в средата,
а единствено в своето начало –
мисълта за смъртта е началото.
За празника оправдават виновния,
в кремацията празници няма.
Винаги на страната на смъртния,
животът ще дращи в тялото.
Взривът ще е до небесата.
– Живак дай – за Фаренхайт!

Взаимност
(откупка)
Човекът, при когото поисках да остана…
И мина полунощ, видях, че ме забравя
и клепките му хлътват, заспива от умора,
и вече няма смисъл, но за какво говорехме?
Сънят е дом в дома, във който се укриваме,
стихът е сън в съня, последната му милост,
смъртта е страх в страха, страхът е смърт в смъртта
		
и краят на страха.
Да го приемем мислено.
Животът е с любов дори и без взаимност,
животът е любов – така ли е наистина?
И същият човек надигна се тогава
и лампата запали, и срещу мен застана.
И дългата ми сянка пречупи се в стената,
от допира му лек взриви ми се душата.
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И същият човек тогава се усмихна,
внезапно ме погледна до дъно във очите.
– И теб кои води, не знам, са те довлекли… –
и с плоската си кърпа обърса ми лицето.
***
Не обичам контактите, хваща ме ток,
и думите мразя.
Понеже си пръст – рекъл тъй за човека, –
а за жената не казал.
Аз ще се върна в кост.
С жълта кожа се вее животът, сивее, оплаква се
от апетит.
И с чука по дървото – дано му върви.
Така беше прието още откакто си бяхме кора
по дърветата и аз
щях да си глътна езика напразно,
преди и да бяхме чули за някакво
вегетарианство.
А ето сега
ме слуша ухо непознато –
вероятно ухото е ваше,
и устата – суровомесна, бързопасяща –
е ваша.
Целува ръка.
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АНГО БОЯНОВ
(1950)

Врати
Откак се помня – все тия прокъсани джобове,
откак се помня – все тия проскубани истини.
Изсушиха ме вече градските душни следобеди
и от бира коремът ни е прокиснал.
Да можех да вляза на сянка
до езичето на камбаната
и оттам да слушам човешкото упоение,
но да не гледам как Бог
еднакво се радва
на кръщенки и погребения.
Все по-трудно ми е
да бъда клисар на дните си,
или да сядам на маса, от грехове подлучена.
Дано да не хлопам никога по вратите,
от моето сърце заключени.
1975 г.

Нощем
Постегни, сърце, струните си корави,
стига си хленчило като дете,
щом денят не ти се отдава,
нощта ще ти се отдаде.
Тя е жадна и чака да ѝ разкажеш
за момичето, дето се сля с реката,
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нито бе проститутка, нито прокажена,
а някой бохем е изстискал снагата му.
Стават все по-изстинали дните ми,
в тях дълбае резеца на моята болест;
сутрин се уча срещу ръжена да не ритам,
вечер се хокам, че някому пак съм се молил.
Постегни, сърце, струните обгорели,
от това лятно и зимно лутане
и задръж поне от събота до неделя.
до голямото срутване.
1975 г.

Случка
Знам, че ти е тясно
на тази несебърска улица.
Най-тясната.
Тя дори не е улица,
а място за разминаване.
Ти си свикнала
да сънуваш своите Барселони,
дългите плажове и късите нощи.
Но кой те накара да си тук?
Не е ли Този, който ме доведе?
Прегърни ме –
да направим път
на любопитните туристи.
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Обещание
Живея се –
обветрян от възторг и болка,
понесъл сянката си –
като бреме.
От времето разбирам само толкова:
че е пространството
на мойта временност.
Свирукам си,
а с мен се заиграват
дървета, шипки, гущери и птици.
И чувам как земята проговаря
с гласа на влюбена – като девица:
Не се гневи на късите ми срещи
и не съжалявай.
Нарадвай се, обичай и прощавай.
Човекът е живот,
животът – път и свещ,
които дълга смърт ти обещават.
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ВАСИЛ СТОЕВ
(1950)

Обичаш ли, обичаш…
Обичаш и обичан си като симфония.
Велика полифония се размножава в мозъка:
приятели, великодушие, приятели,
пренебрежение, приятели…
И врагове – поклон!
В главата ти за всичко има място,
обичаш всичкото това многообразие –
обичаш всичко, за да бъдеш жив.
А в повечето случаи си ням – но нищо!
Живее ти се ясно, ала рядко
си посочвал с пръст пред всички –
това е любовта ми.
Обичаш словото, но нямаш думи
живота си да премълчиш.
Обичаш даже грозните и рогопоставачите
и като нищо си роден за алпинист.
Обичаш алпинизма, за да бъдеш жив.
Макар че вкопчен за едното си сърце висиш.
В омраза и любов си вледенен,
на себе си самият ти си връх… И ген –
сърца, кози, пътеки и ножове в пояса…
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Все помниш този мирис на брезент –
от гуменките ти на чорлав юноша из Витоша,
от раницата ти загубена край толкова еднакви сипеи…
В най-снежната, в най-тъмната ѝ гънка
още грее скътан залък глътка,
ала вече не за теб – за другиго.
Обичаш чуждото и вкусното –
за да бъдеш жив.
1980

Ти си всичко
В памет на Роза
Тази наша любов е една война.
Все трябва да съм нащрек,
да следя, да оглеждам
обстановката, от която да бягаме,
обстановката, в която да се обичаме.
И то без да отвикваме.
По-добре
да се обичаме в икона.
Като в онази, в която се любихме,
носени лудо от тези –
кой знае кога варосани! –
стени на старата къща.
В това забравено от Бога село
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малцината живи
запазиха тишина.
Да запазим и ние минута мълчание,
макар че никога няма да свърши нашата –
дай Боже да е стогодишна –
война.
Тихо се съмва,
тихо не стига времето,
тихо светват прозорци отсреща,
тихо свистят чайници,
тенджери под налягане ...
Много тихо трябва да извикам
колко много те мразя
и обичам.
1985 – 2016
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МАКСИМ МАКСИМОВ
(1950)

Кой
Кой съм Аз ?
– Водач на свойта сянка...

Домино
Бяхме деца. И ето сега, след хиляда години
стоим с неовъглени души
около кръглата маса на спомените.
Разказваме весели случки – сякаш играем на домино...
Губи този,
пред когото се е натрупала най-голямата купчинка...

1962
Избиха кучетата.
Представяте ли си –
село без кучета?
Тишина. И звезди...
Представяте ли си –
село без петли?
Идва денят и без петли...
Нещо неусетно
изпепелява душите ни...
И по-добре са
само сомнамбулите.
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Изведнъж
Изведнъж стана по-тихо!
Излезе си човекът,
който беше мълчал
през цялото време...

Картина
Носят празен ковчег.
Плачат всички.
Никой не се е родил.

Ехо
Гласът ми –
без каишка...

А нямало столетници
Една човешка година
била равна
на седем кучешки.
Гоcподи!
Значи съм
на четиристотин
и двайсет години!
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Букет цветя
Букет цветя.
Нещастни и красиви.
Подарявам им Човек....

Мъка
Слънцето
с натрошени кости,
простреляно,
падна
в една черна забрадка...
и настъпи нощта.
Безкрайната нощ
на една майчина мъка...
***
Чета стари вестници.
Какво удоволствие!
Чувствам се роднина на боговете…

Прегръщам те
Прегръщам те
и чувам музика...
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Господи,
нищо, нищичко
не разбирам от музика,
а всяка частица
пее във мене...

Обич
Ох, не може! Не може...
Обичта е с толкова крехки криле.
Тя не може
все във въздуха да кръжи.
Трябва все пак
на някое рамо да кацне.

Рано сутрин
Птичката пее, та пее...
Не мога да спя!
Птичката пее, та се къса.
Откъсвам ѝ главата! Мислено.
Пее...
Гръмвам я! Мислено.
Пее, та пее...
Човек не може да убие никого мислено.
Само себе си.

Сладко от ягоди
Затварям лятото в буркани.
Тъй както хубавите мигове
във спомени.
Със много, много захар...

91

МАЛИНА ТОМОВА
(1950-2011)

Потъването на Венеция
Прекрасната Венеция потъва!
Макар и милиметри на година, но
Венеция потъва безвъзвратно.
Във сблъсъка на два зодиакални знака (Земя,
Вода): малшанс за консервирания Ренесанс
и препитание за дребните търговчета венециански.
Защото по Канале Гранде всеки божи ден
се дипли лъскавото цветно приложение
в износената книга на живота.
Продаваш се за спомен на туристите, Венецио,
на лекомисления миг окото му не мига
как утре вечността ще се оправя
с последствията от везувиите и потопите!
А въздесъщата вода залива катедрали,
дворци, музеи, паметници, стари фолианти,
средновековни призраци и духове на дожи,
превзема миналото, застрашава всичко живо.
Потъват, както си пътуват румените немски групи,
япончетата порцеланови, които пулят
възторжено очи пред гледките непреводими:
...бутиците са пълни с мушами и гумени ботуши...
...момиченца играят на сестри от Ордените за спасение...
...разплакано, небето сякаш рони монахини,
рой черни перлени сълзи, търкулнати по бузата
на този град, обречен да потъне...
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Понеже е прието да не става дума за въже
във домовете на обесените...
или защото е предохранителна като жена-фелдфебел,
Венеция развъжда гълъби в сърцето си
и заглушава с чаткане на туристически обуща
бълбукащия страх... Ала бучи водата,
гласът ѝ се дочува чак в градчето Местре,
на осем километра от брега. А там синьора Джусто,
родена българка, в носталгия потъналата Виолета
очаква да роди момче... И всяка вечер,
когато дойде час да къпят младенеца,
ще се повтаря (знам) една почти библейска сцена:
ще рита със крачета, ще крещи, за въздух ще се бори
в коритото си мъничкият Ной. (Така
ще го наричам отсега, за всеки случай.)

Бедна стара
В косите ми – у, бедна стара.
Сивее ленът и коприната се нищи,
а ти развяваш къдри кадифени.
(Освиркана от свраки, птицо-феникс,
сияй в небесното си пепелище!)
У, бедна стара в моя поглед.
Не може никой теб да те размъти
(зеленоока, бистра и дълбока!)
и ще познава образа си болката
във огледалото ти всеки път
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У, в костите ми – бедна стара.
Прояжда червеят дори и имената,
но тази участ ти не си приела.
(От своя ангел назована Габриела,
наречена Мистрал от своя вятър!)
У, бедна стара и безсмъртна.

Малък принц
Приумица, игра или опитомена роза:
ще ги направи ценни времето,
прахосано заради тях.
Наоколо витае мъничкият принц,
некоронован още смисъл
на всички лудории и детинщини.

Като на длан
Изписано е всичко на дланта ми,
но имам ли кураж да си го разчета?
Пророк на себе си: опасно занимание,
не зная някого да е ощастливило.
(А пък невежата, детето и наивният
са трите протежета на съдбата!)
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РУМЕН БАЛАБАНОВ
(1950 – 2012)

Душа камбана
Аз съм майстор. Занятчия. Поправям камбани. Много камбани съм
лъснал и възродил. Но това, което ми се случи вчера, ме развълнува
силно.
Дойде при мен млад човек.
– Добър ден – казва, – вие ли сте майсторът?
– Аз съм – отвърнах.
– Нося една камбана – продължи младежът. – Още е в гаранционен
срок, а не съм й чул гласа. Сигурно е повредена.
И започна да си разкопчава ризата.
– Къде е камбаната? – попитах.
– Ето я – каза той и свали ризата си. – Моята душа-камбана!
Младият човек ме пусна в душата си. Да се опише една човешка
душа не е трудно. Представете си стая с размери три на два, с варосани
до бяло стени и таван. Подът от искрящ паркет – стъпиш ли накриво –
падаш. А в средата камбаната – излъскана до златистожълто.
– Това ли е камбаната?
– Да... – отвърна младежът. – Прегледайте я.
Приближих се, пипнах я – отлично качество. И езичето хубаво – залюлее ли се, всичко запява. Така и направих – залюлях го, разнесе се
тържествена мелодия. Залюлях го по-бързо – всичко затанцува в буен
ритъм. Звънти камбаната, меден глас има.
Излязох навън.
– Е, как е? Ако трябва да я сменим, ще доплатя – каза младежът. – Но
искам душата ми да запее.
Погледнах го, помълчах, пък после му рекох:
– Всичко е в ред, човече. Камбаната е отлична изработка. Но душата
ти е празна. Няма кой да я залюлее. Трябва да пуснеш някого вътре,
иначе ще си мълчи цял живот.
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Младежът се облече, а на излизане ми каза:
– Пускал съм, не че не съм пускал никого, но все под наем. Нали
знаеш, парите не достигат.
После излезе мълчаливо.
Да не бях я видял с очите си, нямаше да повярвам, че носи камбана
в душата си.

Прегорях
Вчера съвсем случайно ми казаха, че съм още суров за живота. Прибрах се вкъщи и споделих това с моите родители. Те се замислиха. Повече баща ми, а по-малко майка ми, която отиде на фризьор.
– Кой ти го каза? – попита баща ми, щом останахме сами.
– Николай от нашия клас.
– Това, което ти е казал Николай, е вярно – рече баща ми. – Той е син
на Павлов, а Павлов е изпечен...
Щеше да каже „мошеник“, но го премълча.
После подпря брадичката си с юмрук и така се натъжи, че ушите му
увиснаха като на слон. По едно време стана и тръгна решително към
печката. Взе тенджера, напълни я с вода и я постави върху котлона.
След това ме повика с пръст.
– Първо – каза той – трябва да ти уври главата.
И ми посочи тенджерата.
Скочих в нея, без да се колебая. Водата постепенно се затопли, стана
ми приятно, сякаш се намирах на плаж през горещ августовски ден.
Поврях половин час, после баща ми дойде и каза:
– Хайде излизай!
Аз излязох. Докато се отърсвах от водата, баща ми ме огледа критично.
– Все пак още си суров – въздъхна той и включи фурната. Взе една
тава, намаза я с масло и рече: – Лягай вътре.
Легнах.
Свих се на кравай, защото тавата не беше от най-големите. Обикновено в нея правеха баница. Пъхнат във фурната, отново изпитах прият-
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на топлина. През прозорчето гледах лицето на баща ми, върху което бе
изписано безпокойство за бъдещето ми.
След половин час ме извади.
– Как е? – пита ме.
– Приятно е – отвърнах. – Обземат ме най-различни чувства. Ту на
радост, ту на тъга.
– Значи си още суров! – обобщи той. – В живота няма място за никакви чувства.
И ме пъхна отново във фурната. След още половин час чух гласа му:
– Как е гърбът ти? Днес е важно да си опечеш работата откъм гърба.
Гледам, хванал е тен – отвърнах.
– Не е достатъчно – поклати глава баща ми. – Трябва да ти загрубее
кожата.
И пак ме тикна във фурната. Не знам колко време се изпичах. През
това време баща ми сменил апартамента с по-голям, издигнали го в
службата, купил кола, после я сменил с по-нова. Дори вила построил.
Майка ми все така ходила три пъти в седмицата на фризьор, където
обсъждала в подходяща компания моето бъдеще.
Когато ме извадиха, бях вече пълнолетен. Опитах се да се зарадвам
– не успях. Опитах се да се натъжа – не успях.
Погледнах се и тогава разбрах цялата истина: ами аз бях прегорял.
Съвсем, съвсем готов за живота.

Кюфте
От къщи изчезна кюфте.
Баща ми се ядоса и започна да го търси. Най-напред преобърна кухнята, после премина в хола и започна да рови в гардероба.
– Така не може да изчезне! – повтаряше баща ми и пухтеше от яд.
Накрая пребърка майка ми. Вместо кюфте, в джоба й намери листче
с телефонен номер.
– Какво е това? – попита баща ми.
– Къде ли може да е това кюфте? – въздъхна тя. – Я да видим в килера...
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– Чуваш ли какво те питам? – повтори баща ми.
– И все пак то не може да изчезне! – повиши тон майка ми.
– Тогава ще се обадя и сам ще разбера! – закани се баща ми и тръгна
към телефона.
– Недей, ще ме изложиш! Това е телефонът на Иван.
– Кой е този Иван! – процеди баща ми.
– Сетих се – усмихна се майка ми. – Може би е на тавана в кошницата. Ще изтичам да проверя.
– Никакъв таван няма в кошницата! – не издържа баща ми. – Кой е
този Иван?
Майка ми скръсти ръце и съкрушена, поклати глава:
– Не питай... И освен това не е честно. Започнахме да търсим кюфте,
нека си довършим работата.
– Ще ми кажеш ли най-после?
– Електротехникът – призна майка ми. – Докато беше в командировка, смених инсталацията. Нали помниш как изгаряха бушоните!
В този момент на вратата се позвъни.
– Добър ден! – поздрави непознатият. – Аз съм от Елбюрото. Ще
сменяме инсталацията.
– А как се казвате? – попита баща ми.
– Николай! – протегна ръка непознатият.
– Но нали инсталацията е сменена... И защо не се казвате Иван? –
изкрещя баща ми и се втурна в хола. – Защо?... Как така?...
– Аз го изядох! – обадих се тогава иззад гардероба.
– Не те ли е срам! – издърпа ухото ми майка. – Ние се пребихме да
го търсим...
– Едва не се скарахме заради това проклето кюфте – допълни баща
ми.
И въздъхна като човек, измъкнал се от голяма неприятност.
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ФЕДЯ ФИЛКОВА
(1950)

***
Защо не тръгнах
след погледа на плаха катерица –
убежище и аз
в хралупа топла да намеря?
При мен сега е зима.
Дори и любовта ми –
ледена висулка –
на стряхата обесена виси.

Изгрев
Небето изсветля до крайност:
слънцето върви към мене.
Дали на хълм да го поставя
или в река да го търкулна?
Но водата ли тогава
ще изгрява и залязва?

Пантомима
Направих посещение на истината.
Тя
от ъгъла си ме помоли:
Изведи ме
с теб да поиграя!
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И
ето ни
сред хора
под син купол.
Играта е с ръка върху сърцето.

Светулка
Телце, което
вместо сърце
си има въгленче.
Пита тъмнината:
Как носиш болка в крехката си пазва?

***
Измислих си всичко:
голяма любов,
привързаност до безумие,
горда самотност.
Глупости! –
всички ще кажат,
догонили с погледа си
само крайчеца на златната мантия,
с която любовта се разхожда.
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Сама
Стопена снежинка –
силует на сълза.
Сама съм сред зимата.
Сърцето ми
толкова чуждо се чувства –
Изрязано нокътче,
захвърлено в нищото.

Поет
		

На Николай

Внезапен като гръм в нощта
се спуска водопаден дъжд.
Самотен срещу яростта
се бори силует на мъж.
Лицето все по-зримо става
и тялото като към бряг
неудържимо приближава:
тъга вещае воден знак.
Мъжът тъгата превъзмогва
и сред пороя търси брод.
Но радостта далече бяга
и тъй ще бъде цял живот.
(Из стихосбирката „Цветя с очите на жени“, изд. „Народна младеж“, София, 1982)
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ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ
(1951 – 2003)

Известни негови сентенции
• През целия си живот мислех, че живея в държавата на Станислав
Стратиев. Оказа се, че съм живял в държавата на Кондьо.
• Какво можеш да направиш за някого, чиято представа за свобода
е да има господар?
• Младостта не е талант, а физиология.
• Какво значение има, че сме спечелили нещичко, след като абсолютно всичко изгубихме, а най-вече изгубихме себе си?!
• В България не съм виждал богати джентълмени.
• Най-големият враг на нашето поколение беше жаждата за демокрация. Тази жажда ни направи инфантилни, истерични и лековерни.
• Инфантилно е да чакаш нещо от общество, където господстват дветри официални щампи, а под тях – като ниска купеста облачност – чалга.
• Стигнете ли до дъното на отчаянието, никога не спирайте, защото
ще ви хареса. Колкото и да не ви се вярва, отчаянието – също като онанизма, има определен чар.
• Един народ, който харесва повече „Искам го - стискам го“ от „Лунната соната“, хич не е за оплакване, даже напротив!
• Социализмът всъщност е извинение за собствената посредственост. Той и затова толкова дълго се задържа.
• Ходатайството убива повече хора от войните и земетресенията.
• Човек винаги се сърди на прекрасното, което го е подминало, а
лошото, което го е сполетяло, някак забравя, прощава му.
• В България на световно ниво стават само две неща: кисело мляко
и предатели.
• Вече знам, че на този свят много по-важно е да чакаш, отколкото
да получаваш, много по-важно е да мечтаеш, отколкото да притежаваш, много по-важно е да молиш, отколкото да заповядваш...
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• Кого лъжем с този надпис над Народното събрание – „Съединението прави силата“, след като на всички вече ни е ясно, че у нас омразата прави силата?
• Не е страшно да умреш, страшно е да се предадеш без бой!
• Бедността е като шарката – личи ти по лицето. Колкото повече ти се
иска да я прикриеш, толкова повече лъсва.
• Освен с хиляди предателства, жестокост, свинщини и низости преходът в България беше белязан и с едно агресивно, безсмислено, тъпо
и безплатно нахалство.
• Съдбоносната промяна на 10 ноември 1989 година, която подготвяхме, жадувахме, лелеяхме, се оказа нашият гроб. Едва ли има други,
осъдени на смърт в света, които са отивали с такъв възторг към бесилото като българските писатели от моето поколение.
• В една държава, в която няма писатели, култура и обществен морал, сто министерства на вътрешните работи да построиш – пак единствения резултат ще бъде страх, страх, страх....
• Не се бой от онова, което ще се случи на всички. Бой се от онова,
което може да се случи само на теб!
• След социализма най-подлото нещо се оказа падането на социализма.
• Може би родината е там, където си съгласен със себе си. Където не
си чужд на всички, а най-вече – на теб самия.
• Талантът да си човек е особен талант и като всеки талант – или го
имаш, или го нямаш.
• Преди живяхме в затвор, сега сме затворници на времето.
• Никога не съм вярвал сериозно, че сам по себе си социализмът ни
е виновен, че живеем като идиоти. Днес, под егидата на червено-сините тъпаци, да не би да сме по-малки идиоти?
• Всеки в този живот се връща там, откъдето е можел да тръгне по
друг път.
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България
В Индия говорят на 845 езика, но живеят в една държава.
В България говорим на един език, но живеем в 845 държави.
Едната държава се вози в беемве. Другата – в градския транспорт.
Третата ходи пеш. Някои държави плащат данъци. Други не плащат.
Има държави, които плюскат омари в сребърни сервизи. Други държави наблягат на кофите за смет. Цели държави ходят на почивка на село.
Трети изобщо не почиват. Четвърти просто почиват, в смисъл – гушват
босилека. Разни държави не знаят какво да си правят парите. Другаде
изобщо не виждат пари. Всяка държава у нас си има собствено правителство, собствена банка, собствен морал, собствена интелигенция,
собствени граници, собствени интереси, собствени закони, собствен
капитал, собствени вестници, собствена престъпност и собствени дисиденти.
Всяка държава у нас знае как трябва да се оправи съседната. Всичките накуп знаят как трябва да се оправи България. За съжаление не може
да се оправи нещо, в което никой реално не живее.
Колкото до това, че все още говорим на един език – и то не е болка
за умиране. Има ли значение на колко езика общуваш, щом всеки започна да си говори сам?

Есента на идиота
Пиех кафе в едно от кафенетата по централните софийски булеварди, които напоследък служат главно за стрелбища.
До кафенето, където беше абсолютно забранено да се паркира, спря
беемве. От него излязоха една богиня и един маймуняк.
Богинята – какво да ви разправям? А бе, какви са тия Синди Крауфорд, Клаудия Шифър, Наоми Кембъл? Коя е тая Линда Еванджелиста?
Не стават дори масата на тая красавица да забършат, без майтап. На
всичко отгоре я обиждам, като я наричам красавица. Красавица все пак
е нещо сравнимо, докато тоя шемет беше извън всякакви класации. Тя
беше еманация от най-активното, най-чаровното, най-стойностното,
най-плодородното, най-жизненото и най-откаченото от всички раси,
племена и народи, минавали през древната ни земя. Върхът на всичко,

104

което съм виждал по света, а аз доста съм виждал.
Мамунякът стъпваше тежко след нея. Стигаше ѝ до пъпа. Задникът
му беше десетина пъти по-обемен от остриганата му чутура. По себе си
носеше около десетина кила злато, като от ухото му, то се знае, висеше
обица. Всичко говореше, че тоя квадратен, рапонест, пипонест мутант
със свински очи беше стопанинът на богинята. Нейният господар.
Ние, зяпачите, бяхме втрещени от мадамата. Дъх не можехме да си
поемем. Двамата катаджии, които пред очите ни бяха глобили маса леваци с лади и москвичи, застанаха „мирно“. Маймунякът явно остана
доволен от ефекта и за да подчертае пълното си превъзходство над света, взе че... чакай сега да видя как да спестя тая дума, макар че на мене
кой и какво ми спести? Да кажем, че маймунякът изпусна въздух отзад.
Само че то не беше просто изпускане на въздух. То представляваше някакво си негово, особено, маймунско творчество. То беше своего рода
тържество на съзнанието му, пир за душата му и катарзис на мисълта
му, съпоставими с Гьотевото: „Светлина! Повече светлина!“. Вярно, на
светлинни години по-първични, но съпоставими. Звукът от задника на
маймуняка излизаше дълго, протяжно, като песен от кавала на самотен овчар през турско робство или, ако предпочитате, османско присъствие. После се появиха някакви тревожни трели, сякаш във въздуха
звънна предчувствие за война. Накрая свърши с експлозия, нещо средно между пукот на черешово топче и старт на ракета „земя-въздух“.
Онемяхме съвсем. Маймунякът ни гледаше триумфално със свинските си очи. Кълна се – всеки един от нас искаше да му направи забележка, да му плесне шамар, но в същото време във всеки един от нас
някакъв подлец говореше: „Не се впечатлявай, че няма с какво да те
погребат!“.
Единствено богинята не обърна никакво внимание на случая, явно,
че чуваше тоя зов на Вселената през пет минути.
Двамата хлътнаха вътре, на масите за по-първи хора.
Рекох си – да съм хептен закъсал, като нищо ще изкарам кило свинско от случката. Колко му е да врътна един къс разказ, асоциирайки
мадамата с България, господаря ѝ – с нов кърджалия, добавям няколко
размисли за културата, продавам сълзливото съчинение на цената на
кило свинско и готово.
За съжаление аз никога не закъсвам дотолкова, че да взема мерки.
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Майната му на свинското, светът ми още не се свежда до кило свинско. То не че все някога няма да се сведе, но поне засега не се свежда.
Та разказът щеше да е трогателен и тъжен и даже можеше да изглежда дълбок, докато в действителност щеше да бъде просто дълбоко
неверен.
Неверен от гледна точка на целия ми житейски опит.
Вижте, светът го е докарал дотам, че навсякъде тая прелест щеше да
е притежание на богаташ, а не, да речем, на пианист, писател, художник, или, чукай на дърво – на поет.
Никой мъж в края на двайсети век не бива да разчита, че красивите
жени имат акъл или поне – само акъл.
Акълът у жените е брат на мелодрамата, а мелодрамата е в състояние да ти внуши невероятни глупости. Например, че да се возиш в
„Москвич“ е същото като да се возиш в „Мерцедес“. Че на умния човек
малко му трябва. Че е все едно дали почиваш в „Интерконтинентал“
или в палатка, стига да си чел Чехов. Нещо, с което и великият Чехов не
би се съгласил, знам го аз Антон Павлович.
Цялата работа значи опира до маймуняка или поне в това, че по целия свят господарят на богинята щеше да изглежда различно. Щеше да
е най-малкото прилично сресан. Без обица. Щеше да паркира беемвето на паркинга. Щеше да е направил парите си пред очите на другите, а
те, щат не щат, щяха да му признаят правото да се вози в такава кола и
да притежава такава жена. Изобщо, щеше да бъде пич, а не маймуняк,
при съприкосновение с когото нямаше да се чувстваш като заточеник в
Диарбекир, без да си вдигнал въстание, като опълченец на Шипка без
Радецки или поне Сюлейман Безумний. Нямаше да се чувстваш кръгъл, безнадежден, безумен и непроходим идиот, каквито се чувствахме
всички ние в кафенето.
А най-главното – той нямаше да... Боже мили, нали нямаше... или аз
съвсем съм откачил?!
Излиза, че от нормалния свят не ни дели нищо повече освен един
въздух под налягане.
Като се замислиш – нищо работа.
Но ако продължиш да мислиш – нещо си е...
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Великанът Ох
Току-що бях се върнал от Индия. Не знаех какво да правя със себе си.
Стоях на улицата, самотен и нещастен. Сигурно язвата ми се е обадила,
защото тихичко извиках: „Ох!“. Тогава усетих, че някой ми дърпа крачола. Наведох се и видях малко червенокосо момченце, което едва стигаше до коляното ми. То ме изгледа със зелените си очи и гордо рече:
– Аз съм великанът Ох! Мога да ти изпълня всички желания!
Дъхът ми спря. В тоя момент колеги, които съм учил да пишат, ми
показваха, че съм излишен. Приятели, в които съм се клел, ме предаваха един след друг. Телефонът ми мълчеше. Светът мълчеше. Вече не
вярвах, че ще се върна в професията си. Че пак ще пиша разкази и фейлетони. Единствено това малкото, беззащитното искаше да изпълни
всичките ми желания.
– Ще ти купя сладолед! – рече човечето и протегна юмруче, където
се гушеха няколко стотинки. В този момент една ръка го плясна:
– Колко пъти ще ти повтарям да не говориш с непознати!
Надигнах глава. Пред мене стоеше майката на детето и ме гледаше
с омраза.
Детето заплака. Жената го поведе нанякъде.
Стана ми жал – за нея, за мен, за нас, възрастните. Но за момченцето
не ми беше жал. Може ли да ти бъде жал за такъв всесилен великан
като великана Ох?
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ИВАН КУЛЕКОВ
(1951)
ххх
Светлината е за всеки.
Тъмнината е за търсещите светлина
ххх
Не знам какви се раждаме.
Умираме деца.
ххх
На ринга излязоха Доброто и Злото.
Хората заложиха за Злото.
То победи.
Хората спечелиха.
ххх
Отказвам да се състезавам. Страхувам се да не загубя.
Още повече се страхувам да не спечеля.
ххх
Ще зарасне раната.
Ще остане белег.
Върху белега.
Върху белега.
Върху белега.
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ххх
Имаме земя.
Имаме вода.
И си правим кал.
ххх
Жените се събираха в един ресторант до гарата в Рим. Имигрантки
на по 40-45 години. Бивши учителки, библиотекарки, чиновнички... Станали болногледачки, кучегледачки, чистачки, слугини… Рускини, българки, румънки, украинки, полякини…
На чуждия език питаха сервитьорите кое е най-евтино и може ли
една порция за цялата маса, на своя разговаряха за пари. Коя колко
изпраща на мъжа и децата си. След това жените танцуваха.
Танго. Две по две. Като във военен филм. А войната още не беше
започнала.
ххх
Не трябва да го забравям.
– Бях убеден, че искате да сте свободни, а се оказа, че искате да сте
богати.
Това каза на изкупвача бившият политзатворник, докато предаваше
книгите си за вторични суровини.
ххх
Цял живот изгребвах пясъците и браних къщата от пустинята.
Започнах да си играя с пясъка едва след като загубих битката.
Твърде късно открих, че не е трябвало да правя нищо друго.
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ххх
Сънувам, че живея в един тъп виц. Заедно с американеца и шведа.
Американецът пасе крави, шведът строи парламент, а аз правя ограда
около къщичката си. Целта ми е да издигна ограда, по-висока от небостъргач, обаче не ми достига материал, затова разграждам по малко от
къщичката си. Завалява дъжд, аз обличам черната си мушама, изкопавам тунел под оградата си и отивам да гледам американеца, който пее
под дъжда. Запознаваме се. Оказва се, че той не бил забелязал нито
мене, нито къщата ми, нито оградата ми. Разказвам на американеца
за американското изкуство: Джон Хеселиус, Томас Сали, Уилям Мерит Чейз, Джордж Билоуз, Бенет Нюман, Ад Рейнхарт, Джордж Сегал,
Сеул Стайнбърг... Американецът благодари и иска да ми плати за урока. Пристъпвайки на пръсти, към нас приближава шведът. Интересува
се дали ще наруши свободата ни, ако привечер – между 17.10 и 17.45
часа - се разхожда из вица. В същото време от Стокхолм се интересуват
какво е мнението на шведа относно подготвящия се закон за декоративните рибки – трябва ли да се забрани отглеждането им в аквариуми,
по-малки от 90х50х40 см, или не трябва. Казвам на шведа и американеца, че имам познат пазач на язовир и мога да си ловя риба и когато
риболовът е забранен. Американецът и шведът или не разбират какво
им говоря, или се правят, че не разбират. Казвам им „ииий, вижте там
какво хвърчи“, те вдигат глави, аз им отправям по един ритник отзад и
смеейки се, се прибирам зад оградата си. Започвам да се ядосвам на
съня си. Защо американецът пее под дъжда, а аз, който знам за американското изкуство повече от него, го гледам уплашен изпод черната
си мушама? Защо шведът, който не знае ни какво е робство, ни какво
е терор, ни какво е насилие, цени свободата повече от мене? Защо аз
имам образование, а онези хора – култура? Защо живея в такъв тъп
виц? Защо моят сън изобщо не зависи от мене? Не, така повече не се
издържа! Заспивам отново.
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КИРИЛ ГЕОРГИЕВ
Кирил Георгиев е членувал в КМПС в началото на 70-те години на
20. век. Загива на двадесет и няколко години при инцидент с колело.
Славимир Генчев пише: „Не си го спомням от Кабинета, но името му ми
беше известно. През 1975 г. Черняка възложи на мен и Румен Леонидов
да откараме в родното му село Горни Окол надгробната плоча на този
рано отишъл си при нелеп инцидент с велосипед обещаващ поет. На
плочата беше изсечено негово двустишие, което се е врязало завинаги
в паметта ми:
„Тихо стъпвай, птица пие чуруликане сега.
Ако счупиш съчка само, ще избяга песента…“
През 2016 г. проф. Божидар Кунчев, който е бил колега на Кирил,
издаде негови стихове в малка сбирка под надслов „Слънчев дъжд“ (ИК
„Орбел“).
„Mисля, чe той щeшe дa обогaти поeзиятa си в тeмaтично отношeниe. Но „пътят нa нeщaтa“ от свeтa, от товa, коeто животът щeшe дa
му поднaся кaто болкa и съмнeния, кaто paдост и нaдeждa, пaк щeшe
дa минaвa сaмо пpeз душaтa му, нeподвлaстнa нa общопpиeтото. И си
мисля, чe мaлкото, коeто ни остaви кaто поeзия, обeщaвaшe нe сaмо
плодотвоpeн по-нaтaтъшeн път, но и убeждaвaшe, чe той бeшe тpъгнaл
вeчe по нeго. Tой, остaнaлият зaвинaги нa двaдeсeт и няколко години
поeт, eдно от имeнaтa нa студeнтскaтa ни млaдост. Tой – Кирил Дамянов Георгиев, от софийското сeло Гоpни Oкол, нaд чийто гpоб нe сa
пpeстaвaли дa вaлят слънчeвитe дъждовe нa животa...“ – пише проф.
Кунчев в предговора.

След време
Кажи: на лятото приличаш и затова тъгувам аз,
ако успея да повторя поне единствен негов час,
ако раздам, каквото имам, от ценното на същността,
ако повторя цветовете му, на вечерите – нежността,
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ако не се смутя, че трябва сред зарусели класове
да се помоля на небето за кротки, живи дъждове.
Сега съм още дух със нищо и в нищо неопределен –
за дом и път аз имам само на пролетта цвета зелен.

Треска
Топят се нощите все повече, че пролетните цветове
за своя път от пръст до устни ловят и късат часове.
На тях понякога се сърдя, на своя сън за краткостта,
забравил, че така се зидат основите на трайността.

Сянка
Вали от слънцето незрима, звънлива, чиста топлина.
В такива часове презирам подвижните и зли петна
на сянката си – сива мишка, увиснал над земята студ.
И ако можех да я махна, не бих пожалил сън и труд,
на птиците не бих завиждал – не ѝ познават тежестта,
защото те я имат само в минутите преди смъртта.

Птици
Налейте в дните ми зелени от слънчевите часове.
Зелена зима пролетта е без крехките ви гласове
и без гнездата ви – огнища наравно с аления мак.
Налейте песни и размахайте крила към синевата пак!

112

И обещайте, че отново ще ме спасявате от глад –
навярно който ви очаква, завинаги остава млад.

Въздух
Със себе си отдавна водя една неспираща война –
макар че си ми много скъпа да те пропускам, светлина.
Сред пътища през дни и мисли, все по-дълбоко убеден,
разбирам, че почти във всичко светът е по-богат от мен.
И нямам право между него и теб да бъда вечерта
щом има някъде желания, очи и зреещи жита.

Камък
Мога ли на тебе, камък, да завидя някой ден,
щом от брегове и болки се почувствам уморен.
Същността ти е разлята даже в дребното зрънце –
моята от всяко късче е събирана в сърце.
Затова чрез него мога в новото да я спася –
пламъка на свойта старост аз така ще угася.
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КРЪСТЬО КРЪСТЕВ
(1951–2008)

Дзен под кедъра
Железничарят Славейко бил прилежен ученик на Учителя Кръстев.
Той обичал да слуша притчите му и да пие чай с гроздова. Веднъж обаче се оплакал:
– Уморих се от глупостите на живота! Искам да се преродя в сив котарак и да прекарвам зимите, излегнат на радиатора!
Учителя се засмял:
– Знаеш ли какъв е твоят проблем? Все някой трябва да пали парното!
Учителя Кръстев седял под кедъра и четял книга от един модерен
романист. По някое време затворил книгата, оставил я настрана и поклатил глава:
– Този автор е глух за света, защото крещи!
***
Интелигент дошъл да побеседва с мъдреца. Учителя го поканил:
– Да поговорим за истината, но първо седни!... Ето, тук е дъската с
пироните, а тук е креслото!
Интелигентът седнал в креслото и кръстосал крака, а Учителя Кръстев се намазал със зехтин, легнал на дъската и обяснил:
– Такъв е тъжният избор на интелигента – удобство или истина!
***
Мутантът Крум срещнал Учителя Кръстев и го заговорил:
– Учителю, измъчва ме един въпрос!
– Задай го, Круме!
– Защо един иска от Бога мерцедес и го получава, друг иска фризер
и го получава, трети иска от Бога да фалират враговете му и те фалират,
а аз моля само да заспивам с чиста съвест и не получавам тази милост?
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– Круме, ти искаш твърде много от един Бог! – отговорил Учителя.
***
Съседската девойка Нина казала на Учителя:
– Който ме види, веднага ме харесва! Всички ме обичат!
Учителя Кръстев откъснал круша, подал ѝ я през оградата и я посъветвал:
– Ела да ми се похвалиш, когато те обикне някой конкретен!
***
Железничарят Славейко и Учителя Кръстев седели на маса под кедъра и пиели чай с гроздова. Когато се почерпили добре, Славейко попитал:
– Учителю, кой е най-добрият човек на света?
Учителя Кръстев извадил една пчела от брадата си и отговорил:
– В наше време най-добрият човек е този, който не прави повече
зло, отколкото му е необходимо!
Из „Дзен под кедъра“, 2006 г.

Синдик на име Дик
По улиците на града вървели автомобили. В първия автомобил седял човек. Минувачите се питали:
– Кой е този човек?
– Как, нима не знаеш? Това е синдик!
И наистина това бил един синдик. Майка му го наричала „син“, а
жена му се обръщала към него с името „Дик“, нищо, че се казвал Дико.
Така в първия автомобил се возел самият синдик на име Дик, във втория се возело бомбето му на име Борсалино, а в третия – мобифонът
му, който все още си нямал име. Синдикът желаел в най-скоро време
да кръсти мобифона Божидар и вече бил запазил ден и час в църквата
„Свети мъченици Синдици“.
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Минувачите гледали след автомобилите и казвали:
– Синдик да си на това време!
– Роди ме, мамо, синдик, пък ме хвърли в сандък!
Имало, разбира се, и хора, които викали:
– Абе синдик със синдик такъв!
– На главите ни се качиха тия синдици!
Обаче автомобилите вече били отминали. В първия автомобил синдикът на име Дик, във втория бомбето на име Борсалино, и в третия мобифонът, комуто предстояло да приеме християнската вяра. Колоната
завила зад ъгъла и спряла пред една мраморна сграда с толкова много
бронзови лъвове и орли, че приличала на планина в Африка. Вратата
на планината се отворила и отвътре изскочил черен негър с пищов. Той
бил бодигард и задачата му била да гарди.
– Добро утро, господин синдик!
– Отваряйте си очите, Първан!
Негърът се казвал Първан. А синдикът се казвал Дик. Синдикът Дик
се качил в асансьора и слязъл на третия етаж. Банката била пуста, защото всичко било усвоено. Усвоено значи „станало някому свое“. Синдикът трябвало да индикира кому. Това се оказало невъзможно, без
държавата да му отпусне четвърти автомобил, в който да вози хамстера
си. Хамстерът бил женски и се казвал Синди, били неразделни. Освен
това държавата трябвало да повиши заплатата на синдика с два милиона, за да продължи да бъде неподкупен. Синдикът запалвал пура и
отивал пред огледалото, което се казвало Огледало. Опъвал тирантите
си и въздъхвал:
– Ех, ти, голям синдик такъв!
И докато се обърнел, то станало време за обяд в ресторанта на Министерски съвет.
1998 г.
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ЛИДИЯ НУРЯН
(1951)

Той
Далеч от неговите дебри неизвестни
понякога излиза тъмна сила
и мрачната ѝ жажда значи нежност.
Смиляват се отчаяни, ръцете
и своя плач детински изповядват.
Докато гордостта потропне тайно
с копитото на коня му в земята.
***
Черни мишки обух върху сито от цедилки.
Навлякох меки облаци от изтока син.
Голите ниви ми се видяха хубави за връхна дреха.
С устни ли ме вика, маха ли ми
или е спрял като купе пътят,
мой е той.
***
Отпусни сърцето си – нека не бъде ръчичка свита и сълза.
Слез от високото и хладно място до комина.
Вятърът само те разплаква
с неговите приказки нито светли, нито бавни.
Легни, утихни, утихни
и всички подпочвени води.
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***
Възелче-инатче ли съм или ябълкова семка?
Защо ли щом слънцето ме погали
и сърцето ми се стопля.
***
Дошъл е.
Защото сянката му вече
носи тяло.
***
И всички мисли са ми изпълзели на дъжда
		
като зелени жабки.
Не може да се мисли повече.
Аз цялата се кърша… и люлея.
***
А сухата ръчица на скръбта ми
държи блестяща четчица и я поднася
като молба към листа.
***
От моя чер прозорец очите ми улавят всяка нощ луната
					
като кукичка
и я задържат, безпомощна.
И пак я пускат.
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***
Тъй ниско, като в заслепление са облаците
и осукват ни така, че да не мога да те виждам,
но страхът от теб да ме притиска към земята.
***
И думите разхлабват страстните прегръдки помежду си.
Лицата им не са разплакани и озарени.
Приведени, работят кротко те.
***
Приспете ме с всемирната любов,
безплътна, утолена и щастлива.
Върви жена, край нея светъл облак,
а болката й е като изхвърлен плод.
***
Жълтееше като попарен моят ангел,
поникнал от излъчването сухо на пустинята,
чиято зла усмивка, /като бич/, сама потърсих.
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МАЯ ПАНАЙОТОВА
(1951)

Мъжки пейзаж
Зад охлювчето на ухото
ръцете ми възторжено се спускат
по гладката пързалка на гърба му,
за да се допрат по двата топли
симида и да се стъписат:
да си отчупя или да отхапя?
„Мирише ми на мъжко месо“, си мисля,
вървейки към Малечко-Палечко,
ала се срещам с Великана.
Той ме повдига на овалното си рамо,
щастлив, че е открил човекоядка.
Ухо върху гърдите му полагам,
за да сверя посоката, и чувам:
кънти там конски тропот на сърце,
победоносни викове се носят
край животворен извор.
Във долината на врата му
ръцете ми полягат за почивка.
Но устните ми продължават
към кратера на неговите устни
в очакване вулканът да изригне.
През хребета на правия му нос
чак до подножието на челото.
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Там е прогледнала душата.
Там, зад челото, се разлистват
и цветове разтварят неговите мисли.
Там, зад челото му, узряват
най-сладостните плодове на мойто лято.

Върху листо от плачеща върба
Върху листото изтъняло
от плачеща върба ще тръгнат
разплаканите мои чувства
все по-далече, по водите
на Шелда, Зена, Нета, Лея...
Макар да им е много тъжно
върху листото безнадеждно,
ще вземат скъпото богатство
от зрели думи и целувки
от всичката любов, събрана
за няколко щастливи часа,
към теб по-близо, по водите
на Шелда, Зена, Нета, Лея...
С тях непременно ще достигнат,
без да ги плашат ледовете
на други погледи и чувства,
до теб по-близо, до водите
на Струма, Янтра, Места, Яна...
Там нейде, спрели сред водите,
на хлъзгав камък ще ги чакат
със зрели думи и целувки,
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с любов и нежност твойте чувства.
Дано ги чакат твойте чувства
с любов и нежност натежали,
там нейде по водите родни
на Струма, Янтра, Места, Яна...

Последно посвещение
Изгубваш ме, изгубваш ме, тъй както
жена, улисана в прането,
изгубва диамантен пръстен.
И ще ме търсиш после ти сред пяната
от мисли, спомени и чувства,
а аз ще светя някъде на някое
далечно, нежелано дъно.
Изгубваш ме, изгубваш ме, тъй както
ловецът нежната сърна изгубва,
щом притежава мъртвото ѝ тяло.
И ще ме търсиш после ти сред сенките
от хора, мигове и думи,
а аз ще тлея някъде на някое
усойно, нежелано място.
Изгубваш ме, изгубваш ме, а ти си
и родната земя за мене, и слънцето.
И ще те търся аз между държавите,
защото ще съм два пъти изгнаница,
а ти ще самотееш на върха си,
издигнал сам със своето тщеславие.
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МИХАИЛ ГРИГОРОВ
(1951)

Дървото на забравата
Изчезна вярата ни вдън земи.
И вдън земи и страстите се скриха,
а след това безчувствени лами
в душите ни и ядоха, и пиха...
Една далечна призрачна луна
подобно златна ябълка висеше
и пръскаше фалшива светлина...
Навсякъде така фалшиво беше,
че ни измами всичко в тоя свят,
останаха единствено представите.
И ми се ще понякога от яд
да посадя дървото на забравата.

Малка балада за здрача
Пристъпва бавно конят престарял –
най-смутното и скръбно време – здрачът.
Предчувствие, че близък е умрял –
и с тая вест към мене някой крачи.
По пътя пак съзирам капки кръв –
каруците се връщат от лозята.
На гроздобера сладостният лъх
ме плисва от нозете до главата.
Пчели кръжат, чертаят ореол
над сенките. А дядо ми е слязъл
и пеш върви. В чакълестия дол
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аз виждам как каруците премазват
пчелите. И затъпкани в праха,
умират те над капки сок. Във здрача
подтичвам аз, задържам си дъха
и зад приведения гръб на дядо плача...

На старата гемия
Жената съзерцавах аз на старата гемия.
И стъпил прав върху олющения борд с очи я пиех.
И гледах как косите, съскащи от електричество, отмята –
родената от слънцето, от вятъра и от водата.

Малък плаж
Като изхвърлени от буря на брега
лежахме обезсилени от чувства,
далече от срама и от дълга,
далече от предвзетите изкуства.
На оня малък плаж – и каменист, и стръмен,
с надвиснали скали, дълбоко под небето,
прегърнати със тебе слушахме във тъмното
дълбоките въздишки на морето.

Уличните поети
Ние сме достойните рицари
на капризната дама Поезия.
Няма за нас бляскави колесници,
няма за нас будоарно глезене.
Рухнал е за нас замъкът на спокойствието,
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свършила е водата в защитния ров.
Ние сме рицарите достойни
на самотната дама Любов.

Любовни показания
Бял лист и чаша, и жена случайна,
мансарда, свещ запалена и нощ...
Това е на неволите ти краят,
това е най-престъпният разкош.
Разкошът да живееш във колиба,
да се събудиш сам на сутринта
и само мъничката черна фиба
да бъде улика след любовта.
Да не запомниш краткото й име,
да си щастлив и от това, че дишаш.
И да започнеш, без да искаш, в рими
любовни показания да пишеш...
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НИКОЛАЙ ИСКЪРОВ
(1951–2001)
***
Аз зная: нощем съдията не спи от ужас вледенен.
В леглото мокър се премята, пресява късия си ден.
Той иска справедлив да бъде и в този час, дори насън!
А трополи живота мъдър – жесток отвътре, весел вън.
И вдига уморен клепачи. Конякът в чашата звъни –
звезда на дъното ѝ плаче, луната мига отстрани.
Бутилката ще свърши скоро. Два луминала – с алчен жест!
Пристигай, полусмърт, отгоре, като знамение – във шест!
Дори убиец да почука – би го прегърнал той без срам.
Не мина никой днес оттука. Остана съдията сам…
И шепнат прашните пердета, и лае вяло нейде пес…
За съдията не се сети затворникът, излязъл днес.
Той в кръчмата пак чупи чаши. Пий свободата до минута!
И спи – от нищо не се плаши сега – на келнерката в скута.

Човекът
Заслушан в пролетните птички,
опъва той каиша здраво –
да взема има, не да дава,
но горе писано е всичко…
По навик утре раздавачът
на портичката ще похлопа.
Ръми дъждец противно топъл…
В полето мокри врани грачат…
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Наоколо – трева вечерна.
Във трапа – хладина и локва.
Опиянено жабче скоква –
блести на дъното ѝ черно.
Далечен мирис на коприва –
лъх нежен – от небитието.
Но как да идеш на небето,
щом толкоз пръст връз тебе сриват?

Искам да съм негър
Искам да съм негър, негър в Алабама.
Негър, негър, негър в щата Алабама.
Само че не мога – беше бяла мама,
татко гузно каза: „Във рода ни няма...“
Бяло, бяло семе в костите ми дреме –
в героично време, в братята по племе.
Щур късмет извадих – беличка държава,
беличка държава, звездочела врява.
Все за своя сметка пях и пих – улисан.
И по цели нощи питах: Чий съм? Чий съм?
Ваш съм, думи нямам – негърчето, дето
тъжно ви намига денем през пердето.
Черната овчица в ангелското стадо –
лани от небето паднах. Още падам.
Ще се разпилеят белите ми кости –
няма го злодеят. А народът пости.
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От небето тъмно капеха звездите.
Взираха се в гладни, взираха се в сити.
И от черна завист пукаха сърцата –
Толкова сърцата, толкова позната.
Паметник не искам от Карарски мрамор.
Искам да съм негър в щата Алабама.
С белната усмивка щедро да ви лъжа:
Колко съм нещастен, колко съм ви длъжен.

Освен ако животът е чудесен
... Освен ако животът е чудесен
и той ме пази с храбра нищета.
Не искам нищо друго на света –
достатъчно – за тази звездна есен.
Безплодни листи нека повей вдига –
възторг и горест, шемет и позор.
Чуй как запява утринният хор:
Басите – врани, с алтове – авлиги.
Чудовищно красиви ритуали...
Чий празник въплъщава този свят?
Където неродените скърбят,
преди на живи да са поиграли?...

128

И ангели със кадифени нокти
И ангели със кадифени нокти ще ме вдигнат
над свечерения Созопол...
Над залеза със пясъчните мигли,
над залива – загадъчен и топъл.
А някъде далече, сред морето,
делфините за мене ще заплачат.
От самота – до ужас – ще засвети
на мозъка им фосфора във здрача.
Ще дойде вятър. Ще разпръсне дните.
И в сенките на старите смокини
душата ми на пръсти ще премине
под шепота уплашен на звездите.

Молитвата на плебея
Вярвам във законите, ковани от мъже премъдри, затова
са честити честните ми длани и е мирна моята глава.
Мисълта ми повече витае между хляба черен и солта.
Патила е баба, баба знае – имането брат е с бедността.
Тъй жена с дечица си навъдих. Като мене те ще се роят.
Дай животец – ще си хванат пътя. Правият, единственият път.
И ще ръкопляскат до насита. И ще слушат птичите свирни.
Само че едното ме попита – много ли са земните ни дни?
Вечер чаша вино ми услажда липсата на другите неща.
Откъде ли идва тази жажда? Не наливай – повече не ща!
Знам цената на паница леща. Но и тътен чух. Кураж ми дай.
И се смея, без да ми е смешно – аз – по стар народен обичай.
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ЦОЧО БОЯДЖИЕВ
(1951)

Така е и с думите
като неволник в тъмница
затворен в този свят на неизбежните
повторения (жилищни блокове
мокри стълбища ресторанти
за бързо хранене прет-а-порте телевизионни
програми любовни
афери синонимни речници)
скривам грижливо в дюшека
на спомена последната ябълка
която видяхме
сгушена между клоните на дървото
през онзи дъждовен октомври
в далечното село и я оставихме
да дочака снега
последната ябълка която беше и първа
защото беше единствена
(така е и с думите)

Поличба
тези дни минах път на черна котка
(който превари той товари)
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оттогава живея стегнат в букаите
на преобърнатата поличба
изпълнен с разкаяние
колко по-леко от нея
бих понесъл несгодите
колко повече ми подхождат
подритванията на минувачите
колко съм по-бездомен в този свят
колко по-безоснователен съм
с моя единствен живот
срещу нейните девет
тогава
защо бързах толкова
бедната котка

Новолуние
ще се сбогувам с тази земя
както гостът се сбогува с чужд дом
пожелавайки от вратата лека нощ на
домакините които едва сдържат
прозявката си и предпазливо преглъщат
въздишката на облекчение
но не вярвам мой дом да е и небето
на което ме чака като свадлива съпруга луната
с кривата си усмивка
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Севиля
светът възкръсна точно в шест без десет
на само три минути път от гарата
в опушеното кафене където бях посрещнат
със въпросително повдигане на веждата
lo que quiere caballero
стоях пред чашата кафе насред следите
от снощните трагедии и фарсове
актьорите се бяха разотишли и сега
усърдно смелваха събитията за да ги превърнат
в безпаметности и съновидения
денят започваше от нищо и все още
не бях намерил думата с която
да означа това което да поставя
в основата на новия градеж
и щях да ровя сигурно безкрайно
във вехтошарския сандък на паметта
ако не бях съзнал че всъщност съм в Севиля
и следователно че думата е „дума”
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ГЕОРГИ КУШВАЛИЕВ
(1952)

СТУДЕНТСКИ
Храненици
Такова време се получи –
всеки нещо отглежда.
Един храни прасе, друг куче.
И само аз храня надежда…
Обезверяват ме песимисти:
„Нали и аз опитвах лани.
само малкият хвана глисти,
а келепир никакъв – мани!
Всичко живо се изреди да гледа
и не как да е, а под вежди.
Така де – хората хранят говеда,
а тоя седнал да храни надежди?!
И за какво ли са тези грижи?
Защо се бъхтиш напусто, глупако?
Да не би после да я острижеш
или ще чакаш месо и мляко?“
Но аз си храня свойта надежда,
храня я честно всеки ден
и тя с благодарност ме поглежда –
нали се надява на мен…
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Моята молитва
„Искам пак да бъда млад и глупав!
Моля ти се, направи ме, Боже!“
Чувствам как по рамото ме тупа:
Млад не става! Ама глупав – може…“

Бон шанс
Това, че случих с врагове абдали,
Нерядко ме спасява от беда –
един докато чергата ми пали,
другият подлива ми вода…

Кръст
Оказва се, че парадокси
във себе си съм приютявал –
Едните ми говорят: „Бог си! “,
а другите – „Голям си дявол! “

Компромис
Хайде от мен да мине, булка,
няма да претендирам,
ти ще свириш първа цигулка,
аз пък ще дирижирам…
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Революционен опит
Номерът се прави ето как –
емват се свирепи сиромаси,
разгромяват класовия враг
и отново се делят на класи…
		
***
Опре ли нож до кокал – пържолата е на свършване…
***
Не ме калайдисвайте – така ще блесна!
***
Студентската бригада обра само забранените плодове…
***
Понякога царят е паднал толкова ниско, че няма как да бъде свален…
			
***
Идеологически подкованият не тропа…
***
Притиснаха го до стената! И тя се срути…
***
Изплю камъчето. Оказа се надгробно…
***
Преди да повярват, че е златен човек, всички го опитваха със зъби…
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ИЗКУФЕЙСБУКЛУЦИ
На нож!
След като им даде „и хляба, и ножа“,
бедни народе, най-вероятно
до хляба да стигнеш, няма да можеш,
ако не вземеш ножа обратно...

Гледката от клетката
Хората озверяха без мярка
и без причина.
Оттеглям се в зоопарка –
да си почина...

Бързо хранене
Предлагам да ви разкрия
преди да е станало късно –
поднесеното „на тепсия“
не е непременно вкусно...

На нивата
Целината си остана,
но леко променена –
преди разорана,
сега разорена.
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Stairway to Heaven
Издънихме се общо взето,
Господ не се върза на пиниза –
изправихме му стълба до небето,
а той не слиза и не слиза...
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ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ
(1952)

Музикален момент
		
На Корнелия
Косата ти проблясва водопадно
и там, където свършва, са клавишите
на твоето пиано. Аз откраднах
една целувка в краткото затишие
пред бурята на Патетичната соната?!
След бурята ти казах патетично,
със самочувствие на откривател,
че винаги така съм те обичал,
че просто е ужасно да те нямам,
че ще си хвърля ръчния часовник,
ако отмерва времето без теб, че само
за дръзката любов ще сме виновни...
Не вярваш ли? Така ще бъде – ето:
Сонатата е вече само Лунна
и лунната пътека е в сърцето ми.
Но ти свири, а аз ще те целуна!

Вглеждане
		
На сина ми Филип
Всеки разговор със тебе е полезен,
но подобно овехтял компютър –
има случаи, когато ми изчезва
на всезнайкото баща уютът.
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Чак тогава ти, добро момченце,
се заливаш в смях великодушен
и ми идва в цветните парченца
на игрите ти покорно да се сгуша.
Само ще те моля, не ме питай
столицата на вселената коя е.
Вгледай се внимателно в мечтите си –
тя във някоя от тях сияе.

Иглолечение
		
На моята дъщеря Славена
Вече не си мъничка и смешна,
с невъзможно къдравите буклинякак бързо замени, по спешност
с книги доскучалите ти кукли.
Сигурно за тебе е играчка
да узнаеш, че пътуването почва
със единствената първа крачка,
даже с прощъпулника по-точно.
Днес ли, утре ли или когато
този свят ще е какъвто трябва,
ти забий обезболяващо иглата
на възторга си във грижата за хляба.
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Ad Astra*
„Къделята ми се изпреде,
чедо, отивам си...“
Майчина въздишка
Къде ли са тези бели къдели днес, мамо,
които превръщаше в прежда с надежда
животът да бъде едно изобилие, само
да можеш човешки да го подреждаш.
Улисана винаги в това ръкоделие,
забрави ли, че според извечна подредба –
след толкова много бели къдели
една черна идва и ги погребва?!
А аз се учудвах, че ти в старостта си
запази косата си бяла над черните вежди...
Сега все сънувам едни иконостаси,
които с очите ти в мене се вглеждат.
2016
*Към звездите (лат.)
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Една нощ в Рая
На моите ученици
Каква щастлива участ ни постигна
в онази майска нощ със младо име,
която преживяхме, без да мигнем –
пияни от любов необяснима.
Сега наистина ще ви призная,
че в земния живот, обидно кратък –
една такава нощ, открадната от рая,
ще топли дните ви оттук нататък.
А детското у вас, което много строго
със поглед съм убивал, в мен се върна
и мисля, значи съществувам, за да мога
по детски всичките да ви прегърна.
Така раздялата ще бъде просто ничия
или ще бъде дребен частен случай
и който казва още, че не ви обича –
той нищо във училище не е научил!
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НЕ ЗАБРАВЯЙ!
Тази вечер, преди да заспиш
в тишината на сънища кратки,
забрави тъмнината и виж
песента на дъждовните капки!
Изтънява до болка снега
по човешки души и по покриви –
и земята разбира сега
мисълта на лудеещи сокове.
Нещо хубаво помни света
и поникват в дланта му кокичета –
ти ли идваш със пролетта
или само на нея приличаш?!
Тази вечер, преди да заспиш,
не забравяй, че в този свят има
бавни улици с тъжни липи
и усмивка със твоето име!
Август 1974 г.  

142

ИВАН МАТАНОВ
(1952)

Спокойно
Само спокойно!
Нека потъва корабът –
ние без паника да стоим
на мостика.
Нека умират от страх нищите,
нека плъховете да бягат – ние,
призваните,
да запазим самообладание.
Да преброим спокойно до десет,
вместо с глупците
да кряскаме...
Да запушим уши
и затворим очите си,
да изправим глави
и възседнем мечтите си,
да запеем на глас,
да си кажем думичките...
Докато не са проговорили хората,
които сме убивали
в себе си...

143

Поети
Чувствителни
като деца сте,
мои
анемични приятели.
Наказани
с такава дарба,
приличате
на нежни кариатиди.
Аз знам
понякога
животът се крепи
единствено
на вашето
въображение.

Корали
На Валя
Трябваше да се родим корали,
преди много векове.
Аз корал, а ти коралка
в най-топлото море.
Щяхме да се любим непрестанно
край кораловия риф.
Аз корал, а ти коралка –
две облачета от сълзи.
Трябваше да се родим корали,
или другаде поне.
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Не споменавай морето
На Павел Чернев
Не споменавай морето,
преди слънцето да залезе,
преди реката от хора
да потъне в здрача...
Не споменавай морето,
преди да заспят
гларусите на плажа...
Не споменавай морето,
приятелю,
преди третата водка,
не споменавай морето,
преди тъгата
да седне на масата.

Созопол
1.
Ако картината ми се люлее,
това е от калкана,
който нарисувах
като махало на часовник.
2.
Още синьо.
Отгоре червено –
за покривите.
Зелено за смокините.
А гларусите ще изкъпя в бяло.
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Ще скрия улиците под асмите,
с обувки по платното да не ходят.
3.
Побързай.
Лодката на двора чака
да задуха.
Побързай.
Къщите ще вдигнат котви
и градецът ще отплува.
Художнико,
празно е платното.
До трикракия статив само
неспокойна птица крачи.

Мъртвият кораб
Ще изплува истината някой ден
като огромен, допотопен кораб.
Ръждясалите му оръдия ще затрещят,
по мачтите му тинята ще свети.
Огромен, като бик ранен,
ще зареве и ще препусне
към крепостите от лъжи,
които ловко построихме.
Сега лежи на дъното – в калта,
убийци във каютите му бродят,
отрепките намират тук подслон,
търговци го купуват и продават.
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Сънуват го обкичен със гирлянди,
обсипват го със фантастични имена
и стихове дори за него пишат,
а той изгнива под водата ням.
Но знам, ще дойде ден
и този мъртъв кораб ще изплува
и както се задъхваме, и както спим,
сирената му страшна ще дочуем.
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МАРИН БАЛТОВ
(1952)

Тракия
Моя единствена равнина,
разстлала се да ме поемеш!
Моя слънчева равнина
с вдъхновено поднебие!
Непостигната истина –
необятна и южна.
Пак се връщам при тебе,
ти до смърт си ми нужна.
И вървя неспокоен,
седем хълма ме спират.
Няма град като тоя –
от река да извира!
Аз не зная да има
дом в чимшири и дюли.
И жена по-любима
да ме чака през юли.
Непознато предчувствие
тръпне вече у мене.
Само в теб аз се връщам
и желан, и потребен.
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Посвещение
От много, от много далече
крачи пътник за вас непознат.
Накъде ли си тръгнал, човече?
От кого се спасяваш, брат?
Ще преминеш безброй разстояния,
ще замръкваш до техния праг.
Но дори и при тях да останеш –
ще си чужд и ненужен все пак.
И защо като гости нечакани
приютява ни този свят!
– Все ще изкараме някак си.
– Като нас има много, брат.
Тънем бавно в дребни измами –
днес отстъпим, след туй предадем.
И се чудим:
			
защо ни няма
в ничий спомен,
			
във ничий ден!
Върху свода ни тъмни звездите са.
И не води на никъде този път.
Аз за всички,
		
предали мечтите си,
бих гласувал
		
присъда:
			
Смърт!
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КРАДЕЦО НА КОНЕ,
нощта е тъмна.
Часът на кукумявките
настъпи.
В конюшни,
		
във обори,
дето свири
камшик от лудост
и плющи
		
юзда от нежност,
жените
		
със пазачите
се любят.
Те впримчени са
в знойно ласо.
Крадецо на коне,
нощта е тъмна.
От тяхната игра
кради,
крадецо на коне!
Когато се събудят
утре,
жените ще познаят,
че си идвал.
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По топлите следи
ще видят
стъпканите лъски
и захвърлен нож.
А както винаги,
мъжете
		
конете дълго
ще броят.
И ще се сърдят,
ако чуят:
– Дано да е откраднал кон!

Романтика
На камък ли удари,
че заехтя...
		
И цял трепериш!
Не си измисляй драми.
От днес
		
е вече вчера.
И тъй ще бъде още
сто хиляди години.
Животът не по-лош е
от този...
		
който мина.
Залъгваха те честно,
ти вярваше красиво.
И всички общи песни
пя искрено фалшиво.
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Сега си вече никой –
един гласец изтръпнал.
И в черепа ти никне
последната ти стъпка.
Дори да я направиш,
едва ли има смисъл.
Светът се забавлява.
Но скоро ще притисне
и лични, и безлични...
Надолу ще се втурнат –
до вчера
		
все епични,
А днес – карикатури.
Засмей се.
		
Не е лесно,
но вярвай на поета –
по-хубав и от песен
живот ни ще свети!
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ЦВЕТАН ТЕОФАНОВ
(1952)
***
Изпълва се бавно светът – като стая,
задушен и тесен – светът!
Като стая под наем в студа на безкрая,
в мъглата на вечния път.
Да се блъскаме там за столове и маси,
за много ненужни неща.
Да преспим, да сънуваме с пълни стомаси
до другия край на свещта.
Сутринта да потропат с юмрук на вратата
онези, които метат.
Да избършат праха, да измият стъклата.
И нов да изглежда светът.
===
Ела, остани
в дългия ден между тези стени!
В мъртвия петък – 13 число,
бял като болница, с дъх на легло.
Ела, отключи
всичко виделите
очи!
Крадец или гост
в този живот и объркан, и прост.
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Адамов плаж
Пясъчните дюни край Пирея –
трибуните на голите оратори…
Голите полковници…
Гърчи се по кожата им паяжина бръчки
и пепел от годините полепнала…
Всички до един – с медали…
И под ревера имали значки
всички.
Наострили уши, не виждат
намръщено морето как разгръща
безкрайно досие.
Зъбите му в пяна скърцат:
полковници ли? не! –
стари вълци, бивши
търговци спекуланти, дребни музиканти,
чиновници – зарити, като миди скрити…
Вълните на морето
отмятат драсканици-водорасли,
а в тях медузите – вторачени
		
стъкла от очила…
***
На седмия ден се заслушах в града и наблизо
и песни дочух, и въздишки, и грак,
и хора задъхани в мрака видях да възлизат
по хълми от пяна и жълт прахоляк.
Крила да размахват видях козлоноги сатири
и шепот, и смях да ги мами дочух.
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Хриптеше градът и живееше, сякаш умира,
за слепите – сляп, и за глухите – глух.
След вятъра скачаха всички – щастливи, и с крива
уста под луната се хилех и аз – раздвоен,
че никой не спира при мен, а нощта си отива
и утре отново е ден като ден.
***
Имах да ти казвам, а мълчах. –
Исках да се махна – да отида, но къде? –
при онази може би, която не дойде?
Стисках зъби. Пушех. Слушах твоя смях.
Дъжд валеше. Вън тополите опъваха бедра.
И кафето проговори, пътища наобеща:
зной през януари, гости в края на нощта.
Бавен джаз по тротоара… Всичко е игра.
По часовник – ден, и по вода,
през океани – бяг, и през ръжда.
Бавен джаз по тротоара – и заупокой.
Сън ще слезе, ще ни прибере. –
Теб – сред хол с фонтани. Мен –
		
край някакво море.
Твой съм вече, сам не зная кой…
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БОЙКА ДРАГОМИРЕЦКАЯ
(1953)

Неочаквано
На завоя към дома
ти ми каза – заминавам!
Даже бялата луна
като гръмната остана.
Тръгват си след теб треви
и дървета, и трамваи.
С тях – и едрите звезди –
нищо няма да остане!
Покажи ми с две ръце
как беззвучно да се моля.
Литва моето сърце –
сякаш е врабец – нагоре.
Слънцето – как да делим,
хоризонта и прибоя?
Тръгвай, няма да боли.
Ще те чакам на завоя.
1998
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Пролетно
Пролетта отваря сергия,
Предлага на всеки по нещо:
Вяра – на пръчка, надежда – в кутия,
И любов поредна – съвсем гореща!
Но надали вън ще изляза,
Че спомням си още от лани:
Пръчката – гола, кутията – празна,
И тичам за помощ – с опърлени длани...
1980

Телефонно
Твоят номер горделив
често ми шепти „заето“ –
недостъпен, мълчалив,
микровълнов и безнетен.
Чакам пак добрата вест.
Всеки час е страшно дълъг.
Напиши ми есемес
или пък прати ми гълъб!
Опиши ми твоя ден:
Ядове, лица и срещи,
смешка или виц солен...
Моля, напиши ми нещо!
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Или просто начертай
върху облака разпенен
Мило, липсваш ми безкрай! –
с две сърнета долепени.
2004
***
Погубена е тази нощ,
защото мина без целувки.
И хороскопът пак е лош,
и виждам твоите преструвки.
Ти вече стягаш парус бял –
да се отскубнеш, да отплуваш...
И месецът е напращял,
и късно е да ме целуваш!
2002
***
Море, стихийо самовлюбена,
поне за миг се успокой
и дай на чайката изгубена
да легне в тъмния прибой.
Летяла е след толкоз спомени,
че от умора губи дъх.
Спаси я в шепите разтворени
на камъните с жилав мъх.
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Фар
Скала.
На скалата –
фар.
Под фара – стая за гости.
Какво спасение за душата
и за премръзналите кости.
Под окото проблясващо
спиш като бебе.
Скърца фарът ласкаво,
гледа севера –
ангел върху водата.
Грабва те, за да те запрати
в другото измерение –
там светлото, сенките
и вечното мъртво вълнение
са координати.
Чака те да се върнеш
като приятел верен.
От паралелна вселена
думи лягат в изречения.
Мъгла и вятър леден
като шлейф те обгръщат.
Стои фарът високо,
отдаден на мисия:
Търпеливо показва посоката
на блудните кораби.
Не се замисля.
Да свети отгоре не се уморява.
Все някой от нещо спасява –

159

от изгубване, от удавяне,
от разлюбване
и пропиляване.
Корсуол Поинт
2005
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ЖИВКО ЖЕЛЕВ
(1953)

Кадър
– Оставете животното да почине! – извика някой откъм брезентовите навеси, а после наоколо отново дойде тишината.
Слънцето щеше да изгрее след един час, но тук някъде вече имаше будни хора, дебнещи изгрева. Красивото животно беше вързано на
самораслата стара смокиня в подножието на възвишението, откъдето
започваше равната степ. След час от дъното на равнината щеше да се
втурне изгревът. Лъскавият черен кон беше сврял глава в дразнещите
и упоителни смокинови листа, които докосваха чувствителната муцуна
и ноздрите му. Очите му бяха широко отворени, но не виждаше пред
себе си нищо освен тъмната зелена маса, в която се прокрадваха неясните петна на още неоткъснати плодове.
Той не помнеше нищо. Не таеше капчица злоба в острите зъби и тънките силни нозе. Лъскавият конски череп, положен в уханния смокинов
некропол, напомняше идол – плашещ и неподвижен. Конят изживяваше всяка настояща секунда без спомен за предишната, без мисъл за
следващата. В тази гъста неподвижност на предутринната тъмнина при
всеки допир и полъх по тялото му преминаваше тръпка, идеща от силните крака, корема и слабините.
Тялото, което живееше в тези минути преди изгрева, усещаше само
болка от нарушеното равновесие. От това несъответствие на нещата
в него повяваше тъгата на слепите коне, които обикалят в кръг около
вечните кладенци. Тръпката идеше от копитата, подушили пръст, течеше като фантастична река от долу нагоре и нарушаваше хармонията,
родена в един ден с тялото на жребеца. Равноденствието на живота
и разкъсването беше вплетено в жребчето още от мига на раждането,
под краката на окървавената кобила. Първите стъпки на топлата земя
под майката бяха заложили силата за съществуване. Първият лъч в още
невиждащите очи на малкото, насечен от махалото на люшналата се
плацента, внесе в него чувството за неотвратимо препускане към пропаст, за пречупените крака на жребци с щръкнали навън кости. И чувството за смърт.
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Приливът от земята към тялото беше непреодолим и стар като първите стада – преминали ветрове по земните равнини. Той беше силен
като подивялото хергеле, когато изведнъж се обръща срещу коняря и го
прави на пита под краката си. Пулсът на земята идваше от най-дълбокото. Там лежаха, притиснати от времето, първите черепи и копита на
оплождащите бащи и тънките кости на кобилите.
Пулсът на земята идваше все по-отблизо. Жребецът потръпна, когато силата от земята падна върху гръбнака му и донесе новата и непозната тежест на ездача. Копитата му зариха земята, когато в тъмнината
на миналото някой започна обяздването. Черният кон стана неспокоен
и изцвили.
– По дяволите, вие там, не дразнете животното! – извика човекът
откъм брезентовите навеси.
Наоколо нямаше никой. Само тишината. Просвистяваха минутите
преди изгрева.
Бронзовият лъч се роди в дъното на равнината и с раждането си
удари тънкото въже между жребеца и смокиновото дърво. Въжето се
скъса. Черният кон препусна към хоризонта. Преодоля възвишението.
Изправи се на задните си крака пред златния лик на слънцето и за миг
остана така, преди да препусне отново.
Човекът изхвръкна от брезентовите навеси и викна:
– Камерата, камерата! Ето го!
Едно момче бързаше, препъвайки се във високата трева. Носеше камерата.
– Изпуснахме го – викаше операторът, – изпуснахме го, заспали идиоти!
Жребецът беше вече при слънцето. Момчето пристигна задъхано и
се опита да насочи камерата.
– Много е далеч – каза примирено, – и точно срещу слънцето. Жребецът беше на хоризонта, влязъл в слънцето.
– Защо си прибрал камерата, а! – викна изведнъж операторът. –
Нали се разбрахме да стои тук цялата нощ!
– Аз мислех, че...
– Мислиш! Кой ти е наредил да мислиш!
Асистентът вдигна глава от визьора и се загледа в изгрева. После бо-
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язливо се обърна към оператора:
– Нищо. Да го хванем и да го пуснем да тича отново.
Операторът погледна едва наболите му мустаци и процеди през
зъби:
– Глупак! Ще го пуска отново. Аз цяла нощ го дебна да скъса въжето...
Двамата хвърлиха по един последен поглед към дъното на равнината. Операторът извади от джоба си смачкана цигара и седна в тревата.
– Слушай сега – рече след малко той. – Ще се обадиш в конезавода.
За утре ми трябва един по-загладен кон. Знаеш какво е кон, нали?
– Знам.
– Така. Жребеца го изпуснахме. Сега ми трябва животно, което да
знае кога да тича.
1981 г.
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ИВАН СТРАНДЖЕВ
(1953)

Река
Тя няма име
и конецът син
на тялото ѝ
по никоя
от картите световни
не ще откриете.
Изтича
между камъните тъмни
и тревите
дъхът на бистрата вода;
изплъзва се
под моста дървен
и ръцете на перачките,
запретнали поли
като въздушни облаци;
бълбука под сърцебиенето
на паячето водно
и гласа на птиците –
изтича пред очите ми,
бърбори.
… говори си сама –
сама се слуша…
Стоя върху брега
загледан във водата,
и не е важно

164

дали реката е голяма
или малка,
дали за нея са се водили войни
или пък песни са измисляни,
щом мога заедно със нея
надолу да изтичам
и по-надолу,
и още по-надолу –
до морето чак,
при сенките прозрачни
на отдавна мъртвите,
при тайните
на преди мен живелите:
без-имен,
без-словесен,
до прозорците на очилата
пълен със море.

Въздишка
			
на Албена и Красимир
Как ще кажа, че полегнал с мислите си,
върху седем хълма съм живял!
Пада слънцето във гърлото на най-далечния,
там, където вечер те е страх дори да мислиш, че си минал,
пада и във вътрешния двор на „Ламартин“,
на върха на кулата с часовника
пръста си убожда,
пада с топлината на въздишките от камък,
пада,
пада
и градът прелива от безоблачни момичета…
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Колко ли слънца минават денем тук?!
Совата на времето прелита и припада
върху шапка на Златювата къща.
Мислите ми бавно се протягат – Пловдив е!
Можеш в него всичко да си мислиш
и да си измисляш,
можеш да си ти и да не бъдеш
			
– никой няма да познае.
Толкова градът е вечен,
светъл и безгрижен,
толкова полето е заслушано във птиците,
че дори да минеш сам по пътя на живота,
няма сам да се почувстваш.

Римски стадион
Сърцето остарява.
Не разбирам думите му,
не разбирам прошките
и неговите милости,
готовността му да не мрази
и да не обича.
Едносрични думи
в клетката на гърлото ми
се разхождат –
не искат да воюват,
да умират.
Как да останеш цял
и да си жив!...
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Така се случва
Поех дълбоко въздух,
напълних се с небе,
усетих как
около глезените ми
поникват перушини,
опитах се да клъвна
семенцето
от повехналото цвете –
да го скрия във гърдите,
и политнах:
видях разхвърляния двор
и къщата,
лилавото петно на сянката
под старата смокиня,
на кладенеца огледалото,
сапунената пяна –
облаче
на майка ми в ръцете.
Звезди от черни въглени
проблясваха
през телескопа на комина
и вятърът издуваше платната
на изпраните чаршафи.
Съседката извика: „Господи…“
… И слязох на земята.
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ЙОРДАН ГАНЧОВСКИ
(1953)

Писмо до себе си
Пази се, прозяват се високите бездни.
Задъхани оргии, дребни борбици,
охлузена слава, лакти-криле
отвеждат към сиви магнитни писти,
чието небе е до колене.
А някъде, някъде толкова близо
животът изпраща нови заряди –
надолу, където е трудно и истинско,
нагоре, където е студено и ясно.
Нагоре, нагоре, но всъщност едва ли
може да има „нагоре“ в кръг.
Над всеки и всичко накрая пада
различна забрава, еднакъв сън.
Твоят корен е забит във Вселената,
затуй избери, преди да изстинеш –
насрещен вятър пред лесна песен
и пъпна връв пред златен синджир.
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***
Времето няма врата за връщане.
Всички посоки са посока една –
зад нас безкрайност – отпред е също.
Шумът от вечност е тишина.
И тази точка, в която стоим, е
странно точно отдалечена
от край, от начало, от общия център,
че миг от окръжност е нейното име.
Но който свърже потта на предците
с кръвта на идващите след нас –
той е Безкрайност, събрана в зеница.
Останалото е тишина.

Изкуство
Вратата не затворих – още зее –
фалшива дупка – бездна във пейзажа.
Не влезе прах, ни радиация през нея,
а вятърът се чуди кой я пази.
Срещу върха, до пропаст, под капани
дори не скръцваше една фалшива нота.
Държеше се на яките си панти –
почти метафора на Пенелопа.
Не си разбираше от занаята –
по празници се караше с резето.
Пространството от нея до стената
превърна в някакъв затвор отвесен.
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Широкият отвор – вълшебен спектър,
нагледа се на разни чудесии –
принцеси със бради, орли с подметки,
глигани със криле, човеци сини,
железни панделки над звездно блато,
капан разправяше какво е свободата,
виелица взривяваше стъклата
със нежни думи: Нека да е лято.
Препъваха се разни силуети
върху картон, дърво, платно, стъкло и слюда.
Размазани бои и земетръси – ето
вратата, господи, така и не помръдна.
Икона дървена? Не! – Врата на къща!
Отворена, тя не всеки пуска.
Когато искат, могат да я лъжат,
които искат, могат да се връщат,
но там, до прага. После е магия.
До фокусници хитреци заспиват –
търкалят се, изчезват – орисия.
Но влезлите са страшно беззащитни.

Обръщение
Аз тръгвам.
Клетката отключих.
Арената смених
с бетонна писта.
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Усещам тътнещо съзвучие
на дива кръв
и прекипяла истина.
Понякога ще се завръщам,
през време и съдби
прескочил –
категоричен като изстрел
и уязвим като отроче.
***
Не!
Нямам право да те лъжа,
щом палех клада за двама...
Животът е бой ръкопашен.
Аз – непревързана рана.
Ако силата, избягала от мене,
след стръмния завой се върне,
от нощите-вакханки
ще си взема
това, което ти без питане
издърпа.
По билото на изгрева ще скитам.
Невидим.
Неподвластен като време.
...Стопявам се
и падам,
и те питам:
„Какво живее между лед и цвете?“
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ЛЪЧЕЗАР ЛОЗАНОВ
(1953)

Приливът
Започнах много неща едновременно.
Приливът съм – мислех –
само постоянство и ще нахраня
зелените ножове на скалата.
Само постоянство,
защото делата изглеждаха прекрасни.
От голямата постройка имам само вратите,
посоките Север, Юг,
които променят името си, ако ги следваш
				
с постоянство.
Да не се пречупя под тежестта на скалата
– повтарям си –
стоварвам своето тегло
оразмерено, адресирано като жертвеник.
Зад всяка врата от камък
една стиска сено
и само дъхът напомня небето,
онова шествие, онова шествие...
Не се понася повече
това озверително постоянство,
това злощастно хранене
на зелената гмеж.
Утрото с вълчи нрав се просва върху пясъка,
лочи голите стъпки на тъмната вода. Лочи
					
сърцето ми.
Не се понася терорът на светлината.
Тя ни дава очертанията, цветa, големината,
тя характеризира предметите,
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тя ги именова...
Искам друг глас!
Те не са така страшни, нямат този контур.
Може би светлината е една измама,
само наречена светлина...
И приливът продължава
своето безкрайно мърморене.

Подир излитащото
Каквото и да се променя, по посока е на лятото.
От него останаха черупките –
илюзия за вечер и кръвното налягане.
С какво да ги напълним – повторността на дните
гризе надеждицата като вафла.
Това, което мислехме за щастие,
е коридор без дъно. Отляво
са кухните на страха.
Ключалките не казват много –
докосвания, нишка от платно попътно
трептят преди ключът да смаже
тъничката недовършена представа.
Сърцето ми се дръпва.
Пращи хастарът на нощта, откъсва се,
почти е бял, болят го гвоздеите на звездите.
Всеки ден е аспирин – ползата от изпотяване
отчита профсъюзът на събрание.
От ден на ден изкачваме се –
сърцето обитава синя сграда като капище.
Има смърт. Каквото става, по посока е на лятото,
макар и да стоим с черупки във ръцете
като Пинокио подир излитащото пиленце.
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Река
Опряло пръсти в двата бряга
разскърцаното мостче
е скъпото ѝ украшение.
Между дъските гледам: водата с масла и тапи
подхвърля отраженията ми. Те се разплитат
на зеленикави конци. Лица, полупознанства, чаша бира.
Какво мъртвило ме обхвана, майко,
не стига въздухът – да се откопча.
Ще стане някога.
Ако не падна в бързеите, ако не умра задъхан
както рибата, върбите
и всичко, на което викат свобода.
Примамливо красиво е сред тапите
и тая смрад. Като врата към нищото.
		
		
*
Хората изхвърлят всичко,
което не е влязло в употреба.
Смърт на реката, тая просякиня.
Обичам отхвърлените. Непреклонни влачат
товар от щастие или разлагане.
Не мърморят,
не умират,
нямат нужда от утеха.
Постоянни,
докато във времето не заблещука съвестта ни,
съществуват,
докато не стигнат своята зеленина и риби,
докато не доживеят нашето повторно
раждане.
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Душа от платна
Плитчината е примка.
Омръзна ми да се правя на лодка.
Три мачти платна,
но в това безветрие
те са само юмруче –
смешна закана към небето,
проснало голямата си несправедливост.
Морето смалява водата си,
Вятърът! Вятърът!
Остава голата кожа.
Отдалечава се плиткото цамбуркане.
Платната – бити, мачкани,
все още не са молба към синята
				
несправедливост,
а тичане и сблъсък с корема на вятъра.
Вятърът! Вятърът!
Нека се задави, нека повърне,
макар по дървените ребра
да стържат зъбите на рифа.
Казва: „Не сте безсмъртни,
нищо, че имате душа със стотици платна.“
Гърмят платната в ребрата на вятъра,
плиткото цамбуркане се отдалечава.
Ако, разбира се, не си лодка
захапала юздата на това крайбрежие
така прозрачно, така хранително.
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РУМЕН ЛЕОНИДОВ
(1953)

Мъжката самота
Или какво се случи с българина по пътя през прехода)
След като рухна Берлинската язовирна стена на тоталитаризма, цяла
Източна Европа бе потопена в придошлите околоплодни води на демокрацията. Наводнението се прие като знамение, с възторг и опиянение от озона, като посланик на благодатния дъжд. Най-отгоре, върху
водните площи на разплисканата надежда, крачеше като нововъзкръснал Христос близкото Бъдеще. И повечето от нас, нормалните мъже,
поискаха да го последват. И всеки потъваше според Вярата си, поради
което много бързо, на спринт, превзехме първите сто исторически метра водовървеж.
Западът ни аплодираше, Изтокът се тресеше в гърчове, ние дишахме
наркотика на свободата и живеехме на площада. Ние, младите мъже,
бяхме енергията на доброто и се почувствахме важни, значими, уверени, можещи, непоколебими и безусловни. Точно както се е чувствало
мулето, върху което е бил възкачен Христос при влизането му в Йерусалим – то си е мислило, че наизлезлите люде с палмови клонки приветстват него, а не онзи върху гърба му.
Ние бяхме мулетата на контрабандната демокрация. Комунистите
изнасяха революции, капиталистите внасяха демокрации. Затова върху
гърбовете ни на мулета се бе възкачила Лъжата.
Тя се усмихваше с истинска усмивка. По-късно тази усмивка замяза
на усмивчицата на Джокондата – на парализирана свобода, парализирана от своята недостатъчност, от самодостатъчност и от принципна
безпомощност.
Когато, умирени от Чудото, стъпихме за отдих на дъното, бяхме мигом удавени в мощното обратно течение на тинята, тинята на най-масовата култура, която много скоро ни превърна от създатели и съучастници на Историята в консуматори и клиенти на глобалната пазарна
икономика. Тинята на бездуховното, на нискочелото, на материализма,
без да е по Маркс. Завлече ни калният поток от масови хора, които на
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раменете си носят телевизори и някой друг мисли вместо тях.
И най-пряката мисъл на този тип човече – подобно на средния западен простак – минава през отсечката между лакомата уста и алчното
дебело черво.
Западът ни остави в ръцете на родните бандити, които заедно с
елитните номенклатурчици си легнаха комунисти и се събудиха капиталисти. И изведнъж се оказахме отново роби – този път икономически, а
не политически – на довчерашните си идейни господари. От които вече
зависеше дали ще ни дадат работа, хляб и вино, за да преживеем. Да
оцелеем. Да отгледаме децата си и да изпратим достойно родителите
си в гроба.
Започна масовата приватизация, в която масите бяха остригани до
кожа, подведени, употребени и изоставени. Идеализацията на Запада
рухна. Срина се светът около нас. Отблизо Айфеловата кула се оказа
отвратителна. И изведнъж се оказахме съвършено голи, уязвими, невъоръжени, съвършено сами, излъгани, прекарани, изнасилени по време
на оргията на Новото. Болката отминава, но срамът остава. Осъзнахме
се като самотни самци, воини на позора, довели и възкачили чрез честно и откровено манипулирани избори Новия партньор на Стария свят.
Предстоеше ни незнайно какво. Нарекоха го Преход. Преход през
какво и към какво? Преход откъде за къде? Завръщане към Пътя чрез
безпътица? И вместо към Храма поехме по пътя за Европа. Сякаш се намираме в Азия. И трябва отново да извървим маршрута на прадедите
си, които с меч и лъкове са отвоювали тези земи.
Мъжът на Прехода нямаше меч, от мечтата му остана само разрухата. Хиляди умираха приживе – надеждите ни девалвираха, инфлацията
стопи мозъците ни; обещаната праведност, справедливост и човечност
бяха набързо преоценени и предадени като старо желязо за претопяване. Стотици хиляди мъже се оказаха излишни като професия, като
манталитет, като приспособимост, като липса на наглост, нахалство,
безпардонност, грубиянщина и алчност. Мъжът на Прехода бе обезличен по сценарий, в който бе въведен. Самочувствието му бе сплескано, същността му на глава на семейството бе оскърбително засегната,
чувството му за синовен дълг към родителите изместено от ужаса пред
празните джобове.
Масовото стъписване напълни кръчмите. Стадното чувство ни затвори в опушените с евтини цигари овчарници. Други по цял ден гледаха
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вцепенено телевизия пред шише гроздова. Трети просто лежаха и се
взираха в тавана на стаята, с едно ухо залепено до телефона – дано
някой звънне и предложи някаква работа. Опасен е трудът на безработния – той създава изроди.
Според българската поговорка всяко чудо е за три дни – нашият
Преход ни прегази за около 20 години. Лошо настроение, лоша храна,
лошо храносмилане, лоши алкохоли, лоши цигари, но търпеливи и добри жени.
Мнозина мъже си отидоха без време – десетки приятели и колеги
бяха отпратени в Отвъдното. Инфаркти, мозъчни инсулти, взривен черен дроб, съзнателно самоунищожение, бягство от безпомощността,
цикличност – от мания в депресия, от депресия в мания, нервно каране на автомобили, зловещи катастрофи, перпендикулярно изстрелване
към скута на Бога.
Цялата тази душевна вакханалия роди и носталгия по соц-а, базови
сравнения на битова основа, роди желание за реванш, огромен евроскептицизъм, тотално презрение към скучния и затлъстял мъж на уредения Запад.
Всеки се спасяваше, както може, от потъването в тинята. Мислителят анализираше случващото се, съпоставяше го с предишността и му
строеше проекции. Смиреният се хвана за полите на жена си. По-късно
повярва наистина в Бога и откри, че и без Преход всичко е преходно.
Свободният избра не пътя към Храма, а пътя към Цитаделата на бизнеса и капитала. Заряза дом, баща и майка и тръгна да търси късмета
си в Америка. Адаптивният реши да отвори в мазето си магазинче за
хранителни стоки, а Романтичният извади картините си и почна да ги
продава в градската градина.
Мъжът Съпротива се записа в една от десетките партии и почна да
прави политическа кариера. Скоро го изхвърлиха от там, защото се
оказа честен, почтен и безсребърен. Партиите, вдяна той, са търговски
дружества за купуване и препродаване на демократични принципи и
ценности.
Реалистът си намери работа по специалността и свързваше двата
края. Безработният учител стана таксиметров шофьор. Изхвърленият от завода инженер се сети, че може да свири на акордеон, сложи
черни очила, заприлича на слепец и заразтяга меха пред подлеза на
„Шератон“. Писателят започна да издава романите си под чуждоезич-
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ни, англосаксонски имена, но никой не ги купуваше. Представителят на
работническата класа се завърна на село при самотната си майка – да ѝ
цепи дърва, да хвърля на кокошките семе, да чете безплатно вестник в
пощата, да пие шльокавица и да се радва на чист въздух и чисто селски
отношения.
Бившият военен се усамоти във вилата си и започна да отглежда домати, краставици, зеле и картофи. Да мисли само за идващата тежка
зима, за парите за парното и тока, да вари компоти и нелегална ракия.
Хиляди ченгета, изхвърлени от полицията и Държавна сигурност, станаха адвокати. Най-влиятелните и богатите им клиенти са криминалните
типове, с които до вчера бяха от двете страни на барикадата. Стотици
лекари зарязаха Хипократовата клетва и се юрнаха да стават депутати,
партийни дейци, градски съветници, впиха се като пиявици в гушата на
болния от самозадоволяване политически елит.
Агрономите от държавния сектор отидоха да обслужват частния,
собственост на бившите селски партийни секретари. Местните квартални милиционери станаха портиери и въоръжена охрана на местните
кредитни милионери, получили банкови заеми не по пътищата неведоми и божии.
Предприемчивите мъже вече карат нови коли, имат млади жени
и достатъчно много пари, за да се държат като мъже. Примирените
свързват някак си двата края. Мислителят живее бедно, но стойностно.
Според представите си за достойнство. Поетът стана журналист. Литературният критик преподава в провинциален университет. Повечето
са улегнали и с бирени коремчета, лапат хапове за високо кръвно и
по-често си говорят за болести, отколкото за жени и напивания.
Пенсията е на космическо разстояние – те едва ли ще я доживеят.
Не това е целта – целта е да изживеят нормално загубеното време. Да
забравят пропуснатото и да посрещнат новите провокации на бита и
битието. Да доизживеят остатъка от деня и остатъка от мрака – да го
вдишат и издишат като хора, зависими от всичко, но освободени от докараните и внушените им от участта комплекси. Да бъдат колкото се
може повече личности, а не просто безлични лица на Прехода, обезобразил с безобразията си милиони невинни души. Както се казва картината на Радослав Желев, „Различни мъже, различни оръжия“.
Тази необявена война обаче е към края си. Примирието е подписано
– страните ни вече са в Европейския съюз. Повече бандитски правител-
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ства са недопустими. Повече опашки за хляб няма да има. Надявам се
и на повече законност и правов порядък. На повече прозрачност във
всичко.
Умората обаче е разкатаваща – мъжкото общество е силно подозрително към подобен, макар и приложен оптимизъм. Синовете ни са
скептични и прагматични, не вярват в щъркели. Слушат негърска музика и не се вълнуват от обществените процеси. Имат срещу себе си
целия настръхнал свят, но не го възприемат като враждебен. Знаят подобре английски отколкото български, пишат на фонетичен алфавид,
а не могат две думици да скрепят на клавиатурата на кирилица... Те
нищо не подозират от днешността ни – ние сме затворена, но непрочетена страница от историята на собствения си живот, който се оказа
исторически... Но на кой му пука от това?
П.П.
Лицето на Прехода са две голи мъжки ръце. Надявам те да не са
вдигнати над главата в знак, че се предаваме, а да са отпечатък на отблъскващата сила, върху чиято енергия се крепи целостта на този свят.
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СЛАВИМИР ГЕНЧЕВ
(1953)

Присъствие
В памет на Кръстьо Кръстев – Къци
Дълго сдържах дъха си
сред ловците на бисери,
за да не стигна късно
и да изгубя нишката.
Трябваше да проуча
с независими мерки
всички делнични случки,
вземани на доверие.
Толкова бе повърхностна
повърхността, че даже
цялото ми отсъствие
мина незабелязано.
Бе от ясно по-ясно,
че са двойни дъната,
а под равния пясък
бдят невидими скатове.
Няма никаква тайна
в злободневните правди:
който вика, той знае
кой ще му се обади.
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Знам, животът изпитва,
а смъртта пише точките,
но ги гледа в очите
който не е безочлив.
Той накрая ще стане
мярката – никой друг.
Щом личи, че го няма,
значи още е тук.

Поетът
„И остави ме да си бутам камъка.
Все някога ще стигна до върха…“
Валери Калонкин, „Изкушение“
Поезия и славолюбие
са толкова несъвместими,
че между тях са се изгубвали,
макар и с пропуски, мнозина.
На практика и на теория
задачата е безусловна;
за всичко – от плода до корена –
поетът сам си е виновен.
Не се натиска за прослава
и не обслужва ничий вкус,
а пише стихове тогава,
когато предусети трус.
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Не трябват кой знай колко ум,
прозрения или предчувствия:
това, че не е вдигал шум,
не значи, че не е присъствал.
Каквото и да е направил –
известно или неизвестно –
поезията продължава
живота му със свои средства.
Изкачвал се е и по стръмното,
политал е и в пропастта.
Но само от върха на дъното
се виждат трайните неща.
Той е призван да брани трепета
и все пропуска своя ред,
че няма нищо по-нелепо
от изкушения поет.

Лебедова есен
Ще те запомня с всичките си чувства
и с целите си будни сетива.
Какво е незабравата? Изкуство,
което брани своите права.
Рефрени, багри, образи и форми,
чието време вече не върви,
нахлуват във двореца на октомври,
където аз съм верен часови.
Пресичам кехлибарената зала
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на нашия щастливо-кратък свят,
залъгвайки се бодро, че раздялата
ще ме направи още по-богат.
Но с крайчеца на мисълта надзъртам,
докрай прочел последната глава,
дали внезапно няма да се върнеш
по стъпките си в буйната трева.
И аз се лутам тук, и губя дирята,
и чувам своя собствен апостроф:
какво, че от любов не се умира,
щом можеш да живееш без любов?

Кандидатура
На Димчо Дебелянов
Живях разхвърляно и с хъс,
без маски, режисьор, котурни.
Животът ми бе среден пръст
в муцуната на конюнктурата.
В музея на един поет
бях проумял къде е драмата;
талантът е роден с късмет,
от който копче даже няма.
И затова е разкопчан
животът му така – до голо.
Той зъзне в каменния храм,
не съжалява и не моли.
Тук няма място за сръдня –
отдавна е направен изборът.
Или си мост, или стена.
А другото е конформизъм.
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Затуй не си случаен гост
и участта ти е заслугата:
безсмъртен като римски мост,
по който да прелитат другите.
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ВАСИЛ ДАВИДОВ
(1954)

Cлeдoбeд
Cлънцeтo e вдигнaлo цeнaтa
и нa нaй-пpoкъcaнaтa cянкa.
Рой туристи c фoтoaпapaти
безуспешно се надлъгват с дpямкaтa.
Oтпуcкитe бaвнo ce тъpкaлят,
cякaш ca paзмeкнaти oт жeгaтa.
B двopa cтapи вecтници пoдпaлвaт
и димът тaнцувa кaтo нeгъpкa.
Oт paвнeц и буpeни oпacaнa,
клюмa зaпуcтялa вoдeницa.
Poшaви „cтpaжapи“ и „aпaши“
cъc фунийки ce дъpжaт нa пpицeл.
Пpeжaднявaт въpбoвитe клoни,
pибитe във плиткoтo ce мятaт...
Лятoтo пo къcи пaнтaлoнки
pитa кaмъчeтa кpaй peкaтa.
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Горчив съвет
Aкo нeoчaквaнo и paнo
доcтигнeш извopчe,
кoeтo би мoглo дa утoлявa жaждaтa,
бликaщa дo нeдoвoлнaтa ти cтapocт –
нe cпиpaй.
Ho гo зaпoмни къдe e.
Aкo oчaквaнo и къcнo
намериш въглeнчe,
кoeтo би мoглo дa cтaнe cлънцe
в изнизaлaтa ce cpeд cумpaк твoя млaдocт –
нe гo paзпaлвaй.
Heкa гo нaмepи дpуг.

Пocлeдно действие
Heнaдeйнo нaxлу eceнтa
и c pитници изxвъpли лятoтo.
Изнeмoгвaщи пoлудeли лиcтa
глуxo pъмжaт cpeщу вятъpa.
Oблaцитe нe ca вeчe cкитници,
a ca пpeвзeли нeбeтo.
Oблaци oбкpъжaвaт душитe
кaтo нeвидимa клeткa.
Пoд дъждa aз ce мъчa дa миcля
нeщo иcтинcкo, cлънчeвo, cвeжo...
Пo пътeкaтa – лoкви paзплиcкaни.
Упoтpeбeнa нaдeждa.

187

Ваканция
Ръждясали тръби и прашни тухли
похъркват край началното училище.
Над двора тегне избеляла скука.
Пресъхнала, гори от срам чешмичката.
Мозайката сивее от познания
за нищото и цветните му маски.
Бодилчета пощипват катинарите.
Запуснати гнезда одумват август.
Като сергии си приличат дните;
охлаждат кръчми потния си задух;
боричкат се търговци без клиенти…
Зелената река пълзи мъчително.
Върху блатясал мързел капе залезът.
В безветрието тънат отражения.
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ГЕРГИНА ДВОРЕЦКА
(1954)
***
Понятни са ми вече всички хора,
които са ме лъгали спокойно.
Аз също се научих да говоря
красиви думи без реална стойност.
Сега без угризение ще кажа,
че есенният лист е късче злато,
че сивкавият сняг, покрил паважа,
е всъщност предусещане за лято.
Дори във най-безсмислената врява
ще доловя възвишени акорди
и убедително ще ви представя
бездушните за благородно горди.
В очите ми примамливо ще плува
на добротата облакът изкуствен.
Дълбоко някого ще развълнувам
с подправени до съвършенство чувства.
И всеки, свикнал другите да мами,
ще възхвалява мойта артистичност.
Измамникът, повярвал в любовта ми,
два пъти повече ще ме обича...
И само вас, наивници небрежни,
ще съхраня от точните куршуми –
не вярвайте в пресилената нежност
и в лесно произнесените думи!
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Човекът, когото си чакал
През студения ден, през големия сняг,
на гнева през оградата яка,
след спечелени битки, изгубени пак,
идва този, когото си чакал.
И мечтаеш, след дългия път, извървян
между два въпросителни знака,
да протегнеш най-после приятелска длан
на човека, когото си чакал,
да забравиш това, от което горчи,
а пък после излиза солено.
Но човекът, когото си чакал, мълчи
и присвива очи отчуждено.
И започваш да нищиш конец по конец
омотаната гнила шевица:
ти преди си го смятал за ловък хитрец,
днес той тебе – за дребна душица;
ти си пазел от удари свойта глава,
но от страх си се хвърлял в атака...
И сега се замисляш: след всичко това
много чудно – какво си очаквал?
Ами днес ако грабне чепато дърво,
да си върне за всичко предишно?...
И си тръгва човекът, когото... какво?
Когото какво ли?... Нищо.
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Спомен за ранната есен на 2004 г.
Душата на мама
е станала лека,
подобно перце.
Завързвам с връвчица
душата на мама
за мойто сърце.
Полита перцето
нагоре, където
душите кръжат,
опъва връвчицата,
впита в сърцето ми,
но аз я държа...
Перцето стреми се
нагоре неистово...
и ме надви....
а белегът, който
остави връвчицата,
до днес ми кърви.
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ДИМО РАЙКОВ
(1954)

ПОМЕН ЗА МАМА
На всички онези, които бързат да обичат майките си…
Днес бе деветият ден от смъртта на моята майка Яна.
Това, което се бе случило с мен преди седмица и няколко дни, не го
пожелавам и на най-големия си враг.
Беше най-студеният ден откакто се помня, сутринта мярнах в интернет, че в моята планина – Странджа, където кротко догаряха любимите
ми старци – баща ми Петко и майка ми Яна, това били рекордни ниски
температури, всичко било затрупано от сняг, студ бил сковал земята,
обявено било бедствено положение.
Нещо повече – цяла България била в подобно състояние – дори магистралата от Карнобат до Бургас, една съвсем немалка отсечка, била
забранена за движение, имало десетки затрупани от виелиците и спасителни екипи ги търсели часове наред…
Нещо ме ухапа – болката бе направо в сърцето. И когато ми съобщиха по телефона (Ох, кой ги измисли тези мобилни апарати?) страшната
вест, аз като че ли вече я знаех.
Мама била починала. За миг, просто изкачвала стълбите в къщи, тупнала и докато татко пристигне, тя вече била там, Горе…
Новината ме обезсили мигом.
Приседнах, по някое време поех дъх – и кой знае защо се сетих за…
паспорта…
Да, за оня международен паспорт…
Мама обичаше толкова да пътува. А не бе излизала от своето градче
и планина никога. Затова и мечтата й бе да има международен паспорт,
да отиде да види внучките си в Германия и Франция, пък и да разбере,
да усети с очите си как живеят и те, другите хора…
За живота отвъд планината тя цял живот бе слушала от олющената
радиоточка над леглото, всъщност единствената връзка през почти це-
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лия й съзнателен живот с останалия свят.
Никога не ще забравя радостта в майчиния глас, когато по телефона
ми сподели, че е отишла, снимала се е за паспорт, дала десетина лева,
не е малко това, та пенсията ѝ беше тогава цифром и словом шестдесет
лева… Ама, остави ги парите, майка, важното е, че ще имам паспорт, за
ония страни, майка, хубавите, там, дето са внучките…
В дребното, крайгранично градче в Странджа планина Малко Търново, в един отрязък от време се оказа така, че на нашата улица почти
само татко и майка бяха останали живи, докато в другите къщи поне
единият бе починал.
И минава мой съсед, съвсем млад човек, мама го поздравява: „Господ здраве да ти дава”, му казва. А оня се спира като треснат, извръща
се и просъсква:
– Абе вие, старци такива, докога ще живеете?
После си тръгва, прави две-три крачки, пак се извръща:
– Ей, ама ти си била страшна баба, ма! Цяло Търново говори, че си
правиш международен паспорт. Ха-ха-ха, паспорт, че защо ти е той? Не
виждаш ли, че вече си с единия крак в оня свят, ей, ще ме умори тая
баба, паспорт ѝ се приискало, абе тя на пръст мирише…
Спира се мама, усмивката ѝ, меката, добра и толкова изстрадала
майчина усмивка, увисва във въздуха, разлюлява се:
– Дъхът ми, майка, спря, светът се завъртя и почти припаднах… Та
какво лошо му бях казала, че аз просто го поздравих…
А оня, доволен и щастлив, се смее – улучил е десетката!
И още един случай, разказан от майка по телефона, ме връхлетя –
мама и татко излизат от концерт в местното читалище. Нова година
идва, настроението и на тези измъчени бедни хорица е приповдигнато,
нима и те нямат право на глътка радост от живота, пък и концертът е
бил хубав, а и безплатен на това отгоре, че то иначе с тези пенсийки-подигравки? Доволни са мама и татко, щастливи. Артистката ги разплакала, абе голяма артистка е Стоянка Мутафова, толкова добре играела,
така-а, по човешки, истински. И то на тези години като техните… Да,
радостни и леко възбудени били моите старци. Нали и те имат право
на глътка радост от живота? Дори и в неговия заник. Че то иначе все
работа, работа, все оцеляване, оцеляване…
Но уви! Хорската злоба не спи и в такива мигове.
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Читалищната стълба е стръмна, заледено е, татко хваща за ръката
мама, тя се обляга на ръката му… И веднага чуват зад гърба си злобно
съскане:
– Айде бе, пенсии, метни я на гърба, ха-ха-ха… И гледай какви обеци
турила бабушкерата…
Тук забравих да ви кажа, че една от внучките изпратила на майка
обеци. Били обеци, които повече отивали на млади хора, такива едни с
дълги, блестящи гроздове… А и вече старомодни, нали знаете кое ние,
по-младите, подаряваме обикновено на възрастните си близки?
Но мама ги харесала много тези обеци, до този момент тя почти не
бе носила такава иначе обикновена и типична за жената украса, като
изключим едно подобие на обеци-точици от месинг.
Зарадвала се милата, а и концертът, да, безплатният концерт-театър
в читалището, бил добър повод да се облече – с новата рокля, която
от години стои в гардероба, подарена ѝ от големия писател и толкова
добър човек Ефрем Каранфилов, когото бях довел преди години в къщи
в Малко Търново, с обувчиците, които снахата ѝ също бе подарила, е,
малко били вехтички, но пък модерни, а и мекички, краката на възрастната жена потъвали в тях, удобно им било.
И обеците, и те също не в първа младост, ама нà, от пръв поглед ѝ
харесали…
Дълги гроздове, красиви…
А и как блестели!
Какво да се прави – и моята майка, макар и бедна, макар и възрастна, била все пак жена…
Та пременила се мама, сложила си новите обеци… И чула там, на
концерта, думи, които я вледенили.
– Гледайте я, мари, тази баба Яна как се издокарала като плашило! –
думите идвали от… местната шефка на културата?!?
За миг посърнали моите старци.
Лицето на мама повяхнало, а татковото се издължило.
Това съм го запомнил от малък – когато татко се ядоса от нечия обида, за която той по правило никога не търсеше вина у нанеслия, а преди
всичко в себе си или в нас, най-близките около него, лицето му придобиваше подобен вид.
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Още, както се казва, не са се били прибрали в къщи и той извадил
старите, хванали лека ръжда по краищата клещи:
– Давай, Яно, обеците!
И започнал татко да кастри, тоест да скъсява дългите, блестящи
„гроздове“…
– Е, сега оная ще е доволна. Няма повече да ти се подиграва.
Майка гледала отрязаните „гроздове“, мълчала, а отвътре идвали на
талази хрипове…
Стенания, чийто приглушен звук се смесвал с „ръждясалите“ прищраквания на захабените таткови клещи…
И от това невъобразимо за нормалните възприятия съчетание се получавал един такъв „меланж“, тоест въртоп от усещания, от който всичко наоколо изтръпвало…
Защо и с какво тя, обикновената, толкова добра женица, която раздаваше и на непознатия от залъка си, бе заслужила подобни думи?
Защо и как нейната глътка радост от живота, макар и демонстрирана по
такъв един неумел и може би малко кичозен, но затова пък толкова мил
начин, бе предизвикала подобен гняв-завист у младата ѝ съгражданка?
Затова исках, ох, как исках да дойде тя в Париж, да ни погостува, да
усети нормалния живот… Да види как тук хората, а и властите се грижат
за възрастните, как им осигуряват и безплатен транспорт, и срещи, и
танци, и концерти-„гратюи“, тоест без пари, театрални представления,
как младите мигом им освобождават място в метрото или автобуса, как
ги наричат с почит – сеньори…
Да, не „пенсии“, а „сеньори“, хубаво звучи, а, мамо?
По време на безбройните ни телефонни разговори, които продължаваха често и с часове – от Париж до близо седемдесет страни в света
те са безплатни… – все натам я водех – да дойде, да види…
Говорех ѝ дълго за нещата в огромния град, за възпитаните хора, за
добротата, утаена навсякъде…
Майка слушаше притихнала, с облагородено и усмихнато, виждах
го това със сърцето си, лице, мълчеше, само от време на време натежалият ѝ от нега глас лекичко набраздяваше шумовете в телефонната
слушалка: „Така ли?“
Но винаги в края на разговора тя ми казваше:
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– Да знаеш как ми се идва, ей така, само да зърна правнучката, а и
Париж… Ама стара съм вече, майка, нали виждаш как ми се подиграват
тук хората – така ми отговаряше мама, но аз усещах, че тя цяла се пропуква от желанието да дойде, да види Париж, да види правнучката си,
носеща нейното име…
– Сигурно е хубаво в Париж, майка – продължаваше сякаш в унес
любимата жена – аз винаги слушам по радиоточката какво говори
Юлия Талева, тя бе запомнила името на кореспондентката на Българското национално радио от Франция, много хубаво говори тя за Париж,
като тебе, майка, ама от мене да знаеш, майка – няма, никъде няма
по-хубаво от родината… Родината, родината, родината, майка…
Но въпреки всичко, въпреки думите ѝ, аз усещах, че тя се готви за…
Париж.
Всъщност така и било. Когато я преобличали, намерили в гардероба
на родната ни къща, където мама ни бе отгледала със сестра ми, две
купчини чисто нови дрехи.
Върху двете имало по една бележка, написана с разкривения майчин почерк върху парчета от картон.
На едната бележка пишело: „ДРЕХИ ЗА ПАРИЖ“. На другата – „ДРЕХИ
ЗА УМИРАЛКА“…
В първата купчина намерили и… „гроздовете“…
Да, същите „гроздове“ от ония обеци, да, срязаните обеци…
Значи майка ги е скрила от татко, скътала ги е и запазила по всяка
вероятност за Там, за Париж…
За оня, другия, хубавия свят, където все се бе надявала да дойде и
да види своята току-що родила се правнучка, да, оня свят, друг и съвсем
различен от този на малкото ѝ градче, свят, където можеше да носи и
такива „гроздове“, където ги нямаше оня злобен глас на „културната“
шефка и ръждясалите клещи на татко…
И ето сега тя, моята майка, бе отлетяла… Пременена с дрехите от
втората купчина…
Трябвало веднага да се погребе, не можело да се излезе дори на метър от прага на къщата ни, вледеняваш се от студа, вятърът те запокитва… Преспите били погълнали цялото градче, а и планината, прогнозите за следващите дни били още по-лоши, земята вече била достатъчно
твърда…
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Гласът на татко бе подивял, плачеше отвътре, на големи, идващи издъно късове-стонове:
– Трябва да я погребем най-късно утре на обед, гробарите и сега не
искаха, земята е вече вкоравена, блъскаш, блъскаш с лопатата, нищо не
става, ама ги молих, плаках, накрая ги убедих. Ако мислиш поне мъничко за мен и не искаш и аз да умра сега, ще се съгласиш, синко…
И аз се съгласих. Да не си взема сбогом с мама, да не бъда егоист, да
остана дни, години наред с бесовете в себе си, но да не изгубя и другия
си любим човек…
Това беше най-трудното в живота ми решение.
В ония мигове не знаех дали съм жив или умрял.
Тази картина ще остане в мен за цял живот – тук, в Париж, на 2500
километра от родната ни стара, но поддържана с толкова обич къща,
събрани накуп, допрели изтръпнали сетива до телефонната слушалка, ние, семенцата на тая обикновена, но толкова всеотдайна женица,
която живееше единствено за децата, внуците и правнуците си, които
представлявахме всъщност в тези мигове една мъничка странджанска
общност в многомилионния град, изпращахме по един своеобразен и
ужасен за мен начин нашата майчица…
Хлипанията, забързаният глас на едва успелия да дойде през преспите поп, пропукванията на догарящите свещи… – всичко това набраздяваше сякаш мозъка ми и обагри в бяло и последните останали черни
мои коси…
В този момент от другата стая проплака Дияна, моята внучка и правнучката на мама, която тя така и не успя да види приживе…
Не зная каква бе тази сила, която мигом ме изхвърли от вцепенението и само след миг аз бях долепил шишето с биберона до устенцата на
малкото същество.
И стана нещо невероятно – звуците на падащите буци пръст върху
ковчега на мама, тези глухи стонове на смъртта, се примесиха с жизнерадостните мляскания на лакомите детски устенца.
Господи, това бе една невъобразима мелодия, всъщност мелодията
на Живота… Да, на негово величество Живота…
И когато гледах как лакомо смучеше безценната течност това все
още невръстно създание, като гледах как потрепва телцето му, аз осъзнах, че мама всъщност е жива, че тя се е преродила в това ангелче пред
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мен и че този живот, този наш толкова ужасен, но и същевременно толкова красив живот, продължава…
И че тя, нашата майка, пак, макар и отгоре, ще ни закриля, ще ни
напътства и ще се моли за нас…
И ето – днес е деветият ден от отпътуването на мама.
Татко е поуспокоен, гласът му по телефона звучи мъничко по-нормално, днес се раздава на живите наоколо по нещо за „Бог да прости
душата на човека“.
Мама много обичаше Господа. Сигурно тази любов бе взаимна, иначе защо така светкавично я бе притеглил към себе си?
Мисълта ме проряза – къде да отида, на кого да дам парченце хляб
в този огромен, красив, но толкова студен сега за мен Париж.
И докато се чудех, краката ми сами ме поведоха натам, към любимата река Сена.
Виждам познатата палатка. Да, и в този студ тя е тук.
Палатката на прокудените от България момчета, тръгнали да си търсят късмета по големия свят.
Едни от последните думи на мама по телефона бяха: „Родината,
мама, родината, само така говорят по телевизията, най-хубаво си е в
родината…, как така ще оставиш апартамента си в София, как така ще
ходиш в чужбина… Родината, родината, родината…“ – така, по три пъти
– нарочно ли?, повтаряше мама…
В момента, в който доближих палатката, видях как от нея излязоха
трима младежи, единият от тях бе почти дете.
То извади от джоба си, о, Господи… прашка.
Да, нашенска, собственоръчно направена прашка, такава каквато
имах и аз в онова мое далечно и толкова прашно детство – с груби ластици от гума, черна, иначе гъвкава автомобилна гума…
Стана ми хубаво, топло, ей така, нещо ме хвана за гърлото. В главата
ми нахлуха рояци от сладостни спомени – ех, какви „войни“ водехме
едно време в онова наше босоного детство… И винаги победител, тази
мисъл пък защо ли влетя този миг в мен, излизаше справедливостта,
да, справедливостта…
Шадраванът пред парижкото кметство е съвсем близо до палатката
на нашите момчета, тук обикновено те си дават среща с други сънарод-
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ници на тяхното дередже.
Разкъсвам на парчета баницата, раздавам им я – Бог да прости моята майка…
Там, отсреща, сиянието на парижкия залез обагря „Нотр Дам дьо
Пари“ – в този миг чувам звъна на камбаните…
И виждам мама – там, горе, заобиколена от ангели…
И оня благ, но продран от вътрешно напрежение глас:
– Родината, родината, родината, майка, от нея по-хубаво няма…
Понечвам да ѝ отговоря, да я попитам – коя родина, мамо? Тази,
която ни изгони почти насила, тази, която е майка за мошениците, наглите и циниците и мащеха за хората, надарени с въображение и чувствителност?
Исках, ама много исках да й задам аз, синът, на нея, майката, тези
въпроси. Макар и да знаех предварително отговорите ѝ.
Защото за нея, моята майка Яна, тази обикновена, но честна и достойна майка Яна Вълчева Райкова от никому неизвестното странджанско
селце Стоилово, нямаше по-свято нещо от родното парче земя, което я
бе родило и откърмило, макар и в крайна мизерия и нищета.
И тъкмо това усещане на хората като моята майка толкова добре
използваха и използват ония, които и до ден днешен живеят на гърба,
потта и кръвта на нашите майки и бащи, разчитайки на тяхната пословична благодарност към парчето родна земя и онова търпение, непознато другаде по света…
Гледам Сена – широката река на свободата, с димящите над нея,
дори и в този кучешки студ, облаци от пара...
И тук, на моста „Дубл“, на метри от вълшебната катедрала „Нотр Дам
дьо Пари“, аз сякаш виждах през премрежените си очи оня последен
майчин танц в кварталния пенсионерски клуб по случай Бабин ден –
иху, иху…
Танц от сърце, сподирен от злобното шъткане на шефката на читалището Катя: „Гледай я, стара жена, а тръгнала да играе като момиче…“
Всъщност това е бил прощалният танц на моята мила майчица – там,
в онова далечно и безмилостно градче Малко Търново, където не се
търпят багри, където преобладава сивият и черният цвят, където правило номер едно е: „Наведена главица сабя не я сече! “
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И търпение, търпение… И оцеляване, оцеляване…
Ето така я виждах в оня момент, така ще я виждам и винаги – засмяна, щастлива, пременена, милата – с цветните дрехи, подарени ѝ от
снаха ѝ и с дългите момичешки обеци, дадени ѝ от внучката и скосени
и лишени от блестящите „гроздове“ от татковите ръждясали клещи…
И това „Иху, иху…“, идещо отвътре, от издълбокото на душата и отлитащо натам, Горе, където само след броени часове щеше да се озове
и тя, майка ми…
Да, тя тогава не е обръщала внимание на злобните подмятания, защото тя, моята майка, обикновената жена от никому неизвестната по
широкия свят планина Странджа, в тези последни мигове вече е общувала с него, Господа… И е била тръгнала към него…
И, изтръпнал, осъзнавам – моята майка отдавна вече не е там, в
опърпаното парче земя, тоест гробището на крайграничното градче
Малко Търново, а навсякъде в този наш свят – нейният дух и нейното
усещане на добра и любяща майка, живяла почтено и бедно, без дори
и стотинка изкарана без труд, се намираше над нас, в нас и по цялата
планета…
Тръгвам си – така, отвътре просветлен – към дома на моята дъщеря
Яна и четиримесечната внучка Дияна, тоест внучката на мама и нейната
правнучка, носещи името ѝ.
В този миг чувам глас:
– Благодаря Ви, господине! Това парче баница и глътката ракия ме
сгряха, толкова ми бяха нужни тъкмо днес, в този момент…
Обръщам се – срещу мен бе момчето с прашката. Красиво, умно
лице, Господи, та това бе все още дете?
Нещо, кой знае защо, ме захапва в сърцето.
И сякаш отново чувам оня злобен глас:
– Гледайте я бе, облякла се като млада и играе като…
После чувам и гласа на съседа:
– Ха-ха-ха, международен паспорт ще си прави, абе ти миришеш на
пръст, паспорт ще имаш…
И гняв, гъст и клокочещ като вино алжирка, онова най-хубаво, но
тежко вино на моето детство, сега вече взе да се просмуква в мен, да
ме изпълва целия…
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Поглеждам още веднъж момчето, после очите ми се залепват за
красивата, ама наистина невероятно красивата сграда на парижкото
кметство, прелитат над зъберите на кулите на прочутата катедрала…
И един вик се откъртва – от мен ли, от момчето ли?
– Защо, кому е нужно това, Господи? Кому? Каква е тази наша прокълната българска орисия?
Но отговор така и не идва.
Немеят зъберите на „Нотр Дам дьо Пари“, гласът на камбаните се бе
утаил нанякъде…
Наоколо пощурели потоци от хора летят ту насам, ту натам.
Да, хората, нормалните хора от нормалната държава Франция просто си живееха живота – този толкова кратък и същевременно толкова
дълъг наш човешки живот, който е един-единствен…
В този миг нещо тупна пред краката ми и ме извади от унеса.
Беше врабче. Едно от ония обикновени парижки, сиви и толкова
жизнени врабчета.
Това сега бе самотно.
И мъртво.
Като по команда се обърнах.
Лицето на момчето сияеше от радост!
Изстинах – защо ли това дете така се радваше на смъртта, която
всъщност бе негово дело?
На смъртта на едно самотно и гладно в студения зимен ден същество. Което толкова приличаше на … самия него…
И защо отново, за пореден път, с такова удоволствие то, момчето-емигрант, се приготвяше да разтяга грубите нашенски ластици?
Тръгнах си – внезапно – така както и внезапно сe бях озовал тук.
И в мене пак нахлу и взе да набъбва оня благ, продран от нега глас:
– Родината, родината, родината, майка…
Вървях, нещо в мен простенваше.
А мъглата, обичайната парижка мъгла, властно прихлупваше цялата
тази неземна красота наоколо…
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ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ
(1954)

Любен Отов
Любо бе двайсет години по-възрастен от мен. Като се запознахме бе
на четиридесет и три. Приличаше на монах от будистки храм в Хималаите – среден на ръст, изпит, слаб, с дълга коса, привързана на опашка на тила и прошарена, източена към гърдите брада, тип „катинарче“.
За нас, начеващите поети и писатели от Клуба на студентите-писатели
„Димчо Дебелянов“ към Студентския дом на културата в София, Любо
бе истински „гуру“. Той беше основният лектор в клуба – по това време
завършваше поредното си образование – специалност „Театрознание“
във ВИТИЗ, сега НАТФИЗ. Учеше ни на време и пространство в литературата и реалния живот, стилове, жанрове, конфликти, разлика между
сюжет и фабула, как се построяват и изграждат, въвеждане и извеждане на герой в сцената, езика като средство за внушение и общуване и
много, много други неща за живота и голямото тайнство литературата.
Изключително ерудиран, с добра и услужлива памет, даваше примери от физиката, химията, астрономията, цитираше текстове от известни
писатели, поети, учени и философи... За нас часовете при него бяха часове по енциклопедичност и морал. При разбора на неукрепналите ни
творби проявяваше търпимост, находчивост, конструктивност. Посочваше ни слабостите точно, ясно, с разбиране и симпатия към порива ни
да посегнем към перото. По този начин щадеше достойнството ни на
бъдещи творци. Казваше, че може да научи всеки средно интелигентен
човек да пише правилно от теоритична гледна точка. Друг е въпросът
какво ще пише – това зависи от морала, етиката, културата и възпитанието на човека. Защото в голяма степен тези неща не се учат, а се придобиват с труд, мислене и постоянство. И че ако не ни научи да пишем,
то ще ни научи да четем, защото не може да пишеш, без да се научиш
да четеш... Беше прав – научихме се да четем. Някои и да пишем що-годе правилно и, дай Боже, интересно.
Събирахме се в 19 часа всеки понеделник и четвъртък от учебната
година. За мен това бяха най-хубавите часове от седмицата. Зарязвах
всякакви други изкушения и задължения и всеки понеделник и четвър-
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тък бях в стаята с изглед към „опашката на коня“ на третия етаж на Студентския дом в София. Прослушах курса в три поредни години. После
Любо се разболя от туберкулоза. Помогнах му при първия преглед и
настаняването му в болницата по фтизиатрия – бях стажант-лекар. Той
възложи на мен да продължа лекциите по Теория на литературата за
белетристиката, а на поета Валери Калонкин (лека му пръст – почина
преди двадесет години) – лекциите за поезия. Даде ни ръкописите на
лекциите си. Изчетох ги няколко пъти като Библия.
Когато пиша за него, не мога да не спомена и двете му най-близки
същества – жена му Руми и дъщеря му Илдико. Наближаваше петдесетте, когато се ожени. Скоро след това се роди и дъщеря му и Любо бе
щастлив, както никога преди това. Не го показваше, но го познавах, за
да го почувствам.
По-късно Любо написа няколко интересни книги. Аз му посветих
първата си книга. След това зрението му намаля и не можеше да пише,
но за това не искам да разказвам и да си спомням. Спомням си го като
нашия „гуру“ от студентските ни години – блед, слаб, изпит, с вид на
монах от будитски храм в Хималаите, прозрял величието и слабостите
на човека, превратностите на съдбата, тайнствените неща в живота...

Гълъбите на Александровска
Над Александровска болница прелита ято гълъби. Насочва се към
сградата на Стоматологичен факултет, извива покрай Военна болница,
прелита над Центъра по хигиена, Пулмологията, Кожна клиника и Майчин дом и се появява в небето откъм хирургиите. Гълъбите кацват върху
покрива на най-старата сграда на Александровска болница, онази с тунела, дето я знае цяла България, и разрошват с човки перата на гърдите
си. Във въздуха полита пух.
Вървя по притихналите, изпъстрени с окапали есенни листа алеи,
загледан в гълъбите, листата шумолят от стъпките ми и си спомням...
Срещах ги из двора на болницата – сами или в група по две-три, слаби, попрегърбени, сиви в избелелите си дрехи – с мрежичка с хляб и
бурканче кисело мляко в ръка и бастунче в другата. Пенсионираните
медицински сестри-самотници. Живееха в тесни като кафези стаи в та-
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ванските помещения на Александровска болница с обща за етажа тоалетна, без баня и пералня. Къпеха се и перяха в баните на клиниките
от долните етажи. Никой не ги спираше. Дълги години бяха работили в
същите клиники и ги познаваха.
Бяха настанени преди години с разрешение на ръководството на
болницата. В началото населяваха целия подпокривен етаж. По време
на следването ми останаха десетина. Когато след време се върнах от
провинцията в София, броят им бе намалял. Освободените стаи използваха за складове, по-късно ремонтираха за лаборатории и кабинети.
Не им позволяваха да палят котлони и отоплителни печки заради
противопожарната безопасност. Няколко тръби от парното стигаха до
таваните на сградата и затопляха въздуха в коридора. В стаите радиатори нямаше. Понякога дежурните сестри им носеха останала от болните
храна. В началото я отказваха, после я приемаха.
Събираха се на приказка на площадката в коридора пред мрежестата клетка на асансьора. Подпираха се на бастунчетата си или седяха
на няколкото почернели стола, които старшата сестра на Хематологията
им беше подарила. Повечето мълчаха – познаваха се отдавна, нямаше
какво ново да си кажат. После се разотиваха в стаите си.
Някои имаха транзистори и пускаха музика. Другите слушаха музиката през стените – тиха, приглушена и поради това, още по-нежна. После заспиваха. И всяка сънуваше своите си сънища – едни светли, други
тъмни...
Сутринта се оглеждаха, отивайки към чешмата в края на коридора,
дали някоя не липсваше. Вземаха бастунчетата и мрежите с празните
бурканчета и отиваха до сладкарницата срещу болницата да си купят
мляко.
По етажите дежурните сестри, изнервени, недоспали, изморени, будеха болните и подготвяха стаите за сутрешна визитация на лекуващите
лекари...
...Така си спомням пенсионираните медицински сестри, които живееха под покрива на болницата. Една по една отлетяха, като гълъби.
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ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ
(1954)
***
Влакът бърза, пръска рой светулки.
Равнината прекосява с писък.
В път далечен – гара подир гара,
всякога – навсякъде ме носи.
С тоя влак разискрен и огромен
искам да достигна радостните спирки.
(Бел.: „Това е първото ми стихотворение и точно него прочетох
на г-н Черняков в дома му.“)

Нике
Такава мъртва красота, че искам да заплача.
Нахлуват гневни гласове и питат:
– Какви ли грехове изкупват смъртните,
та пласт след пласт руините запълват?
Така е многословен всеки отговор,
но взра ли се в безглавата богиня,
стремеж към съвършенството откривам.
От него почва път към свободата!
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Животът
Някой вън превива дълги клони.
Някой вън говори с думи непознати.
Някой или никой, видим или пък невидим,
можеш ли да кажеш кой е и какъв е?
По стъклата драска, по вратите тропа,
в стаята да влезне иска,
тъмни пръсти леко да протегне,
в мрака нещо с нас да стори,
та на сутринта усмихнати да се събудим.
Някой или никой, кой е и какъв е,
той не иска и не може да ни каже.
Ала видим или пък невидим,
иде и връхлита непоканен –
нищо го не спира, никой го не връща.
Като вятър волен преминава улици и къщи:
сам на себе си слуга и господар е!

Мъгла и облак
Усмихнах се на въздуха изстинал,
докато връхлетяха тия странни птици
и горе сбиха се със шум и крясък.
Пера и восък покриха ме тогава,
но остър звук крилата ми отряза
и паднах на земята, въртяща се със трясък.
Не знам кога се появи, набързо те запомних:
краката – рохкав пясък,
косата – тъмна глина,
с очи от топъл въздух...
Усетих те и после те забравих.
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Уви!
Сънувах,
че светът е друг.
Отнякъде се чуваше дъждът,
полека капеше,
полека,
а в спрялата отгоре ми минута
едно око внезапно се отвори.
Тогава се усетих като писък –
сред хаоса могъщ и в тъмнината
забравих как се казвам,
кой съм и къде съм!
Кълбото огнено се претърколи
по влажната пътека,
дъждът си тръгваше, по-нисък от тревата…дъждът си тръгваше,
по-ниък от тревата... дъждът си тръгваше,
по-нисък от тревата... дъждът си тръгваше,
по-нисък от тревата... дъждът си тръгваше,
по-нисък от тревата...
...полека стъпваше,
полека...
а крясъкът на нощна птица
в сърцето ми отекна като тътен.
Сънувах, че съм друг,
ала светът бе същият,
все същият,
все същият,
уви,
измамна жица,
прекъснат разговор,
във хора на нощта...
... уви!
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ФАНИ ЦУРАКОВА
(1954)

Фитилчо
Литературни пътеписи
Прага-Залцбург. Името на гарата е излетяло от паметта ми. На австрийска територия. Лято. Мога да изчакам със същия билет два часа до
влака в същата посока и да разгледам градчето. От пероните се слиза в
подлез. Блестящ в чистотата на плочите си, с магазинчета за вестници,
дребни подаръци, каквито могат да се видят по повечето гари, и в края
– щанд със сладкиши, кравайчета, хлебчета, кроасани, бухти и какво
ли още не. Уханният уют на печиво. Среща с австрийско-немските кравайчетата – бретцели. Виждала съм ги единствено в илюстрациите към
приказки. „Хензел и Гретел“. Има масички, кафе, купувам кравайче, опипвам твърдата, кафеникава, полирана коричка, посипана с едри кристали сол, разглеждам крайчетата, кръстосани и разделящи вътрешния
кръг на четири. Колко ли пъти съм вървяла в смрачаващата се гора по
стъпките на изоставените от родителите си Хензел и Гретел, ослушвала
съм се с омъчнено и разтуптяно сърце за вълчи вой, стигала съм до
полянката с къщичката от шоколад, със стрехи, украсени с кравайчета,
поглеждала съм повдигната на пръсти през прозорчето от карамелизирана захар. Чувала съм оглушителното в смълчаната полянка хрускане на отчупеното от гладния Хензел кравайче, следвано от протяжното
проскърцване на вратата, дланите ми са се изпотявали от малките като
главичка на топлийка очи на бабата с дълъг, изкривен нос и кацнала на
върха му брадавица, от изтънения ѝ от фалшива любезност глас към
децата.
Градчето ще почака. Градчето е като гарата. Каквато гарата, такова
и градчето. Сядам. Момчето зад щанда е около 20-годишно. Русокосо,
синеоко, с престилка и бяла шапка. Излъчва топлота, вежливост, почтеност. Премерени движения, удоволствие, усърдие, гордост от работата.
Пътниците от влака са се източили през подлеза, други – пристигнали
или отпътуващи все още няма. Останала съм сама, опитваща кравайчето, когато светлината на стълбите откъм градчето изрязва силуета му.
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Млад, слаб, висок, не бързащ.
Идващият е на годините на продавача, носи небрежна тениска и поовехтели дънки и маратонки. Не придиря на облеклото. Познава се с
момчето зад щанда. Застава пред него, обляга хълбок на щанда и кръстосва крака, така, както могат до го правят само много високите и слаби
хора. Не зная немски.
В началото пинг-понгът на общуването е с накъсани къси пасове,
прекъсвани от задачите на момчето от пекарната – да извади хлебчета
от фурната, да избърше невидимо петно от стъклото на витрината. Високото момче не помръдва, стои все така облегнато, кръстосало крака,
нищо в гласа, в стойката му не подсказват, че се е запътило за някъде,
че ще купи или ще предложи нещо, че скучае. Стои, наблюдава спокойно момчето зад щанда, заето да отвори място на току-що изпеченото,
с изличаването на капчица мармалад върху подноса, със зареждането
на бледите в суровостта си кроасани във фурната отзад. Все така без да
бърза новодошлият вади от джоба си монета, показва я, продавачът
без голям интерес се приближава, разглежда я, високият я подхвърля с
обигран жест, пресреща я в дланта си и я прибира в задния джоб. Момчето зад щанда изправя редичките на кифлите, пита за нещо високия,
неочаквано изоставя подредбата, приближава до него, онзи повторно
изважда монетата, двамата навеждат глави над нея, после високият я
прибира. Небрежно и с лекота. Продавачът проследява дългата с тънки
пръсти ръката, поема дълбоко въздух и усърдно бърза да се върне към
подреждането. След минута-две обаче прилежността му се лишава от
увереност, отдалечаванията му от високия стават на все по-къси разстояния, изправянето му пред него – все по-често, все повече се заслушва
в думите му, докато накрая застава от другата страна на плота, подпира
се на него, прави опит да кръстоса краката си един пред друг, но неговите не са създадени за тази стойка, отказва се и се заслушва. Първоначалните му предпазливост и себеувереност се заместват все повече с
удивление, възхита, към тях се добавя и нещо, което бих нарекла унес.
Очите му поглъщат високия. И тогава се сещам кой е новопристигналият.
Фитилчо. Фитилчо от Приключенията на Пинокио. Фитилчо разказва
на Пинокио за Страната на забавленията. Разказва му за колата, която в
полунощ ще мине през градчето и ще го отведе там, където ваканцията
започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.
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Ако иска и той, пекарят, може да дойде, все ще се сместят. Нашият Пинокио сега чува звънването на фурната, която известява за готовността
на новата партида кроасани да бъдат подредени прилежно на витрината. Пинокио се откъсва от щанда, отваря вратичката на фурната, оставя изваждането на кроасаните за по-късно и бърза да се върне при
Фитилчо.
Фитилчо като да се е поотегчил. Поглежда към дневната светлина
на изхода, отговорите му към зачестилите въпроси на продавача са
кратки, той на няколко пъти разплита дългите си крака и това съвсем
задъхва въпросите на момчето зад щанда. В желанието си да удължи
срещата то дори с жест му предлага нещо от витрината, но Фитилчо
отказва. Фитилчо няма нужда от гевречета и кроасани. Той знае къде е
Страната на забавленията. Там гевречетата и кроасаните са даденост.
Там имаш всичко. И свобода и радост.
Фитилчо се отделя от щанда, махва за довиждане с дългата си ръка,
обръща се и поема към стълбите, от които се е появил. По пътя вади отново монетата от джоба си, подхвърля я, тя проблясва на фона на златната светлина отвън, улавя я с особена смесица на ловкост и ленивост,
не се обръща назад, за да види погледа на момчето зад щанда, което
объркано го проследява, докато протритите маратонки не се изгубят
във височината.
Момчето от пекарната поглежда часовника си и се връща към работата. Появяват се две възрастни дами с прилежни прически и плисирани поли. Застават до щанда. Бързината на обслужването им, отварянето на хартиените пликове, завиването на краищата им, чукването по
клавишите на касовия апарат, всичко е предишното. И пак поглеждане
на часовника. Като момчето да е забравило видяното преди малко. Или
да не е сигурно в него. Или да пресмята наново колко остава до полунощ. Бедни мой, Пинокио!
Прекрасни наш, Фитилчо! Всеки те има в живота си. Даваме ти храна, дрехи, пари, подслон, заработени с времето и свободата ни. Крием
срещите си с теб от близките си, съветваме децата си да не се застояват
край теб, а и да не те срещат. Назидаваме ги със съдбата ти. Но си припомняме часовете прекарани в твоята Страна на забавленията, където
всичко е лесно, където времето е безкрайно, където удоволствието и
безделието не са укорими, където пилеенето и случайната любов не
са безотговорност, а одобрението и благодарността не са задължител-
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ни. Попиваме от твоята чудовна увереност в чудеса, в които останали
сами не вярваме, помагаме ти да не загинеш от глад и студ, когато поредната илюзия, в което си се втурнал се сгромоляса. Научаваме се в
минути на трезвост в младостта да не те поучаваме. Да те търпим, когато вече си старо магаре и светлините на Страната на забавленията
са избледнели. В старост и младост, след много обещания и закани да
си гледаме кроасаните, когато се появиш някъде отнякъде ние отново се облягаме на щанда, и отначало по-предпазливо, но постепенно
все по-уверено навлизаме в света, за които ни разказваш, в живота без
усърдие. Непрекипели се случва да се качим на впряга с магаренцата. И
да попипаме на сутринта ушите си. Узрели се научаваме на хитрост. Потапяме се в думите ти с пълното съзнание, че те крадем, че се опитваме
в минути да вземем от лекотата на мечтата времето и материята да
бъдат пренебрегнати, от бесовете на свободата ти, на която и птиците,
заети с гнезда, пътуване и мътене не се радват, от смелостта на вечното
приключение и енергията за нови приятелства. Крадем, попиваме безразличието, с което посрещащ недоимъка на младостта и високомерието към безхлебието на старостта. Потайно късаме от дрехата на независимостта ти и се опитваме с парчето да прикрием уязвимостта си от
раздели и самота. Събираме златните монети, с които си ни обещал да
са постлани улиците на Страната на забавленията, подпъхваме ги под
възглавницата на страховете си, за да имаме смелост, ако някой ден,
въпреки старанията и предпазливостта ни, крушението ни настигне, да
тръгнем нагоре по стълбата и с такава лекота да подхвърлим фалшивата монета от джоба си, че тя да припламне и ние да я видим златна.
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ХРИСТОС ХАРТОМАЦИДИС
(1954)

Hot Dog
разказ
Харесва ми да пикая пред Операта! И изобщо не ми пука! Това е
моят начин за протест. Изпълнен с омраза, се облягам на мраморната
колона. Плюя през зъби и се облекчавам. Отвътре пазачът ми крещи.
Много пъти се е нахвърлял да ме бие, но все му избягвам. Минавам на
отсрещния тротоар и го зяпам предизвикателно.
– Някой ден ще те хвана и ще те спукам от бой! – ми вика той.
Не му обръщам внимание и това още повече го дразни. Изкарва си
яда на Бабис. Защото вече имам и последователи! Ентусиазирам тълпите! Бабис също иска да се прави на нахакан, пикаейки пред Операта.
Пазачът обаче го погва с ритници и горкият едва успява да се оттърве.
После идва да ми се оплаква.
– Не всеки може да бъде хъш! – му казвам. – Такива като тебе са достойни само да ми миришат задника.
Глупакът обаче не разбира от преносен смисъл и отива наистина да
си завре муцуната в седалището ми. Обръщам се рязко и му се озъбвам. Чак тогава се усеща. Много е загубен! И не искам да ми прави
компания, той обаче все след мене върви.
Тъй се шляем двамата безцелно. Завивам към пазара, към месарниците. Там в тесните улички се чува врява. Тичаме, за да видим отблизо.
– Идвайте бързо! – вика някой. – Нели е на кеф и се чука!
Тъкмо работа за нас! Втурваме се към задния двор. Знам я Нели.
От време на време, като я удари хормонът, се чука с когото намери.
Старият приятел Тасос обаче не оставя нещата на самотек. Той е бивш
полицай и винаги се грижи да има ред:
– Защо им даваш без пари? – и вика. – Помисли за старините си!
На Нели не ѝ пука, но Тасос печели добре от тази работа. Представя
се като неин сводник. Импресарио! Самият той я оправя безплатно, а
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след това започва да вика:
– Побързайте! Нели е на кеф и се чука!
Когато влизаме в задния двор, там вече е събрана цяла тълпа. В средата е Нели – на четири със затворени очи. Гърдичките ѝ са тъмни и продълговати с едри бозки. Миризмата от онази ѝ работа се носи навсякъде. Силна и опияняваща! Имам привилегията да не чакам на опашка.
Нито плащам. Някой се опитва да мърмори, но Тасос му се озъбва:
– Не може ли момичето да изпитва някакви чувства? Искам да знам,
не може ли?
Факт е, че Нели ме харесва. Тасос като истински бизнесмен, я оставя малко да ми се порадва, за да бъде много по-производителна след
това. Облягам се на кръстчето ѝ и тя се огъва под моята тежест. Извръща
се и ме познава. Очите ѝ са целите в слуз, далечни и мътни. От първото
движение започва да охка. Любимото ѝ е: „Роко, Роко, Роко!“ Понеже
съм със сини очи и си мисли, че го прави с младия Ален Делон от „Роко
и неговите братя“. Все в духа на старото италианско кино и отговарям:
„Млъкни, курво Чочарке!“ Така я подлудявам. Казват, че някога е била
кинокритик!... Свършвам и чувам как бие часовникът на Халите. Вече
е полунощ. Господарите всеки момент могат да се върнат у дома и аз
трябва да ги чакам – самоотвержен и предан!
Преди живеех при едни емигранти от Русия. Господарят бе учен –
астрофизик, а жена му – учителка по пиано. Къщата им бе една жалка барака в Мениди. Тъпкана обаче с книги. Дори не ги разопаковаха,
заради непрекъснатите местения от квартира на квартира. Когато се
напиваше, господин Агатон, сядаше до мен на пода и ме галеше по главата. Жена му натъжена, свиреше на пианото: „Петя и вълкът“. После
сменяше темата и започваше една протяжна за някакъв поручик Голицин. Там вече господарят съвсем се разкисваше. Плачеше, крещеше и
хвърляше празната бутилка през прозореца. Жена му зарязваше пианото и плачеше редом с него:
– Дръж се, Афоня! – му казваше. – Да видиш, всичко ще се оправи!
Потискаше ме тази история, направо ме задушаваше. Започвах и аз
да вия, но без да пиянствам и да хвърлям бутилки. Все някой трябваше
да остане сериозен. После ми писна и се чупих. Такъв ми е характерът.
Винаги се чупирам.
Новите господари обаче ме искат непрекъснато у дома. Не ме оста-
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вят да се шляя насам-натам. Затова, когато излизат, правя своите малки
бягства. Както сега. Прибирам се малко преди тях. После чувам стъпките им. Господарката, както винаги е пияна, което означава, че пак е изпаднала в депресия. Мъжът ѝ е мълчалив придружител. Госпожа Лула
стъпва на криво върху високите си токове, хвърля горната дреха и се
просва върху креслото. Тогава лягам в краката ѝ.
Гол.
Тя си знае работата. Започва с пръстчетата на крака си да гали космите по бедрото ми. Придвижва се полека-лека. Докосва нежно скротума и плъзга пръстите си нагоре. Започва да ми говори:
– Харесва ли ти, глупчо? Харесва ли ти?
Аз не реагирам. Това, което ме занимава в момента, е кое мирише
по-силно – чорапът ѝ или онази ѝ работа. Онази ѝ работа си има своя
специфична миризма – като на риба. Сдържам дъха си и се правя, че
реагирам на ласките ѝ. Започвам да гъргоря от удоволствие. Веднъж,
за да опитам доколко ми е позволено, се бях нахвърлил върху ѝ точно
когато се бе навела. От тежеста ми падна на четири. Започнах да се търкам върху нея и да се клатя, и колкото и да изглежда странно, любовното ми настроение никак не ѝ хареса. Грабна ремъка от закачалката
и започна да ме налага където ѝ падне – по муцуната, по тялото... Мъчеше се да ме уцели и в слабините, мръсницата, и това бе много гаден
номер, защото тя ме бе въвела в този род лудории, а сега се правеше
на строга. После, като ѝ премина уплахата, ми донесе ядене и започна
да ми се подмазва. Аз обаче се правех на обиден и не ядох от ръката ѝ
онази вечер, нито я оставих да ме погали. По-късно, разбира се, се сдобрихме, защото тя бе истинският господар на къщата и трябваше да се
съобразявам с този факт. Тъй или иначе, на нея дължах благоденствието си – тя ме бе прибрала от улицата.
Ето как се случи това: Обикалях както винаги мръсен и гладен и изведнъж ги видях пред себе си. Госпожата определено бе пияна, а мъжът ѝ я поддържаше търпеливо. Господарят е истински джентълмен
– плешив, с коремче и много парички. Жена му – Лула, е грозна и застаряваща. Направо си е изпечена злобарка и мисля затова ме прибра – за
да създава допълнителни проблеми на мъжа си.
– Димитраки, виж какво хубаво кученце! – му вика, а той промърмори нещо неразбираемо. – Но толкова е сладичко!
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– Ами, помияр е!
Жена му изведнъж стана много сериозна:
– Джими! Защо мислиш ни следва толкова упорито?
– Гладно е. – продължи с тъпия си реализъм той и с това съвсем я
изнерви:
– Ама как може да си толкова прозаичен! Виж очите му! Не ти ли
напомнят нещо тези очи?!
– Какво искаш да кажеш? – горкият не можеше да загрее, а жена му
вече бе набрала инерция:
– Не ме карай да ти обяснявам! Спомни си, че някой твой близък...
за когото си мислим, че си е отишъл безвъзвратно... може отново да се
е върнал... Може би под друга външност, но със същите чувства!... Ама
не ти ли говорят нищо очите му! Да му се не види!
Беше го притиснала в ъгъла. Вече няколко месеца как господин Димитракис бе загубил своята майчица…
Наблюдавах разговора им с ужас! Разбира се, не бях добрата му
майчица. Но някъде преди, сигурен съм в това, имаше едно светло минало, човешко и почти забравено! Цял един свят, който го губиш и не
можеш да разбереш защо и как, и изведнъж се намираш в едно тъпо
ежедневие, в един кучешки живот, който не понасяш и от който не можеш да избягаш. И те задушава ремъкът! И те задавят огризките! Спомням си Тасос – питбулът, ме бе попитал:
– Абе, ние в Деня на Страшния съд като кучета ли ще се явим?
И може би това е истинският въпрос, а не другите метафизични глупости. Не му отговорих. Мене обаче въпросът продължава да ме вълнува. И искам, когато дойде Денят, да се явя като човек!
2002 г.
Превод от гръцки: авторът
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АНЕЛИЯ ЯНКОВСКА-СЕНГАЛЕВИЧ
(1955)

Къща без покрив
Следвам стъпките си забавено.
Залез къщите е запалил.
Уличка плавно ме отклонява.
После отмятам врата кестенява −
кичур олющен от ангелско чело.
Влизам с предчувствие за неумелост.
Тясно антре в закачалка ме спира.
С меко коварство ме води килимът.
Стол ме поглъща. Всичко с мен е заето.
Затваря прозорецът в рамка небето.
Уж обичаен уют домашен,
ала със сигурност ме заплашва.
Май ще ми трябва каква да е къща без покрив,
за да гостуват когато си искат слънце и облаци.

Дар за стопанина
Дългокоса и неразпъпила под дланта на южняка зелен,
все сънувах денем и нощем онзи, който ще бъде до мен,
във чиито очи ще се вглеждам и ще пее в душата ми кос.
Появи се. Сноп клонки оряза. Ще намине по сенокос.
Връхлетя ме дъждът, пекна слънце, зашумена изправих снага.
Цветове и пчели, малко зрънце − летни тайни... Но кой разгада,
как за него към пътя се взирах и потрепвах при всеки нов звук?
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Иде той! До сърцето ми спира. Оплеви. Пак за кратко е тук.
Есента ми го връща изваян − всеки грозд нежно в коша реди.
Моя дар е приел. Вече зная: бях лоза, вместо вино преди!
С част от мене сега си отива, съпровождам го като берекет.
Нека бавно на глътки отпива на тежка сватба, на кръщене...
Нека има за лек, за разтуха ! Да си спомня все празнични дни!
Да почерпи, северняк щом задуха и на помена да не скърби.

Молитва
Зад ъгъла, на малко столче, седи и проси –
тъй спретната и достолепна я мернах косо –
крепи с ръка плаката си от пет икони.
Пустеят в обедния зной: площад, балкони,
градът, за малко онемял без хорска врява...
Бе тъкмо време да деля зърно от плява.
Поспрях наблизо и видях, че тя не трепва,
но нещо се пропука в мен, та чак се сепнах.
Съзрях лицето ѝ – сияйно, в молитва спряло.
Небето в празните очи бе огледално.
„За милосърдие е час!“ – си рекох бледна.
Тя, сляпата, се молеше за нас, за да прогледнем.
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Тунел
Опаловият час! Прорязват залеза
с контура си заоблените хълмове
и мамещо застиват посивели
като вълна, догонваща вълна.
Лишени от отблясъци, нещата
разкриват нещо свое съкровено
и сенките им бавно се стопяват
в нахлулата отникъде тъма.
Загубени подробности... Ненужни...
Дори следа от птичи песни няма.
Ни помен от листа, гнезда и клони!
Но важното е тук, сред нас – дървото.
Почти неуловим присъства
И ароматът на треви... Земята!
И пипнешком един човек се лута
на вечността към прага. Докога ли?
И само между облаците спряло,
парче небе все още се синее
така дълбоко и прозрачно ясно,
като тунел, препълнен милостиво
от някаква незрима светлина.
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Морето
„Морето!
Най-голямото събитие!“
В памет на Христо Фотев
Морето − неизменното премеждие,
погълнало едно небе изцяло!
Разплискан мост, след който тръгва сушата.
Първичният бульон на сътворението!
Морето − отражение на изгреви,
препълнено с удавените залези −
на ветровете древната играчка,
непроницаемо спокойно в глъбините.

Морето със измамна бариера
от хоризонти, водещи в безкрая.
Компас за романтици, за смелчаци,
за откриватели и за човеци.

Морето – непосилно за мнозина
творение, избавено от страсти −
сега е свобода, която слага
в душите ни модел за съвършенство.
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АСЯ ГРИГОРОВА
(1955)

Къщата
Пътят – камък, стръмнина, безкрайност.
Армия от борове. Покой.
Облак прах. Треви със цвят на тайна.
Пътят – към звезда ли води той?
Но достигнал билото, се скърши.
Ауспухът задъхан изпухтя.
И пред нас изгря внезапно къща.
Странна съборетина в цветя,
увенчана с бурен и коприва.
За да не умре от самота,
тя едно поточе бе главила
да й свири в жегите с уста.
Със стени от тухли, кал и клечки.
С пръстен под и покрив разлюлян.
Без врати, прозорци… Да не пречат,
хвръкне ли из нея нечий блян.

Черният клон
Изплаках насън за далечните дни.
Сърцето изплака, приятели мои –
в ония години у мен се вклини
неясно блаженство. Тревожен покой.
Тогава в страната на вашта любов
бях първи министър, макар и неук.
Хвърчах над земята в живота си нов
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с вълшебните чехли на Малкия Мук.
Днес всички обични са вече далеч –
през земни морета, подземни реки.
Духът, оцелял в ежедневната сеч,
сега би преплувал по-лесно през Стикс.
Неведоми мои, добри същества,
знам, знам, че ме чувате в глухия сън!
Целувам душите ви с хладна уста
и виждам в почуда – напъпват листа
по черния клон на надеждата вън.

Задух
Досада ли е то или умора,
или и двете, смесени със трето –
горчилката, пролазваща нагоре,
към гърлото – или сърцето?
Когато някой ден, почти случаен,
от сутринта в очите залютява,
и въздухът боли необичайно,
и цветният прашец те задушава.
И ти се струва, че си сам, в пустиня –
в космичния въртоп на самотата,
че цялата ти обич е слугиня
на някой скъп за тебе неприятел.
Че задухата, над града преляла,
със лепнеща усмивка ще прегърне
непротивящото се твое тяло –
и няма повече да ти го върне.
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Чужденка
Във този град, унил и притеснен,
като измръзнал великан безсилен,
във шепата му – цяла в студ и лед –
и аз треперя – беззащитно свита.
А той съвсем не знае, че съм там.
Нима ще ме почувства, тъй нищожна!
Отчаян пътешественик – пълзя
по каменната му неравна кожа.
Градът, личи си, много е видял.
Безбройни са дълбоките му бръчки,
превърнати в надменни булеварди,
в старинни улички и чудни къщи.
И няма спор – висока красота
е скрита в йероглифите от камък.
Но аз не мога да ги разчета –
душата им за мен е непонятна.
Да, време е назад да полетя.
Видях, дивих се – нека има мяра.
Единствено във моя южен град
щастливо пее даже и кръвта ми.

Раздели
Имена, имена…
Домашно-уютни, източно-песенни,
фантастични като съновидения.
Думите – дълги и много, усмихнати, бавни,
тържествено-кратки,
въздушни целувки.
Празник е всяка минута –
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шейсет секунди танцуват,
други ги сменят –
трептят ангелските им гласове,
ситно потропват босите им крачета…
Само в разделите времето дъх затаява:
вериги сковават езика.
Сърцето е мида безплодна –
облива се в сълзи,
а бисери няма и няма.

Участ
Не се срамя от този кръст:
да бъда тиха и почтена.
Сестра на цялата вселена,
премерила с тревите ръст.
Когато всичко не върви –
да ободрявам до припадък.
Сред поголовния упадък
да храня детските глави
с надеждите и същината
на притчите за светлината
и по-честити бъднини.
За хаотичните ни дни,
за времето с превит гръбнак,
за още войнстващия мрак –
това е моята разплата.
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БОЯН АНГЕЛОВ
(1955)

Антитеза
Ще уловим ли някога мига,
след който ще сме истински щастливи?
Тогава ще е друго... А сега
се лутаме в спираловидни криви
и антитезата на всеки грях
е Богородичната непорочност.
Видях тревожни изгреви, видях
изпепелени залези...
Нарочно
не си признах, че моят свят е бил
разплакано и доверчиво цвете,
което е обречено, което
е прекалено нежно може би,
за да превърне в късно постоянство
невнятно-оскърбителната ревност.
И някъде в безмерното пространство
надеждата се сменя с безнадеждност...
1973

Аквариум
А самолетът
е огромна риба
с хипертрофирани хриле
и в мътния аквариум – небето –
се гмурка с грохот...
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Под мен са облаците – Антарктида,
под мен – дъжда.
И ти в дъжда
през локвите
вървиш към автобуса...
Обратните посоки са делими
единствено на болката сърдечна,
която за раздялата напомня.
Раздяла –
репетиция за смърт.
1975

Яснота
Анатемосахме възможността
да видим умъртвена
обичта ни.
Владетелят, загърбил своя герб
от сплетени стрели и клонки лавър,
събира диви ягоди, а нощем
заспива в балдахин от царска папрат.
Съновидение ли са бедрата
на девственица гола
с просветлени
от сладостно предчувствие зеници?
Пробуждането няма синоним,
достоен за властта на обичта ни,
защото
яснотата продължава…
1977
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Голямата любов
Тръгни
срещу
пулсиращото бягство
на крехката светулка,
улови я!
И разбери
не идва ли
след нея
Голямата любов?
Защо се бави?
Не вярвай
на звездите –
те са само
студени отражения
и мъртви.
Светулката е плът.
Посока бяла!
Вземи я
в шепите си
и попитай:
– Голямата любов
защо се бави?
И нека
твоят вик
да се разбие
в небето черно
на безброй частици.
Да завали, подобно дъжд,
надолу –
към тебе
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и към другите.
Не спирай
задълго полета ѝ!
Знай,
че никой
мечтата си
не може да забрави.
Тръгни
срещу Вселената
и викай:
– Голямата любов
защо се бави?!
1977

Агорафобия
Смъртта на публично място
е неуместно зрелище –
напомняне за нашата незначителност.
Ако имах власт,
бих забранил такава смърт.
Ала моята власт се разпростира
от възможността да галя косите
на децата ми
до съзерцанието
на всекидневния залез.
Обичам разговорите със себе си
и когато сърцето ме заболи
(знак, че душата плаче),
мисля си за хубави неща.
Например:
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красавица ме моли за любов,
отивам сам на лов за леопарди,
пътувам без водач по Пътя на коприната...
И в трите случая ме чака смърт,
но имам сили да ѝ се посмея,
заключен с нея
между зидовете
на съдбата.
1984

Укритие
Уморих се от полети, уморих се от скитане.
Все пътувам за някъде, все сънувам завръщане.
А животът... Животът ми не така ненаситен е.
Той е бяло страдание
след гримаси намръщени.
Той жадува от изгрева да отпие с приятели
там, където за първи път го целуна омарата.
Ако има прераждане, старостта ще изпрати ли
доверчиви посланици
в заревото на вярата?
Скоростта е измислена от наивни магьосници,
за да свързва съдбата ни със светлинните пръстени.
Астрономи надникнаха в катакомбите – костници
с мисълта,
че вселената е потънала в ръста ни.
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С мисълта, че умората е удобно укритие
за онези, които ще търгуват с куража ни,
в пещера от страдание ще захвърля мечтите и
и ще потърся убежище
в някой дом за прокажени.
2004

Годо
Под едно от световните дървета
къде няма значение
очакват някой да дойде
други някои няма значение кои са
и как са облечени
Нищо няма значение
за времето
разляло се като крем малеби
върху бенките на хребета
приличащи на храсти
и без власт
са думите
като междуметия
накацали
по едно от световните дървета
няма значение
кога
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ЗОЯ ВАСИЛЕВА
(1955)

Автопосвещение
Около тебе улици и хора,
Живот като по Дикенс и Зола.
Ала погледнеш ли натам повторно –
това е точно твойта махала.
Отново учиш се да оцеляваш,
като че ли си преживял война,
но е по-зле дори – една държава
се е превърнала във руина.
Ала търпи, търпи, къде да идеш,
когато си почти на петдесет.
А пък и тази почва ти е свидна,
тук си роден, това ти е късмет.
Тук само гробищата се разрастват,
в тях мир цари, покоят е блажен.
Седя и мисля в буйналите храсти
с какво е грешен дядо ми пред мен,
защото Бог не съди персонално,
а справедливо би било така.
Но аз разбирам Негова Баналност –
такъв сюжет му паднал подръка.
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Я стискай зъби, мъничко остана,
смеси се с гладната тарапана.
Душата е обикновена рана,
а хлябът – само някаква храна.
***
Тихо е,
Тихо е,
Толкова тихо,
че мога
да чуя
как се усмихваш.

Горчиви дъждове
Внезапен дъжд площада прекоси.
Протяжно по витрините прозвънва.
Отивам си от теб. Не ме търси.
Заклевам се, че ще ти се присънвам.
Открадната, потайна, на бегом,
Забързана, неповторима, грешна –
каква любов оставихме без дом!
Бих я познала, само да я срещна.
Прецапваме внимателно калта.
Не питай нищо, мили мой. Не зная.
Сега с теб сме просто две палта,
които се изпращат до трамвая.
В услуга на развръзката – вали –
разсича на тирета тишината.
Все пак така ужасно ме боли,
че тялото отскача от душата.
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***
Такава пустота, така безлюдно!
И само сянка, силует, сако.
Градът отдавна трябва да е буден
или да спи нащрек – с едно око.
Наднича слънце, малко бутафорно,
та зъзне посред лунния пейзаж.
Едно дърво, изтръгнато из корен,
душа бере на мокрия паваж.
Луната после като бито куче
скимти със теб, но Бог е милостив –
какъвто ад отвъд да ти се случи
от делника ти ще е по-щастлив.
Нощта изпада в болна еуфория.
Вони като екарисаж градът.
С теб сякаш сме единствените хора,
забравили навреме да умрат.
***
Постопли се. Народът е излязъл,
но сякаш не на слънце, а на лов.
Разбирам, хора, вашата омраза –
една добре забравена любов.
Дъх поеми, отпий от питието,
стисни юмруци, замижи с очи –
не е добър вкусът на битието,
или направо казано, горчи.
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Това, че дишаш още, си е чудо,
С душа, навита плътно на руло.
Изнервен като нощна пеперуда
с чело разбиваш мътното стъкло.
Душата вече е строшен прозорец,
навсякъде се валят стъкълца.
Не преминавайте оттука, хора,
не тичайте наоколо, деца!
И да е вярно, че смъртта те вика,
ти вече своя ад си преживял.
Но Господ следва строга политика
кого да претвори обратно в кал.
А въздухът все пò вони на сяра...
Цветя ще цъфнат, но ще радват друг.
Животът ще се състои, навярно,
когато вече няма да сме тук.
***
В прозореца
лицето ти се отразява.
Дали – си мисля –
да го счупя,
да го дообръсна
или да го нацелувам?
Или е време
всичките прозорци
да измия –
ще ми светне.
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МИГЛЕНА НИКОЛЧИНА
(1955)

Вграждане
За да превърна хаоса
от неродени светове
в дърво със симетрични клони,
потънали в листака на зората,
и с корени, които смучат
от дремещата лава на земята,
прозрачната си сянка вграждам
на мрака най-дълбок в сърцевината.
Линея аз, дървото расне.
Отварят се широките му вени
за смях и сълзи, за възторг и мъка,
за радостния и за оня, който стене,
и за покълналите в срещите разлъки,
отмерени и разграфени
в сърце от аксиоми ясни.
Но зреят в мрака нови сили.
И стройното стъбло набъбва,
подпухва радостта, кърви тъгата,
рисунъкът на клоните се сгърбва
и тръпне плътната мембрана на земята,
докато в корените се размърдва
изригване на огнен прилив.
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Освободена,
сянката ми лека
при мене и при моята умора
през хаоса завръща се безгласно.
Докосва челото ми с хладни пръсти
да ми прелее свойта мощ опасна.
Изправям се и пак я вграждам.
Линея аз, дървото расне.

Сфинксът на съня
		
Розата е роза е роза е роза
				
Гъртруд Стайн
Зелен е този сфинкс –
бродирана коприна на съня –
задаващ
не питанка, а стих, на който бързо
ще трябва да се отговори с друг,
под него скрит.
Изписан е стихът, ала не значи нищо.
От знаци целият и пак не значи нищо:
от Х
и О,
и ХОХО.
Изписан е
от хиксове и нули
в морето под слуха ми,
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където розата е розата е роза
на ветровете.
Смехът на сфинкса.
Бродирана коприна на съня.
Но твоят стих не значи нищо, сфинкс.
И само моят отговор би значил, ако можех
да разплета зелената коприна на съня.
Зелено е зеленото, о Гъртруд.
Дори сънувано, то пак си е зелено.

Mise en abîme
Спях до тебе и сънувах, че съм с тебе,
и в съня си
пак сънувах, че съм с тебе
и сънувам, че съм
с тебе,
никога напълно с тебе.

Той тук е
Не е тя тук, но и не спи.
Той в нея е, навън я удвоява,
през тялото ѝ сгънат бди подобно прилеп е,
със сянката си слят,
към себе си криле разперил,
изпълващ я с неизпълнимост.

236

Микро/макро
Луната пълни млякото си от гърдите ѝ,
за да го върне после на пейзажа.
В съня си тя не спи и си припомня Лорка,
изследовател лунен, майстор
на млечното лъчение,
което в думите вали.
Да е дете и влюбена
в луната, в Лорка.
В съня си тя заспива,
Луната зад ветреца бял
моретата си пълни с мляко скрива.

СРЕЩА
		
Часовникът върви обратно.
			
Дора Габе
...на гара някаква, с последен сандвич,
в едната си ръка, а в другата
с последното, което беше
останало от мен – една хартийка,
билет за връщане.
Тогава той се приближи –
брадата на пророк, очите –
диамантен блясък, хлътналите скули.
Към мен посочи.
– Дай ми
билета си.
– Защо ти е?
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– Когато събера достатъчно,
ще полетя. Отде си?
– България.
– О зная – рече. – Пастирите ми там са,
високо, сред зелените поляни,
загрижени за неувяхващата паша
на словото ми. Дай го.
– Просрочен е. Сама не зная как
ще стигна до дома.
– Какво говориш? Не времето е важно,
а мястото. И то е тук, и тук, и тук
на тая гара, дето всякога съм бил.
Когато всичките ги събера –
и той отвори
чудатата си дреха, налепена
с подплата от стотици
зелени, розови, оранжеви хартийки –
ще стигна там, където съм решил.
Как, вкусно ли е?
– Да – отвърнах,
едвам сега усетила, че дъвча.
– Е, тука вече ме излъга –
засмя се той. – Кога пък е било на гара
да бъде вкусно.
Загърна дрехата си и се върна пак в тълпата.
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НАТАЛИЯ АНДРЕЕВА
(1955)

Фенерите на ада
Където човек е замесен,
там е винаги тъмно.
Светят единствено в мрака
големите наши идеи.
Големите наши идеи –
най-големите наши предателства.
Но никой не смее да духне
тези фенери на ада.
Угасне ли техният огън,
двойно по-тъмно ще стане.

Жена
Създадена от жертвите на трима –
със имена Баща, Съпруг и Брат,
сега си триединна – като бог
и точно толкова сама.
Внимателно се вслушваш как тупти
под кожата ти не живот,
а смърт –
изпълва те мълчанието на безкрая
и пред това какво е нашия живот?
Обсебваш и растеш във себе си,
обсебваш и растеш.
До онзи първи миг, когато
се взривиш от самота
и по нетрайния си образ
отново сътвориш човек.
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Метаморфози
Звездите имат своя екзистенция.
Те биха съществували една без друга,
ако не бе им нужно да сравняват блясъка си.
И в тъмното небе на страстите
би имало по-малко глупост,
ако познавахме добре природата
на звездното привличане.
Бих искала да не оплакваме смъртта им,
защото тя ги продължава повече, отколкото отрича.
Безкрайно много са метаморфозите на глупостта,
и подозирам,
че всяка черна дупка във вселената
завършва някъде с чувствително ухо.
Да прекратим фалшивото си стиховиене
и нека гледаме по-често
през светлофилтрите на своя разум.
Тогава може би ще забележим,
как непотребните отломъци изгряват по небето,
а онзи, първобитният, насъсква бронза срещу камъка
и под ръцете му се ражда Смисълът.

Пеперуда
Мислех, че познавам пространството под лампите,
когато ни оплита в гирлянди от гранит.
Понякога съм падала – макар и във съня,
добре си спомням кратката присъда на паветата.
Но не видях във теб смъртта на какавидата
и краткият ти полет успя да ме рани.
А сянката, с която прострелваше лицето ми,
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изтегляше от вените конеца на страха.
Изпила тържеството на няколко минути,
след миг ще се сбогуваш завинаги с нощта.
Ще се стопи онази ревност, припознала
в чуждата агония стремеж към светлина!
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СОФИЯ НЕСТОРОВА
(1955 - 2020)

Жена
Красива и спокойна като котка
лежа до тебе.
Едното ми око те гледа,
а другото е вече по следите
на новите ми сънища.
Под навеса дървата са изсъхнали
и трябва само
да ги пренесем във стаята.
Змията се прибра в дълбокото
и ябълката почна да жълтее...
„Ще бъде дълга зимата...“ – дочувам.
И се смея
сред лятото на новите си сънища.

Забравих да ти кажа
Не ме боли, че в двора падна гръм.
Боли ме, че разцъфнало дърво уби.
Не ме боли от ножа във гърба.
Боли, че ножът в твоята ръка е бил.
Не ме боли, че свърши любовта.
Боли ме, че не ме боли.
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***
Тъги и ярости, неволи...
Опитомих ви до една!
Рогцата ви, едва наболи,
припилвах с ласки. И сега
ме гледате почти любовно
и, струва ми се, ясно чух,
че няма, няма много скоро
да си заминете оттук…

Защо да пишем сложно?
Ето
първата виделина –
громен пòник
във сърцевината на света.
Преди да мине час
и ще е вече понеделник –
начало на неща и действия
обикновени:
разцъфва на небето мак,
анахронични птици го възпяват,
а разните домашни синтесайзери
(будилници, чешми и кафеварки)
подемат в друго темпо
темата им стара.
Защо не пишем просто?
Та нима не са
най-прости действия
събуждането на децата,
целувките, отнесени като глухарчета
от утринния хладен вятър...
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И после –
възходящата умора към зенита на деня.
И след това –
потъването в охрата следобедна,
в спасителните ѝ обятия...
Отново –
добър вечер, лека нощ...
Ала нощта...

Страхът
Блудкав мрак.
Като в градина
с неузрели намерения.
Стори ми се, че видях
да броди някой в нея.
Някой с пръчка...
Повече – не знам.
И да знам – не смея.
***
Нехайно някой
прекоси
несигурната граница
помежду минало и бъдеще.
Дори
не смогнах да извикам.
А той, улисан в нещо свое,
си върви, свирука
и съвсем не подозира
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как златното сечение на настоящето
безмилостно го ситуира
върху платното на живота ми.

Norway
И ако все така
извира този мрак,
накрая
ще си грабна шапката
и ще се запилея някъде!
Далеч от тук –
на място,
за което много малко зная,
ала е сигурно,
че нощите са бели там.
И те са бели, вероятно,
от светлосините очи на Ингрид,
която нощем никога не спи,
а си рисува… Сънищата.
Ще хвана северните пътища,
защото някога един приятел
пое на юг
и се стопи под слънцето от мъка.
А близо до Арктическия кръг
най-много да застина
в скок обратен,
с гърбина нафиордена
като на риса скандинавски,
така и не успял
да се завърне…
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ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ
(1957)

Трети ноември*
Група граждани
пристигнаха от изток –
азиатски кентаври
с високо развети опашки,
и се сляха с друга група граждани,
дошли от север –
руси герои
с медени пити, вместо щитове,
със сърпове за саби.
Група граждани владяха земите
на Балканите
от Франкския тъмен запад
до златния Цариград.
Група граждани се покръстиха
и ораха земята
от Дунав до Бяло море,
и ораха с кръст душите на славяните
до Охрид до Балтийско море.
Група граждани преживяха
Османската империя
с български имена,
с чардаклии къщи
и тлъсти стада.
Група граждани приеха в Търново
най-демократична конституция.
Група граждани
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преживяха две национални катастрофи
около Първата световна война
и още една национална катастрофа
след Втората световна война.
Група граждани мълчаха денем
и плакаха насън,
задавeни от дим и демагогия,
и намаляваха,
и децата им измираха от рак
и безнадеждност,
и ги биеха, и ги лъгаха,
и ги потупваха приятелски по рамото.
Група граждани
на трети ноември
наводниха площада
от Света София до Народното събрание
и камбаните на Александър Невски биеха
и многохилядната група граждани
викаше:
„Чист въздух!
Чиста вода!
Свобода,
гласност,
референдум!”
А друга група
бивши селяни –
глухи и слепи от старост,
си подаваше главите
от два прозореца на Народното събрание,
обградено от милиция...
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И на другия ден
във вестник „Работническо дело” съобщиха,
че група граждани
внесли някаква петиция
в Народното събрание.
5 ноември 1989
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* На 3 ноември 1989, една седмица преди Тодор Живков да подаде
оставка, „Екогласност” внесе петиция в Народното събрание срещу
два катастрофални за екологията на България проекта. („Екогласност” беше и против вече отдавна подготвяния строеж на АЕЦ „Белене“.) Хиляди подписи бяха събирани пред „Кристал” в София (в градинката срещу Военния клуб). Имаше и намеса на милицията, арест
и побой, въпреки, че по това време в София се провеждаше Международен екологичен форум, на който присъстваха западни журналисти. При внасянето на петицията на 3 ноември се събра митинг
от около пет хиляди човека пред Св. Александър Невски“. Петицията
беше внесена откъм задния вход на Народното събрание. На другия
ден, 4 ноември, във вестник „Работническо дело”, най-долу на предпоследната страница ( последната беше по-четена от предпоследната) излезе лаконично съобщение: „Вчера група граждани внесоха
петиция в Народното събрание.” Не се уточняваше от колко души
се е състояла групата граждани, нито за какво е била петицията.
Написах това стихотворение на следващия ден.

248

Струнната теория
Тази улица към залеза
блести като струна в тревата.
Съседната е в сянката
на бетонен блок:
там светнаха прозорците...
Ако тръгнеш по дясната улица
след двайсет години ще си дядо
на двама внука.
Ако тръгнеш по лявата –
след малко ще те сгази самосвал.
И ако продължиш нататък
между колко още мръсни преки
ще трябва да избираш –
със затворени очи,
по миризмата
на пролетния вятър през януари?
Най-сигурният GPS е интуицията ти.
Но ти не знаеш накъде вървиш...
Улицата става хлъзгава и хладна.
Пръстът ти кърви.
Киша, самота, боклук...
Няма нищо съвършено тук!
И какво тогава ти остава
освен да вярваш, че в рая
свирят всички струни...

249

Чуваш ли понякога
забравената музика
от някакъв прозорец
срещу залеза?
Чуваш ли божествената музика?

Опаковане
Това е картонена кутия.
На нея пише 5:47 ч.
Вътре има залез над гората:
великденско яйце
в зелена хартия.
Има още и вятър.
В няколко десетки кутии
съм събрал остатъците от живота си.
Скоро ще се местя,
а не знам къде.
И не знам какво ще ми дадат
да взема със себе си.

Служба в полунощ през декември
Леден вятър блъска
тъмните прозорци
и затръшва входовете на съня
Вятърът свещенодейства
обладава
спящите в леглата им
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Снежен ореол сияе
върху този празен град
Свято е световното семейство
Свята свети самотата ни
Светът е свят
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ГЕОРГИ РУПЧЕВ
(1957 – 2001)

Гмуркачите
Ouvrez moi cette porte ou je frappe en pleurant
G. Appollinaire
На сушата изхвърлен се тресеше този град
под залезния час,
хрущяха острите му кости
и всички ние там,
от две безвремия продънили се в трето,
по главната се точехме,
през морската градина стигахме до моста,
железния,
полуръждясал мост,
от плажа водещ право към морето.
Стълпени на брега,
спектакъла предвкусвахме –
същински разтопени сладоледи –
любовни двойки и деца,
самотници,
семейства,
сръбнали зяпачи,
под театъра дошли
в часа уречен да погледат
как границата
на живота и смъртта
гмуркачът ще опита да прекрачи.
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Под лампата
един рус Ангел се събличаше на Кулата,
най-горе.
Разкършил рамене,
изсмукал с мускули нощта,
разсече я на хиляди парчета,
Той скочи и превърна се на пяна,
водата подир него се затвори
и все така в казиното
бълнуваше, бушувайки, тромпета.
А после Ангел, черният, косматият,
с опашката,
на мостика застана.
Раздвижен вече в себе си,
той също полетя като букет,
прострял ръце
към сцената на други сфери,
зарасна за секунда
зейналата сред морето рана.
Изчезна той,
разтвори се и само
дъската там остана да трепери.
След него Серафим,
стрелочникът –
той скачаше последен –
се изправи.
Подръпна си гащетата,
достигна до ръба на този свят
и полетя оттатък,
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ала какво видял е там
той никога така и не разправи,
а пък и ние не видяхме, скрити
сред сянката на стъпалата.
Те винаги се гмуркаха един след друг,
животът им бе троен.
Като игли,
зашили джоба на вселената,
телата им звънтяха.
Стихваха стихиите,
гмуркачите изплуваха
невидими за нас
под пулса ни нестроен
и сутрин просваха се по корем
на слънцето върху тезгяха.
Морето стенеше под тях,
брегът се взираше и охкаше тревожно
и кой ли там,
тъй близо до брега,
от бездната ги вика?
От пясъчните си балкони,
партери и ложи
потъването всички виждаха,
изплуването на гмурците –
никой.
Стълпени на брега стоим, спектакълът
не бе успешен.
Дали очите ни са немощни
или биноклите ни – маломощни?
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Бездарно свечерява се
градът ни, който денем
насам-натам бездарно се въртеше –
денят отишъл си е вече,
а нощта не е настъпила все още.
Закотвени сме в сушата
с ръждясалите котви на безумните ѝ ритуали,
затънали в живот безумен,
който никой
нито вижда, нито чува,
а че отдавна сме потънали
дори не сме разбрали
и никога не ни е хрумвало до днес,
че можем да изплуваме.
1998

Около дъното
			

На Деян

Да се спуснеш на тъмното дъно,
изковано от каменна памет,
там, където преплитат се сънно
котви в свойте следи и припламват,
там, където извиват се сини
или тъмнозелени телата.
Онемели, но живи и силни,
те все търсят потънало злато.
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Колко века будува водата,
преминава над пясъка, носи
пясък и заличава гнездата
на металните твои въпроси?
Анонимна вода, натъжила
и най-дръзките ти капитани.
Долу, в нея е златната жила,
а по дъното – само останки.
Там – сред пясъчните катакомби –
не ти трябват ни ром, ни сухари.
Само смелост ти трябва да помниш,
че под всяко море спи Сахара.

Начало на мемоари
Седим с Христос във кухнята,
седим сами
над празните си чаши и над часовете си,
а вечерта отвън отчаяно избухна
без предизвестие.
Отсреща беше зоопаркът, а го нямаше по-късно.
Навярно тигърът-красавец го погълна,
тюленът като топка
завъртя света върху носа си
и преобърна го напълно.
И времената се отляха,
цветовете се размиха,
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а ние все така седим и дъвчем механично.
Отвън и вътре става все по-тихо,
чешмата само времето отсича.
И после пак, и после пак,
и пак, и още,
макар нощта да се издънва вън зловещо...
Е, безпросветните, снишени нощи
погаждат ми понякога такива срещи.
И просто нямаме какво един на друг да кажем,
и просто нямам за какво да се помоля,
самичък изпълзявах
по надземните етажи
и сам се спуснах след това надолу.
Земята си е същата, за никого не стига,
обърках горната и долната земя тогава,
сганта ревеше там: „Разпни го!“
и ревна след това:
„Пусни Варава!“
Неверник и обезверен сме тук,
от някоя земя прогонени
а тишината между нас трепти, та чак ще звънне.
А някой ден навярно ще напиша спомени
как чакали сме със самия Божи син да съмне.
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Зоната
Това е земята ни, ние градим, тя събаря
и градиме наново, но тука оставаме,
и гадаем кога ли и как ще удари,
и къде ли и как да отидем тогава.
Беше страшно в началото,
после страхът попремина,
постепенно привикнахме да сме заплашени.
Вярно, побягнаха някои. Ала малцина.
По-далече оттук страховете си плащат.
Други останаха да спекулират с имота,
но излезе, че няма ни кой, ни защо да го купи,
и тресе ни нас всичките тука живота,
под небитието ни захлупен.
То и кражбите вече са станали рядкост,
малко сватби се вдигат, не викат оркестри,
но човек има право да си търси радост
и каквото харесва – това да намери.
Оградени сме с грижи, но грижи човешки:
и ни пазят, и идват да видят какво ни е,
и ни пращат храна, за дечицата – дрешки,
и записват, сумтят и си тръгват разстроени.
Мъртъвците са малко, вървят по реда си,
манастирът и черквата повече празни са.
Ние живи сме, попът за здраве ни ръси,
а земята разлюшква камбаната.
Не пропада небето, поглеждаме рядко нагоре,
но земята замахва – огромна, издънена.
Пребояхме се вече – какво, че сме хора.
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Не ни иска земята, земята ни пъди.
Но къде да се скрием, какво да издебнем?
Друго място не знаем, навярно и няма.
И не питаме вече къде да се денем.
Все едно. Само чакаме. Чакаме само.
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ДЕТЕЛИН ВЪЛКОВ
(1957 – 2012)

Жребий
На Тодор Пенев
Тодоре,
безотечественико,
избрал за отечество центъра на Странджата,
къде са жребците ти, двата,
дето мислеше да им лъснеш косъма,
така да го лъснеш,
че да ослепея от завист?
Къде е жребецът, влязъл през парадната порта на слънцето
и изгризал нощта като порция слама?
Няма го, Тодоре –
кон спънат пасе из ливадите,
хрупа тревата,
а кобилите цвилят край него
и вирят лъскави задници –
няма кой с бърни да ги погали –
жадни са, Тодоре.
Няма кой хоризонта да палне,
да го раздуха с пламнали ноздри
и да изчаткат копитата –
песен недооседлана да ни изхвърли
насред мегдана –
за жените посмешище
и за децата ни.
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Хайде бе, Тодоре,
да не започвам с „Помниш ли...“ –
хвърли една монета нагоре.
Ако не се залепи за небето,
бас държа,
пак ще падне на „лудост“.
***
Все още спиш неосъзнато хубава,
а бавните ми пръсти,
уморени да сънуват мекото ти тяло,
звъна на стария будилник късат...
Блажени са телата,
когато се събличат и обличат,
и мамят жестовете ни познати,
но е шест
и ти поставяш на котлона кафеника.
Прищраква неусетно шест и половина
и в чашите на нашето привично всекидневие
кафето е допито и е време...
А вън небето е като желание насън
и още, още сме красиви –
по стълбите
край асансьора развален,
по улицата до тролея,
до границата на претъпкания ден
и до пресечката,
която ни разделя.
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***
Господи,
вън е снегът,
вън е студът и е бяло,
крачи жена ми по белия свят
и е хубава като всяко начало.
Господи,
крачи жена ми,
стъпка по стъпка мъже я следят
и по дирите тръгват нахални –
няма ли за нехайните съд,
за ботушите кални присъда?
Тя
е докоснала първа снега,
първо на нейното рамо е падал –
спря да дими очарован градът
и жена ми премина във бяло.
Триста погледа дебнат сега
и умират от глад и от ярост –
триста зависти да ги преклонят
пред нозете на нейната
цялост.
Господи,
вън е снегът,
вън е студът и е бяло –
крачи жена ми по белия свят,
тя самата – начало.
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Годините
Прозорецът е два на три
и уличният шум не го превзема –
градината, обрасла със бодли,
закрива гледката от сутерена.
Ала жената все седи на стола
с очи, в стъклата прашни втренчени,
плете чорапа вечен без умора
и чака да се спусне от небето вечер.
Тогава се съблича без да бърза,
в леглото неоправено си ляга,
будува и сънува сънища несвързани,
в които бяга, бяга, бяга…
На сутринта предъвква къшей хляб,
и пак присяда зад прозореца – до здрач.
Тъй всеки ден – с усмивка сляпа
изплита спомена, за да не плаче.

Дядо ми пие вино
Есента се изнизва
и повлича след себе си тръни
и пусти стрехи,
а старите корени пукат ревматично
и край бъчвите капят
мъртви мухи,
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дядо засяда от светло до печката,
с длани прегръща паницата вино
и отпива,
отпива до тъмно
тънкия привкус на сладостно минало,
но когато пресъхне с последната капка и слънцето,
дядо заплаква сухо
и ръцете му стискат паницата празна –
да не дойде нощта и да я вземе завинаги.
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ДИМИТЪР ХРИСТОВ
(1957)

Освобождение
На Васил Левски
Дяконе, говорят, че си жив.
Кълнат се, че ти служат вярно.
Знам, ти си весел, ала строг и справедлив.
Знам, коленичиш само пред България.
А чуждите и нашите врази
оплитат пак с хомота си народа
и алчността им, Боже опази,
се храни с кръв и плът, и с нашта гордост.
Предателите живи са и днес,
коват ковчези, сплетничат на воля,
и питат все за твоя нов адрес,
и от въже оплитат ореола ти.
Ти нямаш си семейство, нито гроб.
Дали са живи твоите апостоли?
И днес си брат на всеки страдащ роб,
разбрал, че СВОБОДА не се изпросва...
Ти си навсякъде – със своя лъвски скок
прескачаш през Балкана, през епохите.
А казват, че на ръст не си висок...
Но по-висок си от бесилото край София.
Във всеки дом си чакан и приет.
Защо ли в механи и кабинети
виси със страшна сила твой портрет,
щом с него кичат се и враговете?
Аз зная, че в прогнилия канон
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не се побираш и не си икона,
че имаш паметник, музеи, стадион…
в държава – или географска зона!
Ти носиш кръст, кама и револвер…
Но с ум срази вековната тъмница.
Как, щом от сив животът стане чер,
да го огреят твоите зеници –
и клетвата пред кръст, пищов, кама
да преломи позора и съмнението,
че можем сред дълбоката тъма
да си постигаме сами освобождението!

Епилог
Непредсказуем, идва краят...
Цъфти април, деца играят,
отекват стъпки на художник
(или на Донкихот с триножник)
със недовършена картина –
пейзаж от зимата с пъртина,
която води към небето,
а там догонват се и светят
луна и слънце, и надежди –
къде пъртината отвежда?..
Снегът ще се стопи и тука
ще се завръщаш ли с капчука,
с крилата, с песните в гнездата,
с водата, бликнала в недрата
и напоила всички корени...
И камъкът ще проговори,
за да се изповяда страстно
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и мъката му да угасне,
на цветето да се усмихне...
Кълвач ще срича твойте стихове
и ти, небрежен, непохватен,
ще се загубиш във гората,
за да намериш миг спокойствие,
далеч от всичко непристойно.
И в този миг ще си щастлив,
ако си жив, ако си жив.

Сълза
От крясъци и шум моторен
аз оглушах за своя глас.
Градът е морга, крематориум,
тук алтруизмът е в контраст.
И бродят сенки и подобия
на онзи горд човешки дух,
опустошен от злост и фобии,
лишен от слово и от слух.
Когато с тези думи бледи
едва долавям същността,...
намирам изхода последен
в една отронена сълза.
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Писмо до Анна
През гари, улици, площади,
блокади, сгради, листопади,
през пролет, лято, есен, зима
Ти си ми тъй необходима,
че аз те търся дни и нощи,
зова те като „Бърза помощ“
и ще изтлея яко дим,
но знам, че съм необходим,
за да се срещнем и познаем
по онзи код неразгадаем,
със който любовта започва
без уговорка, без отсрочка.
И докато се насладим
на чудото, което движи
света и нашите съдби,
разбирам, че скоропостижно
връхлитат ни съдбовни чувства
и трябват нежност, плам, изкуство,
за да превърнем мимолетното
в звезда, която да ни свети
и да огрява чак до гроб
интимния ни хороскоп.
Това писмо до Тебе пиша
и няма нищичко излишно
във него, щом не си до мен,
но тананикаш мой рефрен...
Когато се завърнеш тук,
ще пеем с птиците от юг
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и любовта единосъщна
ще бъде светлата ни къща.
Във този или други град,
на този или друг площад
аз няма паметник да вдигна
на някоя любов-енигма.
Едничка Теб ще възвисявам,
каквато си – досущ такава,
че ме изпълват страст, тревога,
как съм живял без теб – не мога
да искам друго от съдбата,
освен най-нежното разпятие
на любовта ни – Аз и Ти –
две слети във една съдби.
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ПЛАМЕН АНАКИЕВ
(1957)

В обратния завой на времето
На Методи Джонев
Змей е!
Змей е поетът!
Единствен той може
да пререже
пъпната връв на яйцето
да иззида
мост от пропаст
да се сгрее в прегръдка
от бездна...
Да загърне
с дума пространството
да прескочи
дъгата
да намери
въпрос
на зададен
отговор…
После
(съвсем сам)
се вглъбява
вглъбява в себе си.
Докато разсеби
своя двойник

270

докато надмогне
убийствената аналогия
докато постигне
спасителната разлика…
Докато
докато...
(пак сам)
посегне на себе си.
Изкупително.
В обратния завой
на времето –
към сърцето на...
мълнията!

Неотменимост
На Захари Иванов
Дори
въжето и куршумът
да се готвят
да родят
убит или обесен,
Надеждата прошепва:
Уповавай се
на Неотменимостта!
Заплашен
не е
равнозначно
на обречен.
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Дори
в най-ведро утро,
в ден най-светъл,
без тъга във небосвода,
без облаче в гърдите,
Страхът смразява:
И да не я усещаш,
не забравяй
Неотменимостта!
Обречен
не е
равнозначно
на заплашен.
Неотменимост,
лицето или маската ти
са Живот и Смърт?
Страхът или Надеждата
погубват
и спасяват,
покъртват,
окриляват?
Или всеобщата Необходимост
от Милосърдие и Възмездие
е Божията воля,
на която
неизменно служиш?...
Неотменимост,
зависима от нашите дела, които ни
заменят.
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Как не бе завършена
Великата китайска стена
В продължение на векове
под властта на небесните императори
народът градеше
безкраен зид срещу волния
северен враг.
И толкова свикна
със събирането и подреждането
на камъните,
че в най-големия гнет
на циклопския градеж
двукраките покорни мравки
по Божия милост
престанаха да мъкнат и наместват камъни,
престанаха да мъкнат и наместват камъни
и започнаха
да поставят другаде
всяко място
на липсващ камък...

Сън след стара вина
Сгромоляса се отсечено дървото.
Но над него остана сянката му –
призракът на моето угризение.
Стои и плаче. А аз побелявам
от ужас. Моля се облак да
връхлети, порой да рукне.
Първо мен да отнесе, после брадвата.
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Само и само да се върнат на мястото си –
горе дървото, под него сянката му.
Смирен да се върна под нея, да ѝ се радвам
без брадвата. Но се събуждам
разплакан в стаята си. В сянката
на нощта, родена от сянката на
отсеченото дърво.
5.02.2016 г.
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АЛБЕНА ДИМИТРОВА
(1958)

Вечеря със сърцето
Любовта се отби тази вечер при мен, уж за малко.
И албума затрупан извади от стария скрин.
Запознанство на сватба – едно тривиално начало.
Кой да види, че огънят дяволски в него е скрит!
Поетичният клуб „Дебелянов“. Дискусии... Песни...
Може би се догаждаш, че всъщност съм влюбена в друг.
Но не си от онези, които отказват се лесно...
Ах, да знаех какво ще се случи, бих спряла дотук!
По паважа софийски пълзи декемврийският пушек.
А среднощният повей дъха мразовито сече.
Взел ръката ми в своята, в джоба си топъл я мушваш...
Сякаш тайната мисъл в ума ми за миг си прочел.
Пред квартирата вече сме. Плаха целувка на входа.
Безучастна съм в нея. Усещаш. Отдръпваш се сам.
Но в плътта ни е пролет – лудува река пълноводна...
Не успях да предвидя сценария следващ натам...
На Централната гара перонът в очакване тръпне.
Запъхтеният влак уморено отваря врати.
Устремено по мъжки поемаш ми чантата пътна.
И светът ми изчезва… Оставаш единствено ти.
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Най-кристалното синьо небе на Родопа ни среща.
Сред ели заснежени „Наздравица“ пеем в дует.
В най-студената хижа в леглото ни става горещо!...
И телата ни пишат най-нежния, чувствен сонет…
Но, за жалост, не всичките приказки свършват с нирвана.
А и нашата приказка просто не е като тях...
Любовта се отби уж за малко, а дълго остана.
Не можах да ѝ кажа: „Върви си!“. Съвсем онемях...
И венчана за строгия разум, и то не от вчера,
измених му за кратко, без сянка от грях и вина –
разрешение взех със сърцето сега да вечерям.
Ще танцуваме блус… Тази вечер е само за нас!...

Обичам Те, Татко!…
Научѝ ни, Създателю, как да се върнем при Теб.
Заслепява суетният блясък зениците празни.
А лукавият своите подли кроежи плете...
И невидим разнася в света смъртоносна зараза…
Научѝ ни от Твоята жива лоза да сме пръчки.
И земя плодородна, в която Ти семето сееш.
Ако днес ураган ненадейно челата ни сбърчи,
утре слънце прощаващо в чисто небе да изгрее...
До последния атом извайвал си всеки от нас.
И познаваш изцяло човешката крехка природа.
Колко лесно замесва тесто фарисейският квас!...
Как замайват онези слова, че „човек звучи гордо“...
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Направѝ ни да станем по-ниски дори от тревата,
за да пием с напукани устни от вечния извор.
Напои коренищата сухи с дъжда благодатен.
И отново от тях ще поникнат зелени филизи.
Ще израснат дървета... Ще раждат добри плодове…
Ще успеем накрая глада за любов да заситим!
А от вярата саби и щитове ще изковем
да пронижем коварния Луцифер право в гърдите!
Ще прогледнат тогава очите ни слепи!... А сетне
ще се гмурнем до дъното в себе си, в своя зачатък…
Ще съзрем Твоя образ… И в нас ще възкликне детето,
доверчиво простряло ръчички: „Обичам те, Татко!“
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АТАНАС КАПРАЛОВ
(1958)

Безименният
Страхливците са там отзад –
те ще живеят сто години…
А ти си в бомбения ад
с присъда ясна –
да загинеш.
Като дивак, загубил ум,
пълзиш и стреляш,
псуваш,
храчиш…
Но смъртоносният куршум
да те пожали?
Няма начин.
Той блъсва твоето чело
със скоростта на тишината
и ти,
чуплив като стъкло,
се разпиляваш по земята.
Войната свършва в този миг
за теб.
Без орден за заслуги.
Без почести…
Просто – войник,
заровен с хилядите други.
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И ако те бележат с кръст,
ще е безименен,
защото
ти вече ще си само пръст.
Пръст,
бременна с безброй животи.
Пръст,
лакома като смъртта.
Пръст,
за която днес загина.
Пръст от безкрая на света
с цвят,
вкус
		
и мирис на родина.

Балада за водното конче
Притиска ме към дъното водата.
Прозрачна.
Мълчалива.
И студена.
А стръкчето тръстиково в устата
прецежда въздух,
		
колкото спасение.
Мечтата ми,
разкъсана от миди,
се гърчи между мъртви водорасли.
Аз бавно се изправям да я видя,
но – ослепен! –
		
препъвам се във пясъка…
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Да бих узнал на раците езика!
Пълзя към тях,
уж те пълзят срещу ми…
А все съм сам.
През тънката тръстика
едва поемам дъх –
		
да скътам думите.
Защото знам:
доброто водно конче
ще кацне някой път върху отвора
на дните ми.
Като надгробна плоча.
И с моя вик ще полети нагоре!

Липса
Заплахите с апокалипсис
сълзата моя не подлъгват.
Светът едва ли ще ми липсва –
та той в главата е недъгав.
Ако Земята гръм разцепи,
за губещите ще е страшно.
А аз,
дошлият с празни шепи,
пак бос от нея ще отпраша.
Какво като сметат порои
Родината?
Не ми е нужна,
щом чуждите брои за свои,
а своите навън прокужда.
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За хората...
Не виждам драма,
че ще ни пържи гняв отвъден.
Човека
днес сред нас го няма.
Открием ли го –
е осъден...
За съдниците –
сбъркан тип съм,
щом чакам края ни спокоен...
И ако нещо ще ми липсва,
това си ти,
космична моя.
В което и небе да хвръкнеш,
аз ще те стигна...
Непременно!...
Защото този свят е смъртник
и трябва пак да го заченем...

Към върха
Умората изгребва ми дъха…
Но пак пълзя нагоре,
към върха –
към спирката за космоса,
където
целуват се земята и небето.

281

Там любовта ме чака,
там е Бог.
Там аз съм
горд,
величествен,
висок,
неудържим
и лек като хвъркато.
Там не вони на фауна от блато,
гадинки разни не гнездят по мен.
Там алпинист съм,
в ангел прероден…
Дари ме,
Боже,
с нечовешка сила –
да издържа докрай,
да се изхиля
над вируси,
плазмодии,
бълхи…,
над гнусното си вчера:
Хи-хи-хи!
Аз няма долу повече да сляза
при пищните конкурси по омраза,
при мазните от оргии тела.
Заменям кислород срещу крила!
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И нищо,
че сърцето ще е спряло –
животът ще избухне отначало
в мистичната родина на духа…
Но само ако стигна до върха –
до спирката за вечността,
където
целуват се земята и небето.

283

ВАЛЕРИ КАЛОНКИН
(1958 – 1999)

Изкушение
(Сизиф)
Така е с мене – аз си бутам камъка
от толкова години. Ще сгрешиш,
ако ми кажеш, че това е драма.
А драма е, щом ти се появиш.
Присъствието става осезаемо.
Очите ми намират мироглед.
Дали е нуждо да се запознаваме –
и ти, и аз сме някои поред,
в поредните пътеки, постоянните,
отдолу до върха и пак назад.
Не искам и не знам да те открадна.
Не съм ти нужен в твоя личен свят.
Така се случва.
Всичко е премерено.
Претеглено, продадено.
Предвид
промяната, обезличила ерите,
не ни е нужен вече динамит.
Горенето е тама за история
на минали отдавна времена.
Ти просто казваш:
– Просто си ми вторият.
А в мислите ни много имена
се сливат и не ми остава място,
че отесня дори и паметта.
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Не е ли ясно, че не ни е ясно
защо си мислим минали неща.
Какво ли ще излезе от нас двамата?
А драмата е драма на века.
И остави ме да си бутам камъка.
Все някога ще стигна до върха.

Към поезията
Аз съм ти нужен, нали,
нужен съм като приятел?
Всичко от мене вземи,
но остави ми крилата.
Иначе как ще летя,
как ще ти идвам на гости?
Всички тревожни неща
как ще превръщам в прости?
Как ще погледна деня
с тия очи късогледи?
Как в полумрак, в тишина
ще се родя за последно?
Всичко от мене вземи –
и любовта си ти давам.
Даже и гръм да гърми,
в бурята даже да падам,
даже да стена в листа
като дърво срещу вятър,
моля те само това –
ти остави ми крилата.
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Димчо Дебелянов
Войната е най-голямото равенство между хората.
(Щабните офицери не пишат стихотворения.)
Войната е предизвикателство към историята
на обществените разслоения.
Все едно е какъв си, когато отсреща стрелят.
Все едно кой е отсреща пред гласа на куршума.
Поетът надига глава точно когато в него се целят.
Смъртта няма нужда от думи.
Смъртта иска само два метра гроб. И притихва
тялото под сянката на църковното здание.
Демир Хисар е обикновено градче – като хиляди.
И такова ще си остане.
После идва пренасянето на костите.
Мирът поставя нещата на тяхното точно място.
Поетът е бил поет. Сега вече е ясно.
И щабните офицери го погребват с военни почести.
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ДИМИТЪР ДЯНКОВ
(1958)

Отлита ятото
		

На моите ученици-абитуриенти

Отлита ятото... Но няма есен:
навън е пролет – майска, луда!
Училищният двор е тесен
за изпращачите учудени.
Отлита ятото. Крилата смешни
на клаксоните и на виковете
ще се забравят утре. И наежен
светът ще ви посрещне с щикове.
Но днес... отлита ятото. И бърза
да вкуси радостта от полета.
Лудува, смее се и няма мързел
да помрачи традицията ни отколешна.
Отлита ятото... На добър полет!
Дано и вятър ви издигне
да литнете високо горе...
И да не можем да ви стигнем!
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Обичта е цвете нежно
Без цветя светът е тъжен – няма пролет
и навън птиците не литват в полет,
няма детски глъч и звън.
Без душа човекът страда. И е скитник
в този свят. Нищо, че в палати китни
е охолен и богат.
Без любов животът що е? Обичта е дар и
кръст. В нея няма господари,
няма свян и няма мъст.
Обичта е цвете нежно. Има и душа,
и плът. Злобата го разрушава...
Сгрееш ли го - имаш път!

Мечта
Ти се криеш – аз те търся
сред измамна тишина.
Шума паднала проскърцва –
колко стъпки знае тя...
Аз те викам – теб те няма.
И в изсъхналия лес
слънце есенно през рамо
ме оглежда с интерес.
Пак се мъча да те стигна,
но от мене бягаш ти.

288

Катеричка ми намигна...
Скокна, хукна и се скри.
Все се гоним с теб безспирно
и без дъх останах аз.
Ти си палава, немирна,
но... все следвам твоя глас!

Жътва по Рождество
На Райчо Русев-Райсъна
Празник без думи никак не става –
празникът трябва да се изрече.
В песен и стих той бива раздаван
на всички – на хора и на богове.
Сеитба на думи е всеки делник,
ала той е толкова несподелен –
словата се блъскат случайни, отделни...
Жътвата е винаги – празничен ден!
Подреждат жетварите думите-снопи.
И слънцето вече по-иначе грей
през звънките образи, рими и тропи
на палещия сърцата ни стиховей.
Светът е роден в един такъв празник-слово
с любов и надежда за бъдния ден.
И всеки декември оживява отново
във спомена-слово този огън свещен!
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ИЛКО СЛАВЧЕВ
(1958)

Животът е всичко
На Булат Окуджава
Плаче детето – изгубило е играчка,
плаче момчето – изгубило е любов,
плаче мъжът – изгубил е пари,
плаче старецът – изгубил е всичко.
Детето се смее на всичко,
момчето нехае за всичко,
мъжът е за всичко,
старецът свиква със всичко.
На стареца дайте играчка,
за да забрави.
На мъжа дайте любов,
да се забрави.
На момчето дайте пари
и ги забравете.
На детето – да не забравите –
дайте му всичко.

Мъртво небе
Ръка в ръка, под облаците бели,
сред гръмотевици и сред цветя,
без отдих, без храна и без постеля,
изпърха из тревите, излетя.
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Кръжеше ниско, плака – не повярвахме.
Кой каза: Няма връщане отвъд?
От билки диви мътната отвара
изпихме и отвори се светът.
По сипеите – минало и бъдно,
търкулна се във скута светлина.
Опърлена, с очи подути върна се,
попи по дрехите като жена.
Че бяхме с нея повече от себе си.
Стопи се – драскотина бе поне.
А разумът висеше непотребен,
под нас мълчеше мъртвото небе.

Вред и отвъд
Вред ухае на говежди лайна
И на пръч иззад дувара ухае.
Аз живея сякаш все на война:
Ту съм гладен вълк-единак,
Ту заблудил се в люцерната заек,
Ту траншеи копая,
Ту съм сетен глупак.
Вред куршуми трещят и мечти,
Сметки смятат свестните луди.
Като грях ли живота спестих –
Без маска в кръчмарския карнавал?
Чакам малкото есенно чудо –
Да заспя непробудно
Като плод окъснял.
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От лайната ще никнат цветя,
Зад дувара – поне млада коприва.
Животът сам над смъртта прелетя.
Сам всички лехи прекопах.
Тишината е безумно красива.
После всичко е сиво,
После всичко е прах.

Зелено небе
Зелено небе, зелена вода –
топла трева, синева и цъфтеж.
Денят без свян се отдава,
срича душата – дано я разбереш.
Справедлив е сезонът и грешен,
късай дрехи и стари мечти.
Гол съдбата посрещай –
от приятели спасен си почти.
Водата сред пясък стипчив,
отмива подмолно брега.
Огледай се горделив, мълчалив,
и беше зелен до сега.
Дано усетиш верен знак,
тук иззад небесната врата:
по плиткото е само жабуняк,
а в дълбокото е самота.
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Змия
Аз съм змия, под сенки и хора
се провирам. Душата на кравай се е свила.
Никому лошо не исках да сторя,
но заплюл ме е Господ – отникъде милост.
Плътта ми е ледена скука.
Колко дрехи смених, с лига и злъч напоени.
Напук, дори пречукана, не пукнах.
Прогнили прокоби се пръкват във мене.
Първобитният страх ще пробуждам,
и в хрисими, и в грешници неопростени.
Тишината без мъничко ужас
е блудкава. Аз съм тайнственост земна.
Имам си зъбчета с вярна отрова,
накрая едного от вас ще ухапя,
да ме помнят и одумват хората,
които от съдбата по-велики бяха.
Аз съм змия, търпелива и чиста,
на припек се опвам, на сянка се гуша.
Сънливо просъскам ли в мислите,
претърсете, претърсете душите си!
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***
Пих снежна вода и разредена кал –
толкова дни.
Заспивах, повит с облаци и изтънели звезди,
толкова дни.
Храних се с инат и консервирано минало –
толкова дни.
Никого не видях, не ослепях,
толкова дни.
Стигах и се връщах – спънат кон,
толкова дни.
Тогава те срещнах –
за толкова дни.
***
Върхът – бленуван и далечен,
не ти се покори. Боли.
Ти беше малък Бог, нали?
Сега си мъничко човече.
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ГЕОРГИ ГЪЛОВ
(1958)

Цирк Булгар
Делегацията от Европейският съюз беше посрещната както винаги –
с прегръдки и целувки пред камерите на телевизиите.
– Готови сме – рече делегацията, – веднага да започнем нашите проверки. Състоянието на демокрацията у вас е на първо място в списъка
ни.
– Добре – рекоха посрещачите на делегацията, – но сега ще отидем
на цирк.
– Цирк? – смая се делегацията.
– Да, наш, роден, балкански цирк. Там ще намерите много от отговорите на вашите въпроси.
– Господа – рече делегацията, – ние сме против това животните да се
измъчват и малтретират за удоволствие на хората.
– Няма животни, бе! – рекоха посрещачите. – Ще видите чудеса,
пръстите ще си оближете от гледката!
Циркът беше голям, нов и блестящ.
– Първият номер се изпълнява от човек и лъв, казва се „Укротяване
на правосъдието“.
Делегацията със затаен дъх проследи как дресьорът виртуозно размахваше пистолет и камшик, докато лъвът от цар на животните се смали до обикновена проскубана котка.
– Подчертахме – рече делегацията, – че не може животни да играят
за удоволствието на хората! А тук виждаме нечувано мъчение в тази
метаморфоза от лъв до котка!
Веднага ги успокоиха:
– Това не е истински лъв, а само кожа от старо животно, живяло години наред в зоопарка, хора намятат кожата и играят лъва. Следва „Три
риби за пет хиляди гърла“. Обърнете внимание на артиста.
Артистът излезе и под акомпанимента на фанфари с три рибки нахрани хилядите хора, които под строй влизаха на манежа. После артис-
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тът се поклони, а хората запяха химни.
– Видяхте ли! – рекоха на делегацията. – Всички са сити и щастливи.
Отбележете си, моля, колко доволна е публиката. Следващият номер е
„Как се убива престъпност с един замах“.
Артистът, вече в делови костюм и с куфарче в ръка, само кимна, а
престъпността веднага падна и издъхна на големия цирков манеж. Извлякоха с трактор грозното ѝ туловище под неспирен туш на цирковия
оркестър.
– Браво – рече делегацията, – добри артисти имате в цирка...
– Не, не, май не схванахте същината на представлението – рекоха им
посрещачите. – Артистът през цялото време на спектакъла е един. Той
се справи с лъва, нахрани хората, пребори се и с престъпното чудовище. Той играе много от основните роли в цирка ни – въжеиграч, гълтач
на огън, клоун, че и конферанса си води сам.
– Не го чухме да говори – отбеляза делегацията.
– Заради спецификата на езика ни, трудно преводими са много от
фразите. Но иначе е невероятен майстор.
– Браво – рече делегацията, – какво друго прави в свободното си
време този човек?
Посрещачите въздъхнаха.
– За него няма свободно време. Той работи като вицепремиер в нашето правителство. А работата му на арената е по негово желание – защото много добре знае, че хората трябва да са информирани, да живеят пълноценно и когато дадат някой лев за представлението, то трябва
да е качествено и стилно.
– Интересно – рече делегацията, – вицепремиерите в нашите страни
не правят такива странни неща.
Посрещачите искрено се засмяха:
– Знаем! То за това вашите страни са на този хал! Кризата ви друса
отвсякъде, само проблеми имате, хората ви са нещастни и все протестират!
– А при нас – продължиха посрещачите, – няма такива неща! Вицепремиерите ни работят денонощно, после слизат сред народа и с прости действия показват какво са направили, какъв е резултатът. И хората
ни са доволни!
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Делегацията от евросъюза се опъна:
– Нищо, ние ще си направим нашата проверка!
Посрещачите видимо се ядосаха на европейците:
– Само си губите времето! Хората са доволни и на това, което виждат. Питайте ги, каквото искате. Но трябва да излезем извън цирка, защото сега ще започне вечерното представление, а там номера имат и
други членове на правителството... Ти му показваш цирк като слънце, а
то – рупа ли, рупа!
После наредиха на охраната:
– Докарайте народа тука, че някаква си делегация иска да го пита
разни глупости!
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РУМЕН ШИВАЧЕВ
(1958)

Разделно завръщане
Последно кампари. И лятото скача от МОЛ-а.
Асмите тежат като келнерски джобове.
Стогърдата дюна лежи състарена и гола
и ближе следи от курортните щорми.
Отпратихме с тебе самотните –
спасихме ги късно.
Дали са преджапали прилива в нашите погледи? –
рибарите с въдици къси в дълбокото търсят
и куките псуват, и всички минаващи кораби.
А той – на брега, като мачта крушéнска наведен –
от ревност и скука разплита вълни с водораслите.
Издигат те с куфара мътно свистящите гребени
и бавно целуваш лицето му – мида брадясала.
Стъписват се гладните гларуси. Чаткат наслуки.
Със щръкнали клюнове злъчно налитат на мършата.
От дъното в смях зазвънтяват сериозните куки
и само рапанът заеква, че ти пак си същата.
Но люшва се мачтата с твоята рокля прозрачна.
Червеният гръб на деня се търкулва от мрежите.
И виждам по пясъка кораб обрасъл да крачи.
Несебър потъва, а пяна отмива крайбрежието.
И като момче за курортни измени
					
край фара
си тръгвам. Рибарите теглят морето към кръчмата.
А дюната свири в косите ми: – Келнер, кампари!
И празните чаши на моите стъпки обръща.
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Стената
На П. Г.
Ти беше добрата и прелестна тухла,
която съзижда стената.
Инстинкт ли,
любов ли при теб ме издуха
и ето ме твой – и на вятъра.
Отвяти прашинки от моите пръсти
са роклята, лампата, думите.
Телата ни пукат, нощта ще се пръсне,
но ние все плуваме, плуваме.
Рапсодията свършва, замлъква и плочата,
а слънцето с пясъка слепи ни.
И сянката ляга, където сме почнали –
в тревата със правата линия.
При тебе,
при нея
		
и много нататък
ме гони отвесния вятър.
Изгрява денят от ръба на стената,
но още не искам да вярвам,
че тук е началото, тук е и края
на нашата свиреща плоча.
При всяко докосване дълго гадая
тоя ръб кога ще прескочим.
Подтичва над двама ни, с човка потраква
синигер и нещо просвирва.
Изтръгват ме звуците – бедната мравка
сама лудостта си разбира.
Мазилката капе с напèви дъждовни –
стената след сянката пъпли.
И дупки дълбаем като ложе за спомени,
и някакво щастие мътим.
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ХРИСТО ЕДРИН
(1958 – 2015)

Балканска молитва
На Бранко Ристич
Животът има краен срок на годност.
И срок на годност има думата любов,
Обаче се оказа,
че няма срок на годност за омраза.
Тук на Балканите май мразим се до гроб.
Тук на Балканите сме вечни братовчеди.
И затова се подозираме до смърт,
А истината е, че просто си приличаме –
създадени от общи ласки и обичане,
бълбукащо в една и съща кръв.
Насрещни са хайдушките пътеки.
Срещите ни все са смъртоносни.
Само виното ги прави леки.
Но виното измива ли вината,
когато брат убива брата във войната?
И всеки вярва силно – бог го пази!
Един Отецът, друг пък Богът син.
Тогава кой ще ни прости омразата,
когато кръстът за разпъване един е…
А прошката със вятъра се носи,
Балканът умножава я по сто…
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Шумят душите – Светият дух ни свири,
надул до дупка златния тромпет.
С цялата православна мощ
на Балканската духова музика.
***
Приятелите се броят на пръсти.
Затуй ли цял живот съм еднорък.
Приятели са – за да носят кръста ти,
на който те е разпнал някой друг.
По белезите им ще ги познаеш –
за любопитството – ще ти простят.
Не пръстовите отпечатъци – да знаеш,
следите от пироните личат.
***
Поетите не крадат,
Поетите даже не лъжат.
И на плещите си крехки
те носят цялата вина на света.
Такава е съдбата на поета.
В изтъркания от употреба кош
на таланта си, той носи
Вината на децата
		
Забравени от майките си.
Там лежи също и вината на бащата
		
забравен от децата си,
		
когато умира сам…
Вината на майкоубиеца.
Срама на педофила,
апетита на човекоядеца,
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даже очите на съдията –
		
За пари осъдил невинен.
Такава е съдбата на поета –
да използва за пергамент
		
собствената си кожа…
И ето го –
		
Той се прибира в къщи.
Без пари даже за вино.
Което по право му се полага.
Безплатно от Бога.
***
Животът ми е малко петънце от кръв
върху искрящата ти бяла риза.
Сребро от позабравен кръст –
заровено в отдавна чужда нива.
И сто години чужди семена
растяха в тая нива до насита.
Сто години чужди племена,
от тебе правеха за чужди помен пита.
Но знам среброто ще покълне пак
от онзи позабравен вечен кръст.
Там в земята ти, в разцъфналата плът –
Живот ще бликнат вените на мъж.
Върху искрящата от радост бяла нива,
Майко…
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ВАСИЛ НАСТЕВ
(1959)

Молитва преди лягане
Господи,
нека бъда в очите ѝ
и да остана там –
когато целува другия
и съблича от себе си
грижите...
Господи,
искам да видя с очите се
как потръпва погалена
не от мойта ръка,
как разцъфват в гласа ѝ
кокичета,
а от мене няма следа...
Господи,
след това ще зазидам
старателно
и дъха си,
и петте сетива.
Ще прережа на болката
гърлото
и ще си легна
да спя...
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Незаконно стихотворение
Всички казваха, че не съм му баща,
че въобще не прилича на мене,
че е груб, недодялан и ужасно красив –
като пламъка на пожара.
Аз повярвах и изгоних от мойто сърце
този стих не на мене приличащ,
даже викнах подире му:
– Ти не си мой –
и го гледах как пресича ужасно красив
през снагата на булеварда.
Той вървеше с развяна като знаме коса,
с ослепително бяла риза,
а отсреща го чакаше мойта жена,
но до нея въобще не достигна.
Връхлетя върху него с празничен рев
автомобилното стадо
и размаза на асфалта като седеф
лицето му – толкова младо.

Нравоучение
Взривно вещество съм – зная си,
динамит в джобовете на скуката.
Всеки ще получи пая си,
а за нас ще е поуката.
Глупаво е – казват умните,
да се влюбваш в тази ситуация
и да си превръщаш думите
във букети от акация.
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Моралистите ли? – като сипей
се стовариха върху душата ми,
ха върви тогава, че си пей
и мечтай за двойното премятане.
Но по дяволите! – вече писна ми
да живея според разписания
и гневът си всичкия ще плисна
на далечни разстояния.
Че да мога истински и шеметно
да докосна устните ти каменни
и да го натикам времето
в разните му плочи – паметни.

Птици фалират
И изчезват крилете ми нощем –
през деня ги е срам от света,
закъснява и бързата поща,
няма кой да ми каже, че спя.
На жена ми очите са кратки,
но отдавна потънаха в тях
недописаните тетрадки,
опакованият ми смях.
Няма полети – птици фалират.
Синевата е синина.
Двеста кожи от гърба ми съдира
на сина ми сина.
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ЗДРАВКА ЕВТИМОВА
(1959)

Зад тъгата
БЕШЕ огромно дърво – круша, с нарязана кора и клони, които скриваха цялата планина. Всяка година раждаше като луда, жълти, страшни
плодове. Рано, когато тревата беше сребърна от роса, аз се мятах на
клоните, напълвах торбичката, после триех с памучна кърпа крушите,
за да излезе напред златото им, подреждах ги в щайга и сядах на пътя,
още преди работничките във фурната да тръгнат за първа смяна.
– Тука ли си, лисиче?
– Тука съм, како – казвах. – Няма ли да си купиш крушка? Само двайсет стотинки.
И жените си купуваха – всички до една, някои по две круши – джобчето започваше да звъни като камбана. Това бяха моите стотинки и ги
събирах да видя света. Знаех, че светът започва зад баира, по който се
катереха пътят и слънцето заедно, защото и те искаха да видят откъде
почва той. Тате беше заминал за света и всяка сутрин, когато слънцето
се връщаше оттам и идваше при моята круша, аз знаех, че е виждало
някъде тате. Мама също бе отишла по света. Един следобед, тъкмо когато ставаше студено, тя ми каза – „Върни се, Ано, ще настинеш. Вземи
тия вафли.“ Аз въобще нямаше да настина, защото крушите на моето
дърво грееха и ме топлеха. Бяха грамадни като луната и много по-жълти от нея, а това означава, че е юли. При мене винаги беше юли, а през
юли никой не настива. Ти ги вземи, мамо, казах ѝ аз. Нали ще ходиш по
света, там сигурно няма вафли.
Колко ли бе страшен светът оттатък баира? Бях решила някой ден,
скоро, когато събера един чувал стотинки, и аз да отида там – мислех
си, че светът е нещо като стая и там ме чака тате. Беше ми обещал акордеон. Често сънувах, че свиря, сънувах акордеончето, което бях виждала в магазина и свирех – а крушите, като чуеха, сами падаха в торбичката ми. Мама ми остави кутията с вафлите, една кола се показа, взе я и тя
замина за света. Аз останах на пътя при моите круши и се молех светът
по-бързо да свърши, за да се върне мама, после тате с моя акордеон.
Цял ден чаках на пътя, светът не свърши и никой не ме извика за обед,
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защото баба я болеше главата.
Заедно почакахме да ѝ мине, аз ѝ пеех песничка, но я пеех наум
и наум ѝ свирех на акордеона, който тате щеше да грабне от света и
да ми го даде. Стоях на пътя и си пеех наум за онова място зад баира,
където мама никога не тръгва с оная кола или ако тръгва, си взема две
вафли и ми казва – „Утре ще си дойда.“ Аз знам кога е утре.
Утре е, когато няма никой край безкрайната круша на дядо Григор,
пълня си торбата и никой не казва – „нахално дете“ и „напаст недна!“.
Всеки ден правех по една стъпка по-нагоре по пътя към баира. Аз и
слънцето се катерехме заедно – аз отстрани по пътя, но не съвсем, защото някой лош човек само това чака: да види глупаво хлапе като мен и
да му изпие кръвта. Баба, когато не я болеше глава, казваше, че по пътя
бродят върколаци и пият кръв. Аз също видях няколко върколака зад
ябълките и като минавах край тях им рекох: – „Кръвта ми не е хубава,
върколаци. Мама щеше да ми купува витамини, но отиде по света и
сега в мене няма нито един витамин. Аз не ям сирене, заклахме козата,
изядохме я и няма сирене.“ Те не ми изпиха кръвта, затова заедно със
слънцето продължавахме да се катерим – то отгоре, върху облаците, аз
отдолу, по асфалта.
Събрала съм доста парички в джобовете, ще си купя билет до света
– сигурно не е голям тоя свят, щом се побира в нашия телевизор. Пусках
го и гледах по цял ден, докато баба я болеше глава – дано видя някъде тате как носи в една ръка акордеон за моя рожден ден. Дано видя
някъде мама – да ѝ кажа, че съм изяла вафлите и много пазя кутията.
Казвам на кутията всяка вечер – „Лека нощ, мамо“. Щом ти ми я даде,
значи кутията е за спомен. Спомен според мене е човек да помни кога
узряват крушите. „Добър ден“ – казвам и кутията ми се усмихва. На нея
има едно момиче – аз го нарисувах с молив. Това момиче съм аз.
Баба каза, че рожденият ми ден ще дойде, когато пресъхне реката –
това ще стане в най-голямата жега. Аз всеки ден я чакам да пресъхне,
докато продавам круши на жените от фурната. Мама от кутията ми се
усмихва наум – тя всичко прави наум, за да не я чуват хората и да не ѝ
се смеят. Добър ден, мамо. „Баба ти умря“, така каза комшийката Аз
не знам какво точно означава това, сигурно и баба е тръгнала по света,
защото не я виждам в къщи. Не знам къде да я търся, рових – под крушата, в шкафа и в кухнята. Щом някой замине за света, кой знае кога ще
се прибере.
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Само дано по-скоро пресъхне реката. Тогава е рожденият ми ден, а
баба нали каза, че тате ще ми донесе акордеон и аз ще свиря на жените, които отиват на работа във фурната. Една от тях, леля Неда, понякога
ми дава кравайче съвсем без пари, аз винаги отчупвам къшей на кучето
Гашко – той се върна от света и ходи след мене, за да ме пази от върколаците.
Здравей, мамо, казвам на кутията, аз не трябва вече да бера крушите – дядо Григор ги пази за ракия, но аз не обичам ракия и бера. Някъде
към трийсет и осем часа следобед, когато слънцето е голямо колкото
бирена бутилка, аз пак продавам круши на жените, които си тръгват
от работа – мога да познавам само двайсет стотинки, но ми дават и
по-големи стотинки. Щом напълня кутията от вафли, ще натрупам достатъчно пари за билет и ще дойда при тебе. Понякога обаче така ми се
прияжда шоколад, че взимам една шепа пари и тичам до будката на
автогарата. Жената ги брои един час – един час е времето, през което
така искам шоколад, че небето се люлее, я тя брои ли брои. Някой път
шепата ми била малка и парите не стигат, друг път ми връща стотинки
и аз ѝ пея на ум оная песничка, дето ти ме научи, мамо, преди да си
заминеш за света. Почти съм покрила дъното на кутията с пари!
Мамо, взе ме Неда, оная жена от фурната. Тя има само един гардероб и хич не я боли глава. Много е уморена, но ми разказва приказки.
Не трябва повече да ставаш преди петлите и да береш круши, Ани, казва. Аз ще ти купувам гевречета, ще ти правя манджа с картофи. Тя не
знае, че искам да напълня кутията и да стигна до света при тебе. Като
завали дъжд е най-лошо. Реката въобще не пресъхва и кой знае кога ще
дойде рожденият ми ден.
Ела да видиш, каза ми Неда – тя живееше сама като нашия Гашко,
кучето, което ме пазеше от върколаци, преди и баба да тръгне по света.
Виж ти чудо – реката пресъхнала! Неда ме заведе много далече – зад
пощата – там зееше грамаден ров и в него нито капка вода! Значи имам
рожден ден!
– Да, имаш – каза Неда, усмихната, като че реката бе пресъхнала
заради нея и рожденият ден бе неин, а не мой.
– Значи мама и тате ще си дойдат от света?
– Да, със сигурност. Ти само легни да поспиш следобед и после ще
видиш.
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Когато се събудих, на масата имаше акордеон – малък, с кантове,
целият от злато. Тате ми го е донесъл! – извиках. Имаше и рокличка –
мама ми я е купила, реших веднага. Но защо, лельо Недке, рокличката
е същата като онази, дето аз и ти гледахме в нашия магазин? Защото и
ние сме свят, момичето ми, каза Неда. Майка ти и баща ти идваха, докато ти спеше, после пак заминаха по света.
– Ами реката? – попитах аз и скочих. Пресякох моста и що да видя –
реката течеше ли, течеше.
Рожденият ми ден бе свършил. Нямаше слънце, добре че жълтите
круши грееха на дървото, та бе светло и топло като през юли.

Кръв от къртица
В моя магазин идват малко клиенти. Обикновено учители, които
търсят комплект опитни животни за часовете по биология. Продавам
жаби, насекоми, гущерчета. Скоро ще се откажа, не мога да покривам
загубите. Ала така съм свикнала с тази стаичка, с мрака и миризмата на
формалин.
Един ден в магазинчето влезе жена. Беше малка, свита като купчинка сняг напролет. Не ме погледна. Сигурно не идеше да купи нещо,
просто ѝ бе прилошало на улицата. Заклати се, щеше да падне, ако не
бях хванала ръката ѝ.
– Имате ли къртици? – изведнъж запита непознатата. Очите ѝ приблясваха като стара разкъсана паяжина с малко паяче в средата – зеницата.
– Къртици ли? – спрях. Трябваше да ѝ кажа, че никога не съм продавала и никога не съм виждала къртици. Жената искаше друго да чуе
- погледът ѝ пареше в моите очи.
– Нямам – казах. Тя въздъхна, после изведнъж се обърна настрана.
– Ей, стойте! – викнах. – Може да имам къртици.
Тя спря. Погледна ме.
– Кръвта на къртицата лекувала – прошепна жената. – Трябва да изпиеш три капки.
Хвана ме страх. Мъка дълбаеше очите ѝ.
– Поне болката за малко спирала... – прошушна тя, после гласът ѝ
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угасна.
– Вие ли сте болна? - попитах.
– Синът ми.
Ръцете ѝ, изтънели като изсъхнали клони, се дръпнаха от щанда.
Исках да я успокоя, да ѝ дам нещо – поне чаша вода. Раменете ѝ бяха
тесни и се губеха в тъмносивото палто.
– Искате ли вода? – Когато взе чашата и отпи, мрежата бръчици около очите ѝ затрепери. – Нищо, нищо – разбъбрих се аз. Не знаех как да
продължа. Тя се обърна и тръгна към вратата.
– Ще ви дам кръв от къртица! – креснах.
Избягах в задната стаичка. Не мислех какво правя, не ме интересуваше, че ще я излъжа. Нямаше откъде да взема кръв. Нямах къртици.
Жената чакаше. Блъснах вратата да не се вижда какво правя. Порязах
китката си с малкото ножче, което държах в чекмеджето при кутиите
с рибарска стръв. От раничката полека започна да изтича кръв. Не болеше, ала се страхувах да гледам как се изцежда в шишето. Събра се
малко – сякаш на дъното бяха паднали две-три глогинки. Излязох от
задната стая, забързах към нея.
– Ето ви – казах. – Тази кръв е от къртица!
Тя се взря в ръката ми, по която все още се стичаха кървави капки.
Въобще не посегна към шишенцето. Насила го блъснах в ръцете ѝ.
– От къртица е! От къртица е!
Опипа шишенцето. Вътре като догарящ огън блещукаше кръвта.
След малко извади пари от оръфаната си чанта.
– Не. Не ща – казах аз.
Жената не ме погледна. Хвърли на масата банкнотите и закрета към
вратата. Исках да я изпратя, или поне пак да ѝ дам вода, преди да си
отиде. Ала усещах, че не ѝ трябвам, никой не ѝ беше необходим.
Есента продължаваше да засипва града с мъгливите си дни. Скоро
трябваше да закрия магазина. Беше мразовито, хората бързаха край
витрината. Нямах купувачи в тоя студ.
Една сутрин вратата рязко се отвори. Оная, малката женица, влезе
вътре. Затича към мене. Исках да се скрия в съседния коридор, ала тя
ме настигна. Прегърна ме. Заплака. Задържах я да не падне, така безсилна изглеждаше. Изведнъж вдигна лявата ми ръка. Белегът от раната
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беше изчезнал, но тя откри мястото. Залепи устни към китката, сълзите
ѝ навлажниха кожата на ръката ми и ръкава на синята работна престилка.
– Той ходи – изплака жената и скри с длани несигурната си усмивка.
Искаше да ми даде пари. Беше донесла нещо в голям сак. Усетих, че
се е стегнала, че малките ѝ пръсти са твърди и не треперят. Изпратих я,
ала тя дълго стоя на ъгъла – дребна и усмихната в студа. После улицата
опустя. Беше ми хубаво в магазинчето. Така сладка ми се стори старата,
глупава миризма на формалин.
Още същия следобед пред тезгяха в тъмната стая дойде един човек.
Висок, приведен, подплашен.
– Имате ли кръв от къртица? – запита, очите му, залепнали към лицето ми, не мигаха.
– Нямам. Никога не съм продавала къртици тук.
– Имате! Имате! Жена ми ще умре. Три капки само! – хвана лявата
ми ръка, повдигна насила китката, изви я.
– Три капки! Иначе ще я загубя!
Кръвта ми потече от порязаното много бавно. Мъжът държеше шишенцето, капките се търкаляха като мравки към дъното. После той остави на масата пари.
На другата сутрин пред вратата на магазинчето ме чакаше голяма
тълпа хора. Ръцете им стискаха малки ножчета и малки шишенца.
– Кръв от къртица! Кръв от къртица! – викаха, кряскаха, блъскаха се.
Всеки имаше мъка вкъщи и нож в ръката.
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ТОДОР КОСТАДИНОВ
(1959)

Ничия – Трите начина на Мариана
Няколко дни преди това почувствах, че изпитвам странно нетърпение.
Бях се прибрал в Пловдив по-рано от очакваното и имах време да се
видя и да пийнем с приятелите, с които поддържах постоянна връзка –
Тошо, Стефан, Калин, Гого, Румен…
Всичките вече бяха женени, а някои даже и разведени.
Тошо, който пръв се ожени и пръв се разведе той (обичаше да е пръв
във всичко), беше довел със себе си от София една страхотна мадама.
Мацката беше на около двайсет години и сигурно ние ѝ изглеждахме
като дъртаци, а жените на приятелите ми – дори лелки. Но се държеше
страхотно и дори успя да се хареса на всички, а ние един по един забелязахме, че се облизваме, като хвърляме поглед към страхотното ѝ
дупенце и разголеното по майски коремче.
Не помня кога точно се улових, че всъщност отдавна мисля за Мариана. Може би, когато ми съобщиха за срещата на класа по случай
10-годишнината от завършването на гимназията.
Все исках да попитам някого за нея и все не намирах сгоден момент.
Не исках да изглежда така, сякаш още ме държи ученическото ми увлечение по Мариана, добре известно на всички. Аз самият не исках
да си призная пред себе си, че всъщност е точно така. Неведнъж я бях
сънувал – в дългите нощи в Сидни – по време на обучението, в Лондон, и сега – вече в Сеул, където най-накрая успях да се установя на
добра позиция и добра заплата след разпадането на БГА Балкан. Но
още по-лошото бе, дето освен да я сънувам, напоследък и все по-често
се улавях, че мисля за нея. Работата ми е такава, че имам много време
за мислене. Особено откакто минах на Боинг 767 и правя само дълги
полети. Ден и нощ ми се сливат, земя и въздух също, и все по-често се
улавям, че се събуждам в някой хотел и не знам къде съм – в Токио, в
Ню Йорк, в Сидни или в Хонолулу. Отначало това ме плашеше, но после свикнах. Като човек на практиката и действието намерих просто,
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лесно и универсално решение. Направих си петдесетина картончета и
написах на всяко с дебел флумастер имената на всички градове, в които имахме нощувки. И вечер, преди да си легна, изваждах картончето с името на града, в който ще спя. Сутринта като се събудя, първата
ми работа беше да погледна картончето на нощното шкафче. И готово.
Когато се събуждах в хотела в Сеул, преди да ми дадат жилището, на
нощното шкафче имаше картонче „Сеул“. После ми се видя нелепо и
го замених с картонче „у дома“. Но и това ми се видя нелепо, защото
„у дома“ всъщност беше хотелски апартамент като всеки друг по света,
макар и винаги един и същ. Авиокомпанията го беше наела за пилоти,
които още не са получили служебен апартамент, и аз го обитавах почти
половин година.
Така или иначе, и по хотелите по света, и по самолетите, където спях,
когато ни сменеше резервният екипаж и където ден и нощ се сливаха
постоянно, и в Сеул – после наистина у дома, когато се опитах да превърна в дом служебно обзаведения служебен апартамент, все по-често
сънувах Мариана и което бе още по-тревожно, все по-често се улавях,
че мисля за нея, докато съм буден.
Мариана… – най-красивото момиче в нашия клас. Но и най-странното. Странно… Това бе най-малкото, което можеше да се каже за нея.
Най-недостижимото, най-немислимото, най-недостъпното, най-далечното, най-неразбираемото… и едновременно с това най-милото,
най-доброто, най-всеотдайното, което винаги ще ти реши задача или
ще ти помогне по физика. Но само ако е в междучасието. В час тя нямаше смелост да подсказва. По-точно, не че нямаше смелост, но страшно
се срамуваше и притесняваше, от което така се изчервяваше, че бледото ѝ лице ставаше червено като домат, на фона на русите ѝ коси с
дълга плитка, а тъмносините ѝ очи ставаха още по-тъмни на фона на
аленеещите ѝ страни. Всъщност, веднъж се опита да подскаже на приятелката си Мария, с която седяха заедно на първия чин, но го направи
толкова неумело и смутено, че учителят веднага я усети.Той, учителят,
беше смаян и притеснен не по-малко от самата нея и дори също леко
се изчерви, той беше най-младият учител, а ние вече бяхме на 16. След
това взаимно изчервяване, Мариана никога не повтори опита си за
подсказване.
Но това май е най-малко странното нещо, което би могло да се каже
за нея. Въпреки всички опити на всичките девет момчета от класа (при-

313

знавам си, че аз бях последен) тя никога не излезе с никого от нас. Но не
защото не искаше, или защото не ни харесваше, или защото си имаше
друго гадже… О, не, не! Причината беше съвсем друга и ние всички я
знаехме – просто Мариана не излизаше. Никога, никъде, с никого. Така
и никога не дойде с нас – нито на екскурзия, нито на рожден ден, нито
на един от стотиците купони, които правехме поне веднъж седмично
през всичките години в гимназията. Разбира се, че винаги я канехме. Че
как иначе ? Но това беше действие, наподобяващо театъра на абсурда.
Организиращият купона или рожденикът отиваше при нея и казваше:
– В събота след училище ще си празнувам рождения ден. Заповядай
у нас.
– Благодаря. Но не знам дали ще успея. Благодаря много за поканата – отговаряше тя със сведен поглед.
– Аз живея на улица „Даме Груев“. Това е първата, като минеш светофара на Четвъртък пазара. Първата вдясно. Започва точно от градинката. От едната страна ти е градинката, а ние сме точно срещу нея. Третата
къща… – продължаваше да обяснява рожденикът точно като в драма
на абсурда.
Той знаеше, че тя няма да дойде, тя знаеше, че няма да отиде, всички знаехме, че тя пак няма да дойде и въпреки това подобни диалози
се водеха почти всяка седмица. Години наред. Все пак тя беше най-красивото момиче… В нашия клас, в нашия випуск, в цялата гимназия. Ако
поне веднъж беше дошла на каквото и да е събиране, Боже мой, това
щеше да бъде събитието на годината!!! Но тя така и не дойде…
И все пак веднъж тя беше на рожден ден. Не казах, дойде на купон,
защото то не беше купон. Първо, защото беше 18-ия рожден ден на
нейната приятелка Мария (тогава тя за пръв път покани класа у тях),
второ, защото беше от 14 до 18 ч. следобед в събота след училище,
трето, защото Мариана живееше само на 100 метра от тях, четвърто,
защото тя стоя по-малко от час, пето… Не знам дали имаше пето, но
всички се чувствахме толкова смутени и толкова неудобно, особено
Мариана, която просто не знаеше как да се държи на такова място, а
беше и с училищната манта, докато всички други момичета бяха успели да се поразхвърлят по някаква блузка или ризка изпод престилките
си. Беше ни тъжно, беше ни тъпо, не така си бяхме представяли първото идване на Мариана на купон на класа. Помня, че тогава за пръв
път ми мина мисълта, че животът все пак едва ли е толкова прекрасен
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и справедлив, след като най-красивото и мечтано от всички момиче в
гимназията, седи на един стол и чупи ръце върху синята си манта, а дебеличката и грозничка нейна приятелка Мария, облечена в копринена
бледосиня рокля, дори си позволява да кани Калин на танц… в два часа
следобед!!!... и той не можеше да ѝ откаже защото днес тя става на
18 години. Разбира се, малко след това Мариана си тръгна забързано,
явно беше казала вкъщи, че ще мине през Мария след училище да ѝ
помогне с някакъв урок, но очевидно и за подобно отклонение лимитът
ѝ не беше повече от един час.
Семейни проблеми – деспотичен баща…, някаква дълбока тайна –
така и никой нищо не разбра. Знаехме само, че в семейството са четири
деца, че баща ѝ е учител по математика и че имал големи планове за
нея. Толкова.
В един момент се разбра, че било проблем и идването ѝ на абитуриентския бал, но там май се намеси някой от учителите, дори се чу, че
класната ходила специално у тях и все пак тя дойде. Мариана дойде на
бала!
Беше толкова красива! Господи, беше толкова красива, че чак коремът ме заболяваше, като я гледах! И това наистина беше нейният първи
бал, а сигурен съм – и нейната първа вечер и нощ в ресторант. Може би
Господ я беше пратил, за да ни покаже значението на Първия бал, на
Абитуриентството, на Старта в Живота, на Юношеството, на Младостта,
на… кой знае още какво! А и всички ние се чувствахме някак странно
от това, че Мариана е с нас, че е толкова красива, че цялата гимназия
ни завижда, че най-после сме всички заедно. Оказа се, че тя танцува
прекрасно, едва на бала Мария ни разкри, че през всичките тези години тайно тренирала художествена гимнастика, което веднага ни обясни
нейната грациозност в часовете по физическо.
Мариана… Мариана беше Откритието, Блясъкът, Звездата на бала.
На нейния първи бал. Тогава сякаш всички я видяхме за пръв път…
Но този път беше и последен. Никога повече не я видях. Вярно, аз
учех във Военно-въздушното училище в Долна Митрополия, но и тези,
които останаха в Пловдив, и тези, които учеха в София, не знаеха почти
нищо за нея. Чу се, че учела в София, в Техническия университет, някакво инженерство или електроника, или нещо подобно. Но така или
иначе, повече никога не я видях.
И сега, след десет години, щях да я видя отново. В разговорите ни
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с приятелите от гимназията няколко пъти бе ставало дума за нея, но
изводът винаги беше, че никой нищо не знае. А сега, в дните преди
срещата, никой не я спомена, сигурно някой знаеше нещо, но просто
не стана дума, а аз не се престраших да попитам...
Срещата беше в нашия любим ресторант „Тракийски стан“, в същата
малка зала, в която преди десет години си направихме втората абитуриентска вечер. На нея Мариана, разбира се, не дойде и всички се
чувствахме толкова странно. Всички мислехме за нея и какво ли прави
сега у дома, като знае, че ние сме тук. Само веднъж тя беше дошла с
нас, а без нея вече не беше същото…
Калин и Гого бяха организирали всичко много добре. Дори обявиха
твърдо, че няма да има отсъстващи. Бяха се постарали да изглежда като
преди десет години, дори насядахме почти на същите места, доколкото
беше възможно, тъй като все пак имаше и други хора – някой довел
жена си, някоя взела мъжа си, сякаш да не го изпусне за една вечер, а
на видно място – Тошо с неговата двайсетгодишна супер мадама, която
ние вече познавахме от предишните няколко вечери.
Не знам дали само аз се чувствах така, но струва ми се, в цялата зала
цареше напрегнато очакване. Ще дойде ли Мариана? Вече не бяхме
ученици, вече не бяхме на осемнайсет, а на двайсет и осем, и повечето
ни съученички си показваха снимки на децата. Вече нищо не би могло
да я спре. Каквото и да я е спирало тогава, беше невъзможно то все още
да съществува. Всички чувствахме, че Мариана вече е свободна и ако
иска да ни види и да бъде с нас, нищо не би могло да я спре.
И тя дойде! Атомна бомба да беше избухнала на средата на масата,
някой да беше свалил главата от раменете си и да беше започнал да я
рита като футболна топка из залата, самият хан Аспарух да се беше появил на кон, въоръжен сред нас със страшен вик, нямаше да произведе
такова впечатление!
Мариана беше станала хипи! Представям си нашите ококорени очи
насреща ѝ, трийсет чифта очи. Тишината в залата беше такава, че чувах
собственото си дишане.
Мариана не беше сама! До нея стоеше един въшлив и проскубан
хипар с шарено пончо.
А тя… Тя беше още по-красива от онзи пръв и последен бал! Беше
облечена, разбира се, хипарски. Тънка прозрачна блузка, голо коремче,
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развлечена дълга шарена пола и много, много най-различни дрънкулки
и висулки. Косата ѝ беше разпусната и разрошена, а на рамото ѝ висеше нещо между средно между банджо, мандолина и малка китара.
Двамата бяха леко пийнали, прегърнати и някак странно усмихнати…
Тишината продължаваше смущаващо, неприятно, неочаквано безкрайно дълго. Първа я наруши тя, Мариана:
– Здравейте всички, пичове и мадами! Нали не сме закъснели? А
бе... вие познахте ли ме?
Оставаше и да не сме я познали!!!
– А… запознайте се! Това е Крис. С него в момента живеем заедно.
Къде ще ме настаните?
Понеже вече всички бяха дошли и малката зала се пръскаше по шевовете при толкова съпрузи, съпруги и гаджета, оказа се, че последното
свободно място е до мен. Тъй като бях сам, а и защото не обичам да
съм център на внимание, ме бяха набутали в най-отдалечения ъгъл и
до мен имаше все още един празен стол.
– Ами там при Иван, в ъгъла – каза някой. – Който закъснява, така е.
– О, няма проблем! Ние първо минахме през „Алафрангите“ да пием
по едно и там се заприказвахме с едни приятели.
„Алафрангите“ беше съседното заведение. Те досега са пили там! И
през това време са знаели, че целият клас сме събрани тук, на сто метра от тях, за десетгодишнината от завършването на гимназията! Боже
мой! А аз си бях дошъл от Южна Корея специално за това събитие! И то
цели пет дни по-рано!
– Ванчо, как си, мили? Слушат ли те самолетите?
Тя вече се настаняваше до мен. Остави на прозореца китаромандолината, върна се, изгледа ме и изведнъж ме прегърна и ме целуна!
– А бе ти си станал страшен сладур! Дано да не си се оженил като
тия всичките.
И тя ме целуна отново. Целувката ѝ беше странна. Макар и от такава прекрасна красавица, тя говореше само едно: „Ако ме искаш, твоя
съм.“
– А-а-а, не ми е минало и през ум да се женя. С тази моя работа не
съм нито за дом, нито за семейство – отговорих машинално.
– Що така? Къде си сега?
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– Ами в Сеул, в Южна Корея. Там живея почти от пет години.
– И кво? Как е там?
– Ами... нормално. Като навсякъде.
Едва сега забелязах, че спътникът ѝ, който ни беше представила като
Крис, стои прав до нея.
– Виждам обаче, че ти не си сама и свободна.
Също така забелязах, че всички гледат към нас.
– О, това е Крис! Запознайте се!
Здрависах се с Крис.
– Той никакъв не ми е. Просто живеем заедно. Нали Крис? Ако не
вярваш, питай го! – обърна се тя отново към мен.
– О, това са си ваши неща! Пък и кой съм аз, та да го питам? Един от
твоите съученици, които не си виждала от десет години.
– Както искаш. Просто живяхме тази зима в неговата каравана да
се топлим. Това е. А ти... ти не си един от моите съученици, а си Ванчо
сладуранчо, пилотчо от Сеул. Ето това си ти!
Боже мой! Това Мариана ли беше? Тя ли ми говореше тези неща?
Рошльото продължаваше да стърчи до нас.
– Крис, можеш да се поразходиш – проследи тя погледа ми. – Тук ще
ти е скучно. Пък и нямаме пари за два куверта.
– Добре – отговори безропотно той. – Кога да се върна?
– Ами, не знам. Може и да не се връщаш. Аз все ще се оправя някак
си.
– Ако нямате пари, аз ще платя за вас двамата – опитах се да се намеся.
– Ето, виждаш ли? Ванчо пилотчо няма да ме изостави. Той кара голям самолет и има много кинти. Нали, Ванчо ?
– Е, чак пък толкова... – прошепнах.
Наоколо ни все още беше страшно тихо. Рошльото вече беше взел
китарата и се беше изнизал навън. Пръв се окопити организаторът Калин. Или може би жена му го сръчка.
– Хайде, наздраве, скъпи приятели! Вече сме всички! След десет години отново заедно! Нали така се пееше в песента…
Думите му подействаха на всички като гръм. Сякаш отново тръгна
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спряла филмова лента. Хората подскочиха, огледаха се, дръннаха чаши,
чу се смях, някой отговори на поздрава, друг запя песента, на няколко
места се разприказваха едновременно. С Мариана най-после останахме сами.
– Мариана, какво се е случило с теб? – едва успях да изрека.
– Какво да се е случило? Нищо. Живея, карам я някак.
– Но... Признавам, изглеждаш ми странно. И май не само на мен. И
въобще...
– А-а-а. Така реагират хората. Особено по-задръстените, каквито са
май повечето ни съученици. Аз съм хипи. Така живея. Добре ми е.
– Какво работиш?
– Нищо.
– А къде живееш?
– Нали ти казах? В караваната на Крис.
– Имах предвид къде живееш постоянно.
– В караваната на Крис.
– А той какъв ти е?
– Никакъв. Познат.
– Все пак... не ти ли е... приятел?
– Не. А ти приятел ли си ми? Човек няма приятели. По-точно, всички
сме приятели. Донякъде.
– И все пак... ти не беше такава.
– Каква? – тя се разсмя.
– Ами такава... как да кажа... освободена...
– Освободена – тя се разсмя още по-силно. – А ти като си освободен
кавалер, ще ми поръчаш ли някакво питие ?
Съвсем бях забравил. Донесоха. Чукнахме се. Но все още се чувствах
много странно. А и тази целувка... Хем беше Мариана, хем не беше тя.
Не можех да разбера какво ми става, не съм нито мълчалив, нито смотан, нито стар. На 28 години сме. А тя ми изглеждаше като дете, за което
някой трябва да се погрижи. И най-напред – здраво да нахока. Може би
дори да го напляска. Дали подобно чувство не е изпитвал някога много
отдавна и тиранинът ѝ баща?
– А ти какъв си, Иване? – изведнъж беше станала сериозна.
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– Аз ли? – стреснах се. – Аз съм като всички останали. Живея, работя,
оправям се някак си сред чужди хора.
– Всички сме сред чужди хора.
– И ти ли? Вие, хипитата, доколкото знам, живеете като едно семейство. Всеки за всички.
– Всички сме сред чужди хора. Всички сме като всички. И всички искаме едно и също. Ето, ти искаш да спиш с мен. Не е ли така?
– Мариана! – не вярвах на ушите си.
– Какво Мариана? Нима не казвам истината? Защо толкова ви е страх
всички от истината? Ти искаш да спиш с мен. И това ще стане. Имаш ли
къде да ме заведеш?
– Но Мариана!
– Стига с това „Мариана!“ Искаш да спиш с мен. Като си тръгнем от
тук, ще ме заведеш някъде и ще се изчукаме. Но ти не искаш само това.
Ти искаш да ме имаш. Ето това искаш, Иване!
– Защо говориш така? Ти?
– Хайде, стига! Нали се разбрахме. Сега ще се успокоиш. Виж как
добре си прекарваме. Хубаво е това местенце. Някой ми каза, че тук сте
се събрали след абитуриентския бал. Исках да дойда, но баща ми ме
заключи. Хубаво ли си прекарахте?
– Ами да... но теб те нямаше...
– Ето, сега съм тук.
Да. Тя беше тук. И ми беше обещала да се изчукаме. Без да я питам,
без да ѝ го показвам, без да ѝ го поискам. Но тя знаеше, че го искам.
Исках да ѝ разкажа толкова много неща... За стотиците сънища, в които се беше появявала, за стотиците самотни часове във въздуха, които
бях мислил за нея, за това как от години разнасях мислите си за нея по
целия свят, ден след ден, седмица след седмица, месец след месец,
година след година…
Не помня нищо от срещата на класа. Някои държаха речи, други се
напиха, едни се хвалеха с успехите си, други с парите си, трети с любовниците си. Аз само седях и гледах Мариана. Тя почти не говореше,
почти с никого не общуваше, гледаше зачервените и развеселени лица
на съучениците си – тези, които ходеха по хижи и екскурзии, по купони
и рождени дни, докато тя вероятно е била заключена. А сега като че ли
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те бяха заключени, но не от бащите си, а от самите себе си.
Доста след полунощ отидохме у нас. Разтропахме се, майка ми се
събуди, промъкнахме се в моята ученическа стая като ученици. Бях напуснал Пловдив веднага след завършването на гимназията и никога
повече не се завърнах. Тук всичко си стоеше както от времето на ученичеството ми – дори албумът с абитуриентските снимки беше най-отгоре
на лавицата. Тя го взе и дълго го разглежда. Много дълго. Нищо не казваше, само прелистваше страниците отново и отново.
– Мариана! Аз много пъти си мислех за теб. Много пъти те сънувах.
Ти... ти... ти просто беше прекрасна! А сега си още по-прекрасна!
– Ще млъкнеш ли? Кому са нужни тези приказки? Обещанието си е
обещание...
С две движения дрехите ѝ се свлякоха на земята. Бялото ѝ мраморно тяло блесна на лунната светлина. Никога няма да забравя този миг!
За пръв път в живота ми мина мисълта, че ей сега, ей тук да умра в обятията на Мариана, все пак не съм живял напразно, все пак си е струвало
да се родя в този град, да попадна в тази гимназия и в този клас, да
срещна Мариана, да я загубя, и сега да я открия отново. Дори следващият ми дъх да е последен, не съм живял напразно. Колко много исках
да ѝ кажа тези неща! Тя мълчеше. Мълчах и аз. Навън се зазоряваше…
– Сънувал си ме, казваш? И си мислил за мен?
– Да. Много пъти.
– Знаеш ли, и ти като всички други просто искаш да ме имаш. Това е
всичко.
– Признавам, че е така. И сега, когато те имам…
– Какво?
– Ти си вече моя!
– Кой ти каза, че съм твоя?
– Никога вече няма да те загубя.
Исках да ѝ кажа, че я обичам. Че винаги съм я обичал. От онзи септемврийски ден, в който я видях за пръв път в осми клас, с русата плитка и сините очи, на рождения ден на Мария със синята манта, на абитуриентския бал, днес като рошава хипарка, и утре, и завинаги. Но думите
някак не излизаха от устата ми.
– Сега остава да ми предложиш да се ожениш за мен. Така правят

321

всички, които искат да ме имат.
– Защо не? Искам да бъдем завинаги заедно.
– Искаш да стана твоя със „Защо не?“ И къде ще ме заведеш? В Сеул?
В служебния апартамент на Ванчо пилотчо. И как го виждаш това? Кога
го виждаш?
– Засега наистина мога да те заведа само там.
– Кога си заминаваш ?
– Довечера. Дойдох си миналата седмица.
– И защо не ме потърси? Нали ме обичаш? Нали искаш да съм твоя?
Нали искаш да се ожениш за мен? Нали искаш да бъдем завинаги заедно?
– Да.
– А ако не бях дошла на срещата на класа снощи? Кога щеше да ми
кажеш тези неща? Нямаше да съм тук, дори ако в ресторанта бях седнала до някой друг, а не до тебе…
– Не, аз още от…
– Хайде, стига! Ти просто искаш да ме имаш. Всички това искат. Но аз
чувствам, че едва ли някой някога ще ме има.
– Мариана, аз…
– Ти сега ще ме качиш на колата си и ще ме закараш в бунгалото на
Крис. Лагерът ни е на десетина километра от града.
– Там ли да те търся?
– О-о-о, не! След седмица-две се изнасяме към морето. А защо си
мислиш, че ще ме търсиш? Досега защо десет години не ме потърси?
– Не знам. Ти беше недостижима. Живееше само в сънищата ми и в
мечтите ми.
– Ами значи там ще си остана – засмя се тя.
– О, не! Вече няма да е така. Ще видиш!
– Да тръгваме. Обади се някой път…
Беше краят на май.
Вечерта си заминах през Франкфурт. През юни бях на обучение, а
в началото на юли – на изпити. Станах командир на екипаж. Пръв от
всички българи тук. Веднага след това ни пребазираха в Пусан, на морето. Сезонът вече беше започнал и за отпуска можеше да се мисли
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най-рано есента.
Мариана отново беше в сънищата ми, но този път жива, едновременно мраморна и топла.
Все още нямаше интернет, нямаше Скайп и Вайбър. В България още
нямаше мобилни телефони, дори в Корея нямаше, в Япония и Щатите
вече се появяваха. Но и да имаше, едва ли някой от моите приятели
поддържаше връзка с Мариана. Мислех да ѝ напиша писмо, но тя нямаше адрес. Пък и писмото щеше да пътува един месец. А и до кого да
го изпратя? Можех да искам от някого адреса на родителите ѝ, но те
едва ли знаеха къде е. Най-после получих една седмица отпуска през
ноември.
В Пловдив първата ми работа беше да попитам за Мариана. Оказа
се, че вече всички знаят къде е. Съвсем наскоро Мариана се беше омъжила за най-богатия човек в града – индустриалеца Евстатиев, човек с
двайсетина години по-възрастен от нас. Неговото име се споменаваше с половин уста, защото всички знаеха, че по един или друг начин
притежава половината град – от панаира и повечето заводи до стария
Пловдив.
– Такава мадама е за такова място – каза Калин като минавахме
един ден по главната улица покрай огромната къща на Евстатиеви.
– Поне да ни махне от тоя мраморен балкон.
– Ти май я опъна тогава след срещата на класа. Поне ще ти остане за
спомен.
Не му отговорих.
– Срещнах Мария, дето седяха на един чин, нали се сещаш? Та тя ми
каза, че Мариана още през лятото скъсала с хипарите и се прибрала в
Пловдив. Не знам след това какво е правила и изведнъж един ден ѝ се
обадила да я покани на сватба. Само нея. Та като се видяхме, бързаше
за някакви букети, на другия ден била сватбата. Но има месец от тогава.
– Е, все някога ще ни махне с ръка от тоя мраморен балкон – въздъхнах аз. – Какво да се прави, животът продължава.
– Страхотно гадже беше, де!
– Страхотно.
Животът продължи. Нещата при мен се завъртяха бързо. След три
години получих предложение за работа в Япония. Там се сформираше
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нова частна авиокомпания и търсеха млади пилоти, а аз за позицията
си бях все още твърде млад. Преместих се в Токио. Животът ми и преди
минаваше главно по света и по хотелите на летищата. При японците
условията бяха по-добри, самолетите – по-нови, заплатата по-висока,
но отпуските – по-малко и по-рядко си идвах в Пловдив. А родителите
ми имаха нужда от все повече грижи. Приятелите ми си гледаха жените
и децата. Някои се пръснаха по София, други по чужбина. Калин и Стефан останаха в Пловдив. Винаги като си идвах, намирахме време да се
видим, макар и само за една вечер.
Също винаги, когато минавах по главната улица покрай имението на
Евстатиеви, се спирах и дълго гледах към мраморния балкон на Мариана. Но тя никога не се появи. Минаваше ми през ум да питам Калин и
Стефан дали се чува нещо за нея, но все така се случваше, че не беше
удобно. Пък и май се оказа, че целият клас е разбрал, че след срещата
сме били заедно. Та и затова не исках много-много да разпитвам. Все
пак, сега тя беше жената на Евстатиев.
Като направих пет години в Токио, японците ми предложиха място
за командир на Боинг 747. Това е мечтата на всеки пилот. Бяхме само
трима чужденци в групата – един бразилец, един канадец и аз. Пак
шест месеца в Сидни на обучение, тук вече всичко ми беше познато, а
вече имах и доста колеги, които работеха от години в Австралия. Така
че българска ракийка и барбекю с кебапчета в Сидни не липсваше. До
България обаче тогава почти една година не можах да си отида.
Като командир на Джъмбо, време беше животът ми да тръгне подобре и по-леко. Почти петнайсет години вече се трепех да правя кариера в Азия и беше време да бера плодовете на усилията си. Успях да
договоря и четири двуседмични отпуски годишно, така че вече щях да
си идвам в Пловдив през два месеца.
По време на първата от тях, Калин ми каза, че с Гого пак организират
среща на класа. То станало двайсет години от завършването... Просто
да не повярваш!
– А бе ти може да не вярваш, ама догодина синът ми вече ще е абитуриент – усмихна се Калин.
– Стига де, млади сме още!
– А бе, млади, млади, ама четиридесетте почукват.
– Нали пак в „Тракийски стан“? – попитах. – Пиши на Скайпа кога
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точно ще е, но аз отсега ще си заявя две седмици за втората половина
на май.
– Е, тогава няма как да пропуснеш...
Отново минавахме покрай къщата на Евстатиев, но този път реших
да пропусна шегата с балкона на Мариана. Дори си наложих да не поглеждам натам. Пък и много време беше минало. Калин едва ли помнеше онзи разговор от преди десет години...
Но вечерта, като излязох на моята традиционна разходка по главната улица, разходка на самотник и чужденец, отново спрях пред имението на Евстатиеви. Дворът беше осветен, салонът и стаята с мраморния
балкон също светеха. Явно имаше някакво тържество, защото в градината и зад завесите се мяркаха хора, по алеите имаше паркирани няколко коли.
Наистина се загледах през голямата желязна врата и ми се мярна
жена в бяла рокля. После жената изчезна, появи се отново и аз реших
да си мисля, че това е Мариана, макар че от такова разстояние не можех изобщо да видя лицето ѝ в тъмнината…
Втората среща беше като първата. Само че двайсетгодишнина. Повечето от нас вече бяха доста понатежали. Разбира се, непрекъснато
си повтаряхме колко сме млади, че сме само на 38, дори в програмата
беше включен и нощен бар, нямаше да се разделяме до сутринта.
Същата малка зала, добрият стар „Тракийски стан“, и той като нас поовехтял от годините и отдавна забравен от новите абитуриенти, които
навън надуваха клаксони по улиците.
Семейни двойки почти нямаше, а гаджета – изобщо. Калин беше с
жена си, но тя си вървеше направо към организационния комитет. И
Нели беше пристигнала от Варна с мъжа си, та го взела, да не стои човека сам в хотела.
Иначе – отсъстващи пак нямаше. Аз отново седях в дъното, слушах
наздравиците, шегите и смеховете и... чаках Мариана.
Калин по традиция каза официалния тост.
– Скъпи приятели! Да сме живи и здрав, че отново всички се събрахме! Кой от Токио, кой от Варна, кой болен, кой здрав... и т.н. – вече беше
към края на втората водка.
Всички заръкопляскаха, той се вдъхнови от успеха на речта си и продължи:
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– Толкова се радвам, че сме отново всички заедно! А сега предлагам
да пием за най-далечния гост, за нашия Иван, най-младия капитан на
Джъмбо джет в Цяла Япония!
Всички окончателно се разврякаха, особено жените, и нямаше да ми
се размине. Ща не ща, трябваше да кажа нещо. Станах и казах наздраве. Тъкмо щях да седна, но се сетих и вдигнах ръка. Настана относителна тишина.
– И на мен ми е страшно приятно, че сме отново всички заедно. Но
все пак, забравяме един човек, който явно и този път ще закъснее – нашата Звезда, нашата Мариана…
Атомна бомба да беше паднала на средата на масата, някой да беше
откачил и заритал главата си из залата, жив хан Аспарух да беше влязъл
в ресторанта на кон, нямаше да произведе такова впечатление...
Изведнъж настана гробна тишина. Всички впериха погледи в мен, а
аз застинах с вдигната ръка, в която още стисках чашата с вино, без да
разбирам какво става.
Накрая някой близо до мен промълви:
– Ама ти не знаеше ли?
Аз май попитах какво трябва да знам, но може и да не съм попитал.
Може и да съм попитал, а може и някой направо да ми е казал... Няколко от жените се опитваха да ми разказват някаква история, но аз не
ги слушах...
– Абе не може да не е станало дума бе, човек! – Калин се опитваше
да не ревне. – Нали като минавахме покрай Евстатиеви, ти казах, страхотна мадама беше, но я няма вече.
– Не, каза ми, че ще чакаме някой ден да ни махне с ръка от мраморния балкон. Беше срещнал Мария да отива на сватбата ѝ и ми каза, че
било най-много преди месец.
– Абе какъв месец, бе! Тя се убила два дни след сватбата. Евстатиев
ѝ подарил за сватбата чисто ново БМВ. Значи, това става в неделя, а тя
във вторник тръгва за София и се разбива на магистралата… още преди
Пазарджик… на най-правия участък, на летището.
– Как така на летището?
– Ами така. Предполагат, че може и да се е самоубила. Колата се
взривила и от нея нищо не останало.
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– Искаш да кажеш, че тогава, когато сме минавали покрай Евстатиеви, и ти ми каза, че си срещнал Мария, като отивала за букети за сватбата…
– Да, тогава тя отдавна не е била жива. Просто аз не съм знаел…
– Чакай! Значи когато аз съм разбрал, че тя е женена за Евстатиев,
Мариана всъщност вече не е била жива.
– Така излиза, човек…
– И аз десет години съм минавал покрай балкона на Евстатиеви и
съм се надявал да я видя, а тя през всичките тези години е била мъртва? Защо не ми каза? Как можа да не ми кажеш?
– Ами мислех, че знаеш бе, човек! Та теб все те няма. Понякога не се
виждаме по една-две години!
Прибрах се отново в моята абитуриентска стая при моя абитуриентски албум. Отново беше краят на май. Отново гледах албума, а навън
се развиделяваше.
Само Мариана я нямаше. Вече десет години тя беше на двайсет и
осем.
Тя беше намерила трети, последен начин да бъде ничия…
Първо, като заключена от баща си...
После, като жена на всички...
И накрая – сама във вечността...
Ничия...
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БОЙКО ЛАМБОВСКИ
(1960)

Тежка картечница
На Иван Драголов от Стара Загора
***
Въртейки педалите кротичко,
Гошето прави кръгчета, Гошето става мъж.
Гошето плаче от Ботора – лошия дангалак в двора,
с оглушителен бихевиористичен апломб.
***
Старецът в нищо не вярва.
Старецът вярва в парите си.
Старецът си купува курвичка.
Да можеше да я стреля бавно.
***
Всеки си прави своя
лична атомна бомба.
Данчо си крие неговата
в скъсан чорап зад шкафа.
***
С какво стоманено клоцане
чаткат устите благостни –
то Ницше пак полудява –
растете, мъже държавни.
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***
Съвсем непознати просяци
в града ми закараулиха –
не съм ви срещал, чудаци,
в цялата литература.
***
Те са прекрасни – тия
сияйни курви край пътя,
както се смеят с найжестоката част на устата.
***
Слънцето всеки ден перва
с жарък камшик Балканите.
Каква е тая верига,
забравила да залегне?
***
Един Радивой познавам –
поет, футболист, пияница.
Вятърът западен свири
в стъклото ми като на гилза.
***
Юношата Методи нощем
седемстотин змеици люби.
И бързо става прозирен
като екран на монитор.
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***
Господ си къта пилците.
Господ ни гледа ласкаво.
Защо като амбразура
окото му тъмно зее?
***
Светлината и тъмнината
летят една срещу друга.
Летят една срещу друга,
а ние сме по средата.
***
Сашка от Малко Търново
лани излезе от вкъщи
и влезе в един потаен
сайт на 300 милиона.
***
И мойта родина вече
на детска градина ходи.
Но си не знае шкафчето,
и си не помни името.
***
Започнаха да говорят
трамваите и тролеите,
и камъните, и въздухът –
а хората оглушават.
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***
Светът става все по-смислен,
а малкият Захаринчо
пълзи като танк през него
и триумфално нинджасва.
***
Кой тука няма усещането,
че скоро тунелът свършва,
и предстои да плисне
поток лъчезарен ужас?
***
Недей отваря вратата,
когато звъннат внезапно,
че като нищо ще видиш
Хитлер и Мики Маус.
***
Чувам – с военна стъпка
иде нещо съвсем невиждано.
То гази цели градища,
но не докосва земята.
***
И се взираме в телевизора
като притихнали кроманьонци
в пещерен отвор. Нищо –
зле сме, но саблезъб е Господ.
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ДЕЯН ЕНЕВ
(1960)

Спомен за Петя Дубарова
Все се каня да изровя няколкото писъмца и пощенски картички, които имам от Петя Дубарова, и да ги изпратя на майка ѝ Мария и на сестра
ѝ Елица. Но най-дългото писмо, което ми изпрати Петя в казармата през
есента на 1979 г., се загуби. Загуби се и моят отговор, бях изписал половин тетрадка и продължавах да пиша. Държах нещата си под дюшека
в спалното на учебната рота, където бяхме нагъчкани в легла на два
реда 160 новобранци. Бях се изхитрил да пиша някакъв комсомолски
доклад и вечер след проверка с разрешение на ротния, капитан Георгиев, се качвах в класната стая на втория етаж и трескаво редях страница
след страница от писмото до Петя. Сигурно е било хубаво писмо, вече
не си спомням нищо от него. Един ден, като се прибрахме в спалното
след вечеря, след дългия двукилометров марш с песен от столовата до
спалното, младсержантите не харесваха как пеем и постоянно спираха
и бавеха строя, предстоеше клетва и трябваше да се научим да маршируваме като гвардейци, като се прибрахме най – сетне в спалното,
казвам, след двучасовата маршировка, всичките ни багажи изпод дюшеците – всичко онова, което се бяхме опитали да скрием и спасим от
цивилния живот – беше изтърсено на пода. Старшината беше правил
тараш и сега с огромна наслада наблюдаваше паниката ни. Получихме
заповед веднага да изметем и да изхвърлим всичко. Старшината беше
кореняк индианец от Елин Пелин, беше се попочерпил, както си е редно, беше блъснал фуражката си назад и следеше да не скрием нищо.
Така писмото на Петя и моят дълъг отговор до нея отидоха на боклука.
Клетвата мина и замина, беше на стадион „Славия“. Мина като сън
и половиндневната отпуска вкъщи. Дойде декември, мрачният декември на 1979 г. Мрачният, казвам, защото имахме още близо две години
служба. И отново 160 човека след вечеря блъскахме като луди цинтаците по асфалта в тъмното, пеейки „Велик е нашият войник“. „Дай тон
за песен. О-о-одом марш!“
Но онзи ден си го спомням като днес. Строят завива в мразовитата
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вечер покрай щаба, излизаме на дългата двукилометрова отсечка, водеща към корпуса на Учебната рота, младсержантите вървят край строя
и пушат, някой от нас също се изхитряват да запалят цигари, двамата
младсержанти не са слънце да огреят навсякъде, аз съм се паднал в
строя до едно момче от Бургас от съседен взвод, той ми иска да му дам
бързо огънче и сетне, дръпвайки дим до петите, ми казва, че Петя се е
самоубила. В началото не разбирам за коя Петя говори, после разбирам. Говори за Петя Дубарова. Казвам на няколко момчета от нашия
взвод, мои съученици от Английската, те бяха чели Петя в „Родна реч“ и
я знаеха. Те казаха на други. Строят се развали. Единият от младсержантите също беше от Английската, и той знаеше Петя. Не ни направи забележка. Остави ни да вървим и да пушим. Така нашият войнишки строй
изпрати Петя в онзи далечен мразовит декемврийски ден на 1979 г.
Запознах се с нея на семинара, организиран от сп. „Родна реч“ седем-осем месеца по-рано през същата година, през април, по време на
пролетната ваканция. Тридневният семинар се проведе в хотел „Орбита“. Току-що бяха ни изплатили и някакви хонорари от списанието, първите ни пари, спечелени с писане, сумата хич не беше малка, помня,
че бях взел около трийсет лева. През почивките пресичахме булеварда
и отивахме да пием с нашите си пари бира в заведението отсреща – с
Елко Чернев, Бойко Ламбовски, Пламен Мавров, той беше от Бургас и
беше приятел с Петя, с Кольо Кицевски, с Ангел Малинов, с Цанко Лалев. Къде сте, момчета? Пръснахме се. С повечето от тях не съм се виждал от години. Младен Савов и Пламен Мавров ме запознаха с Петя.
Беше хубаво момиче, слабо и височко, малко ъгловато още, но обещаващо да стане красива жена. Кожата ѝ имаше меден оттенък, тъмните
ѝ очи бяха много красиви и малко опасни, като на източна принцеса,
като на владетелка на големи тайни. Държеше се малко рязко, сега си
давам сметка колко малка е била тогава, едва на седемнайсет. На една
от срещите седнахме един до друг край огромната облечена със зелено сукно маса. Георги Константинов изнесе основния доклад, после Росен Босев говори за белетристиката на средношколците, публикували в
списанието през изминалата година, а Николай Кънчев – за поезията. С
Петя Дубарова си разменяхме закачки – кой от присъстващите в залата
известни писатели на какво ни прилича. На глухарче, на изгоряла кибритена клечка, на молив.
През лятото на същата тази 1979 г., преди казармата, отидох на гос-
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ти на Петя в Бургас. Улицата, на която живееше, не се казваше „Уилям
Гладстон“, както сега, а „Ернст Телман“. Обядвахме тримата с майка ѝ,
помня, че на масата имаше красиви сребърни прибори, а сетне с Петя
дълго се разхождахме из Бургас, из центъра, из Морската градина. Петя
беше много горда със своя град.
Гледахме морето и корабите. „Искам да съм чайка – каза Петя. – Да
мога да отлитам и да долитам, когато си искам.“
В средата на 90-те тримата с Ангел Малинов и Бойко Ламбовски получихме покана от Дома-музей „Петя Дубарова“ да изнесем рецитал в
него. Отидохме, дворчето беше пълно с млади хора. Беше ми странно
да говоря за Петя Дубарова пред толкова много очи в индиговата бургаска вечер. Разказах как войнишкият ни строй е замръзнал при вестта за
смъртта на Петя. Как 160 войника са отдали нещо като гвардейски почести на поетесата. Така си беше. Не си измислях. На другия ден с Ангел
Малинов се качихме на влака за София. Тогава още имаше вагон-ресторанти. Седнахме с Ачо във вагон-ресторанта, поръчахме първите бири
и се загледахме в препускащия край очите ни пейзаж. Много е хубаво
да пътуваш във влак със стар приятел – поет.
Толкова много неразказани спомени има. А спомените трябва да се
разказват, защото иначе изчезват като чайки в морето. Ангел Малинов
работи като учител по литература в Перник. Завиждам на неговите ученици. Сигурен съм, че те са изчели „Най-синьото вълшебство“, пълното
издание на творчеството на Петя, от кора до кора.
„Най-синьото вълшебство“ върви на „Славейков“ по 30 лв. Онзи ден
ми се наложи да си го купя, защото моят екземпляр ми го отмъкнаха
още преди години.
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Иван Методиев
Поетът Иван Методиев умееше като никой друг да говори с душата на родината си – с нейния пейзаж, с нейните животинки, с нейната
земя и с нейното небе.
Той ги посочваше и ги заговаряше. И от техния диалог се раждаше
поезията му. Именно способността да говориш с родното пространство
в ехото на времето отличава гласа на големия поет от гласовете на всички останали поети.
Нещо повече – той беше баткото на онези малките, населяващи родината му. Беше закрилникът им. На щурчетата, на вълчетата, на жабчетата, на костенурчетата, на рибите, на селцата, на калинките, на шипките, на щурците. На децата, на майките, на бащите. На сираците. Една
от стихосбирките му дори се казва така – „Песни за сираци и сирачета“.
Той, който сам не можа да оцелее в мутропрехода ни, в поезията си
съумя да ги защити, защото им даде глас.
Ето какво написа Светлозар Игов в предговора си към „Избрано“,
книгата, която поетът сам подреди, но не доживя да я види отпечатана.
„…През юли 2003 г. поетът напусна дома си, казвайки, че тръгва към
Пирин. След седмица тленните му останки са намерени край Банско.
Смърт при „неизяснени обстоятелства“? Напротив, обстоятелствата
са прекалено ясни, замъгляват ги онези, които не желаят да се види
очевидното, което поетът пределно ясно е казал в заветната си творба „Дай ми“ – бягството му от „голямото тържище“. Защото истинската
поезия представя „ценни книжа“, които не се котират на тържището на
живота…“
Запознах се с Иван Методиев в началото на осемдесетте. Той беше
бляскав човек. Кариерата му вървеше стремително нагоре. Още първите му две стихосбирки „Прости сетива“ и „Пейзажи на душата“ го бяха
превърнали в явление. Беше редактор на поезията в сп. „Септември“,
беше член на Управителния съвет на СБП. Но понеже още през 1983 г.
бе написал „милиони майки вият в бедняшките вселени“, знаеше къде
е границата между поезията и голямата поезия.
Сега малцина си спомнят за онзи прословут „Град на истината“ от
началото на Прехода. Още по-малко си спомнят, че той беше основан
именно от поети и писатели – това добре може да се види на архивните
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снимки. Иван Методиев също живя няколко месеца в палатка до Президентството. В едно интервю година-две преди смъртта си той ми каза:
„Българските поети и писатели направиха този преход, те го подготвиха
и го подготвяха много дълго време. Политиците не могат да разберат,
че поетиката е пътят към хармонията – т.е. към собственото им оцеляване. Голямата драма на нашите политици е, че те са пирамидални, те
не са хармонични.“
Това са думи, за които може да се отдели един билборд пред парламента, мисля аз. Един вечен билборд.
В началото на деветдесетте Иван Методиев издаде няколко книжки
от своето списание „Нава“. Спомням си как трескаво събираше в кафенето на писателите на „Ангел Кънчев“ 5 текстовете за първия брой.
След време, ако използваме западната терминология, тези няколко неугледни книжки на „Нава“ ще струват хиляди евро.
Така че, който ги притежава, да си ги пази. Те наистина са „ценни
книжа“.
После Иван Методиев стана галерист. Държа две галерии, в гаражче
на ул. „Елин Пелин“ до сегашния площад „Журналист“ и в един апартамент на ул. „Любен Каравелов“. С една дума, поетът се опитваше да
оцелява. Беше се оженил за трети път и освен двамата синове, Милен и
Йосиф, от предишните си бракове, вече имаше и щерчица, Ния. В онова
интервю го бях попитал:
– Ти как оцеляваш, поете? С какво живееш, с какво храниш семейството си?
– Не знам какво да кажа. Живея с огромна вина към децата си. Три
деца са това. Хайде, единият е голям. Но щерката е на четири години и
половина. Трудна работа…
Както се вижда, отговорил ми е сдържано, стиснал зъбите. В стихотворението „Дай ми“ не е така. Там бащината му болка е хрип. Не хрип
– кръв! Намерете стихотворението, прочетете го.
То, впрочем, не е включено в настоящото издание.
В интервюто го бях попитал още:
– Какво представлява духовното ти убежище, „малката стаичка на
сърцето ти“?
– Аз живея на партера, работя в кухнята, има една джанка, която
расте точно до прозореца. Няма нужда от завеси. По нея се катери една
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котка с котенцата си. Сега има три. В джанката живеят синигери и врабчета. Кухнята изглежда много голяма с това дръвче. Врабците и синигерите изведнъж се стрелкат да клъвнат някоя троха, когато котката е задрямала. Имам чувството, че обичат да си играят с тази котка. Всичкото
това може да се нарече духовно убежище. Във всеки случай в него има
и ритъм, и безкрайност – двата цвята на нищото, което наричаме душа.
Зад дръвчето наблизо е детската площадка. Гласовете на децата не ми
пречат, а ми помагат. Само ако някое се разплаче по-силно, скачам веднага на прозореца. Това също е ритъм.
Какво ли се е случило с тази джанка сега, със синигерите и врабчетата? Сигурно джанката пред блока на Иван в „Младост“ е изчезнала в
изкопа на нов блок.
През юли 2003-а поетът Иван Методиев се качи на влака и замина
за Пирин. Слезе от влака, стигна до една река и започна да си говори
с шипките, скакалците и рибите. Посмъртните издания на книгите му
„Повече тишина“ и „Избрано“ излязоха благодарение на хората, които
и приживе му бяха подавали ръка – Румен Леонидов, Иван Цанев, Екатерина Йосифова и вече покойните Малина Томова и Калина Ковачева.
Три години след смъртта му излезе и поетичният му трактат „За образите и световете“. Вътре той формулира гениалното си прозрение,
че поетичният принцип е основен закон на мирозданието.
Нещо, за което споменава и Йосиф Бродски.
Иван Методиев е погребан в гробищата на Банско. За гроба му се
грижи една местна жена, Мария. В началото, разбира се, тя изобщо не
била чувала за Иван Методиев. Стигало ѝ да знае, че това е гробът на
Поета. След време изчела книгите му. А сега Мария също пише стихове.
И хора, които са ги чели, казват, че стиховете ѝ са много хубави.
Ето така се отплащат посмъртно поетите. Големите поети.
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ПЛАМЕН МАВРОВ
(1960)

Да знаеш
Да бъдеш сам,
а в мисълта – светът.
И ти да си за него ден
и нощ,
и ден, и дъжд, и суша...
И да въставаш,
да се бориш,
да се биеш, за да бъдеш
победен.
По тялото провисналите спомени –
остатъци от рицарските кожи.
Под пръстите земя – хвърчило старческо,
постигната мечта
за твойте
само твойте дни.
Омраза? Не. Ти вече знаеш –
като око блести и бяга времето,
светът е в теб, остава само
да се превърнеш не в светец,
а в свят.

Море
По вълните ти дълго вървяхме
с вярата, с мрежите
и сърцата, пришити за тях,
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но разбрахме – присъждаш
мълчание.
Точно днес,
когато проблесна измяната,
точно днес, когато открихме
твоите златни изваяни граници,
точно днес
не зазиждай
душите ми
в статуи.
Остави ни,
остави ни да грачим,
да грачим
от ярост.

Молитва
Не се моли –
пред чувството
е втренченото ти око,
изваяно от пясъка
и твоя вечен бяг.
Не се моли на никого –
във въздуха
светците ще изсичат всяка твоя дума,
ще я издигат в паметник
и ти
ще коленичиш
сам
пред себе си.
Запей,
проклинай,
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радвай се или пък...
марширувай в крак,
но не и с безразличието на мъртвец
да гледаш времето
как те разпъва
бавно
върху своя сух език.

Все някога
Простим ли се с илюзията за успех,
нечакана ще дойде съвестта.
Невинната ще седне срещу нас
и ще мълчи,
докато събраното съмнение не се откърти,
докато не пропълзят в очите ни сълзи
и не признаем.
„Пропуснали сме главното,
най-ценното в живота сме забравили.
В делата си (тогава смятахме ги за велики)
използвахме и престъпления.
Великите и истински дела
едва сега ги виждаме.
Не са далече те от нас,
но пътищата ни напред
и пътищата ни назад отдавна са отсечени.“
За първи път
подслон под думите ще търсим,
но младите ще бързат, бързат
и малцина
ще ни чуят.
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АНГЕЛ МАЛИНОВ
(1961)
Таралежите свалят бодли
в тази тъй неуютна страна...
И дъждът от небето вали
като в трета световна война.
Полунощ е и въздухът син
се сгъстява в дванайсет без пет.
А душата ми – малък Кувейт,
търси своя Саддам Хюсеин.
И те виждам – в профил, в анфас
как ми хвърляш внезапно поглед.
Не очи, а барутен погреб,
императорска жажда за власт.
О, не ме убивай поне,
докато съм жив! И съм млад!
Не една разиграва коне
сред пустинята на душата ми.
Ти навлезе с владетелски жест
в мене, както в петролна империя.
Но не зная нещо намери ли
и дали ме обичаш до днес...
Всяка твоя обида боли
и ме мъчи неясна вина.
А дъждът от небето вали
като в трета световна война.
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Какво неподходящо, сиво време –
ни рак, ни риба.
И два пластични облака над мене
вещаят гибел.
Дори добитъкът кълне циклона,
квичи прасето.
На ден гърмят по двеста камиона
и десет хиляди коли в градчето.
До гуша кал, звезди, астероиди,
сплетни, колизии...
Каква провинция при толкоз видео
и телевизори!
С кожуси, с шуби местните зяпачи
ухажват есента.
И даже лудият Първан откачи,
уби жена.
Вървя настръхнал, трия си ръцете,
нагазвам в локва.
И в нея лунното око просветва
като шпионка.

Ина
„До извора от жажда ще загина“
		
Франсоа Вийон
До Ина не от жажда ще загина.
До Ина ще загина от любов.
Разчитам в сините очи на Ина
прочутата балада на Вийон.
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Сърцето ми какво ли не разбра
за тази изкусителка – жената.
Разбра лукавството, разбра разврата,
коварната, заплетена игра.
Не ми е до любов и до сълзи.
От тоя свят студен ще си замина.
В живота ми, живян наполовина,
съзирам черна сянка да пълзи.
И без да имам време да простена,
ще си умра с класиците – наум, на глас.
Под моста Мирабо минава Сена,
а всяка сутрин Ина покрай нас.
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БАЛЧО БАЛЧЕВ
(1961)

Баладично писмо
Не сколасахме с четата, байо.
Залудо затрихме момчетата.
Залудо измряхме, Българийо.
Като псета ни клаха. И нека.
Робува си робът робията.
Че що са за роба пет века?
Щом овчари стадата си криеха
и ни сочеха подли пътеки.
Затуй ли главите ни горди
анадолски дервиши побиваха.
И цяла нощ клета Околчица
мълчалива кръвта ни попива.
Че ден бе! Кънтяха челата ни.
Дълба ги оловото жежко.
Из урвите псуваше вятърът.
Орлици се виеха тежко.
И сбъднах молитвата. Спяха телата ни –
парцаливи, низвергнати, диви.
А ние кълняхме и плачехме, Дяконе:
– Ще възкръснат ли в Българско живите!
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Ветровете са нашите мисли
и тъмна вода е скръбта ни.
Като мътно небе сме надвиснали –
двеста неми зловещи камбани.
По-мъртви от мъртвите, мили народе,
по-живи от живите, робе и скоте,
ний пак ще превземем със гръм парахода
и пак ще загинем! Подписвам се: Ботев.

Болничен апокалипсис
Тази нощ ненадейно се пукна
цирея тъп на порядките.
Разлудяха се болните. Хукна
бясна сестра по креватите.
Две спринцовки се бяха забили
здраво в бедрата ѝ евтини.
В коридора, пияни от сили,
болните биеха лекаря.
И запалени, всички лекарства
пръсваха с гръм опаковките.
И без страх от зарази, коварства
пихме дълго водите на локвите.
Тази нощ се целунахме с вяра
и на съмване бяхме студени.
Двеста болни и аз – санитаря –
с доброволно прерязани вени.
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Вечеря със Сатаната
Ела, сатана. Тази тягостна вечер е наша.
Сядай на моята крива паянтова маса.
Недей се завира в иконостаса.
Нима и теб съм започнал да плаша.
Тази вечер ще пием до смърт.
Ти ще разкажеш за ужаса в ада.
А за ще ти кажа за моята скръб,
за всичко, което ме кара да страдам.
Недей да се мръщиш. Наливай и пий!
От хрисими гости се стягам.
Обиждай и псувай, чупи и се бий,
отпусни си душицата, симпатяго.
Какво си я свил тая лоена гадост.
Ако искаш, харизвам ти моята. На.
Но няма да стане пак номера с Фауст,
дори сто Маргарити да долетят на ята.
От людските нрави превъртам, лукави.
Купувам ти ада, да страдам на воля.
Тук всички са праведни ялови крави,
родени да спят, да мърсят и се молят.
Виж как богомазно очите им светят,
как бият челца пред светци и велможи.
Дори ще ти кажат „Пардон“ и „Простете!“,
когато в гърба ти забият си ножа.
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Този свят е по-катранясал от ад!
От утре насетне на мен си подвластен, рогат.
Не ми се усуквай и хич не ме зяпай.
Пуши си смрадливия фас и се махай!

Млади пророци
Вече нямаше бряг. Вече бяхме пристигнали.
Сам не зная и как се решихме.
За последен път може би пихме –
озлобени, нещастни, немигнали.
Страшно силни, пословично умни,
по-мъдри от старите хора.
Омаляха обаче душите ни струнни
да звънят, да горят, да говорят.
Бяхме млади пророци с кървящи инстинкти,
жреци на нещастната истина – голата.
Валяха в китарите жълти стотинки
и нашите притчи разсмиваха хората.
Тъжни клоуни, пяли за свети неща,
волни жертви на звездна прокоба,
запокити ни тъмната вечна вода
в безконечната земна утроба.
И бозаем сега океани от нефт.
Докато вие в суетни морета се къпете,
ний отприщваме долу след всеки куплет
неподкупната съвест на земетръсите.
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Господнята молитва на дякон Игнатий
Отче наш, който си на небесата!
Амин!
И баста!
Ще си взема очите в далечни земи
и пропъдя по чуждите краища.
Нямам младост за продан зад попски стени.
Нито гръб за душманските боища.
Цял живот ли да крия глава в рамене
и да пощя заптийските атове.
Или сит и лоясал, превил колене,
да паса манастирските охлюви.
Не, Всевишни!
За курбан не харизвам ни капчица кръв,
нито късче месо от месата си.
И щом расото хвърля, аз ничий съм роб,
освен на рода и страната си.
Сбогом, вуйко, хаджия, помазан със пот
от потта сиромашка на другите.
Оседлавам ти коня и яхвам на път,
да ми гониш по пътя цървулите.
Сбогом, мале, ти, клетнице клета,
не жали за сина си Василя.
Зелено е още дървото, което
един ден ще ми стане бесило!
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Онзи парламент...
Онзи парламент, където
конгресна зала е полето,
където председателски звънец
е пролетния син синчец,
където горди депутати
са вехти мури и букаци ...
Онзи парламент, където
велик консенсус е небето
и където Свободата
дошла направо от гората
в онзи парламент, където
запокитвам си сърцето
сред бръмбари, треви и птички –
бъбриви дуплики от божи срички.
Ей за този парламент съм, братя!
За него ми копней душата.
А на вас, деца добрички?
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ИВАН НЕНКОВ
(1961)

Ах, морето...
Сянка на птица над късните плажове слиза,
бяга подобно на палав хлапак бриза.
Пясъчни спомени ронят се пак,
вече усещам предесенен знак,
слънцето бавно загръща се в облачна риза.
Все по-студена е всяка вълна,
ала надежда има една...
Ах, морето... ах, морето в мен остава.
То навярно е, което ме спасява.
Сянка на птица от морския бряг литна –
сякаш душа на самотен моряк-скитник
Кой ще опита сега да я спре,
нейно е силното синьо море,
нейния път ще чертаят отгоре звездите.
Бряг си намира всяка вълна
и надежда има една...
Ах, морето... ах, морето в мен остава
То навярно е, което ме спасява

350

Дано!
Ако на митинг добро същество
гладно до късно седи –
значи отново го хранят… с какво?
С глупости, както преди.
Ако елитът потъва в разкош
и гледа отгоре сеир –
значи раята пак дреме среднощ
между Канал и Ефир…
Припев:
Дано, дано, дано…
Дано, дано, дано
не минем на свещ и сено
по схемата „три към едно“!
Тогава, тогава
предвиждам такъв финал,
че даже ми става
за мене жал.
Ако харизваме вот и имот
на някой глупак самозван –
въх – ще попаднем в такъв хомот,
че само си мисля „Аман“!
Ако обаче горкият народ
Над крими и порно тъпей –
ей ще настъпи такъв живот,
че само си викам „Недей“!
Припев:………
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Тогава септември ще бъде май –
повярвай, приятел-авер…
Ела, избирател, гласчето си дай!
А аз ще ти дам… хайвер.
И нека Европа залива се в смях,
и нека ни сочи за срам.
Няма по-сладък от нашия грях –
да се подлагаш сам…
Припев:………
Бележка: По този текст на Иван Ненков е създадена песен от
Стефан Димитров, изпълнявана многократно от Клуб „НЛО“.

Преди антракта
На приятелите
от „Малък морски театър“
Приказно летяха дните…
На крилете на орлите
стигнахме земята горна –
там си спретнахме гримьорна.
И росата ни пречисти.
После – като на артисти
Бог ни даде огледало –
слънчевото зайче бяло...
Ние нямахме суфльори –
искахме да се говори
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с прости истини, които
ще покълнат като жито...
Ала в нашата квартира
влезе друг – да репетира.
Затова сега на двора
капе дъжд върху декора...

Ритъм
Денят потъва час след час
в очите на Земята.
Не мога да го върна аз –
поне ще го изпратя.
Душата иска вместо мрак
да види нещо светло.
Една гора подпира пак
с ръцете си Небето.
И затова ще е нощта
като въздишка лека.
Угасва всяка суета
под звездната ѝ дреха…
Усещам тънката трева
как въздуха разсича.
Щурче докосва тетива…
И ме пронизва притча.
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Село
Камбаната изпраща вест –
без думи всичко се разбира…
Трева, която не умира.
И камък, върху който днес
змията уморена спира.
Прегръдка на живот и смърт!
Зад есенните коловози –
сълзи на запустяло лозе…
Врати, отворени за път,
огънати от некролози.
Ликувай, тъжен кръговрат
от праг до прах, от кръст до къща,
от топъл хляб до хляб насъщен…
Градът е малко по-богат,
когато в тебе се завръща.

Същност
Завръщам се към своята Итака
като платно за мачтата завързан.
Сирените едно и също пяха
и песента им вече ми омръзна...
Приятелите хвърлиха веслата,
пред бурята, която приближава...
Единствено една жена – вълната
от мислите самотни ме спасява.
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Флиртувам с нея. Тя съблича кротко
въжетата от мен... Защо ме питаш –
изневерих ти, горда Пенелопо,
не трябваше платното да разплиташ.
Проклинай ме на ден стотици пъти!
Но, ако все пак вярна ме дочакаш,
аз ще ти кажа сам, че не мъжът ти,
а кон троянски влиза във Итака.

Автоепитафия
Аз нямах времето, което
на други беше отредено.
Живях по-кратко от щурчето
с тревите росни окосено...
По-тихо от сълзата дишах.
Но затова пък се научих
зад болката да виждам смисъл,
към чужда жажда да съм ручей…
Оставих думички и ноти
при мравката, в оная басня.
И си отидох от живота,
щом моята душа порасна.
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КАТЯ КРЕМЗЕР
(1961)

Пясъчна роза
Не се завърнах. Може би е късно.
Цветя оставих – рози във пустиня.
От тях остана прах и го разпръснах,
поне от мен ухание да има.
Не е пътечка от трохи за птици,
а прах от спомен, с пясъка се смеси.
А той след мен на роза заприлича,
от вятъра рисувани химери.
Не се обърнах, плащам с всяка стъпка.
Черта във пясък може ли да има?
Листенцата на пясъчната роза
рисува вятърът – вещае зима…

Фадо
Намалявам…
Светлината не заспива…
Остава светулка,
като тънко въже,
по което
нощните мисли минават
и потрепват сънливо
не поели към теб…
Уморено
лятото тъжно напомня…
Птици замръкват

356

в спотаено небе…
Колко още,
песните-дни отшумяват…
Вечерта се загръща
с аромат на перде…
От ръцете
проста истина пулсира…
Задъхано търси
своя бряг да се спре…
На прибоя
тихо вълните забавя…
Разтопява скалите
и избухва във нас
пяна в нощно море…
пяна в нощно море…

Листче от спомени
Бяло е утрото,
сиви надеждите.
Листче от спомени –
пъстро крило…
Скрито в тополите,
дни непрогледнало,
птици изпратило,
тъжно око…
Свършиха бурите,
с пепел посипани,
стенат стърнищата,
черна земя…
Спомен е лятото,
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утрин замръзнала.
Голи са мислите,
тиха река…
Листче от спомени,
скрито във пясъка,
помни очите ни –
ярка следа…
Листче отронено,
пазиш ли спомена?
Аз те изпращам –
цветна сълза…

Камбана без език
На Любомир Левчев
Попарени са розите навън.
Снегът ги е целунал за последно.
Но те бленуват слънце в своя сън,
на пролет топла и безкрайна нежност.
Не ги отрязах – дивна красота.
Напомняха ми дъхавото лято.
Сега единствен вятърът студен
завихря сняг и връща ме нататък.
Пред мен полето – снежна белота,
застинало без звук, без вик на врана.
Душата е отворена врата…
Кънтяща глухо, без език камбана…
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Да пусна гълъб
Прозорецът ми тъне във мъгла.
Повиках ли я, аз ли я създадох?
Да виждам със сърцето си света,
очи не са ми нужни и го зная.
От удари напукано стъкло,
с юмруци да отвърна не умея.
На пепел се превръща всяко зло,
когато с твърда вяра го огрееш.
Но злото се изражда и цъфти,
поливано с фалшивите ни маски.
А нежната ми кожа не боли,
отровата отвътре я надраска.
И който беше още малко жив,
запуши си ушите и избяга,
а този бяг е просто тъжен вик,
изсипал по ръцете ни жарава.
Отекна в мен като камбанен звън,
със хорови напеви го подеха
оголените клончета навън
и спуснаха мъглата като дреха…
Прости ми, Боже, може би греша,
че няма във света ни нищо трайно,
но всеки път забравяме това
и хукваме отново да мечтаем.
С душите си го виждаме красив,
забравили за удари и болки.
Сърцето носи пламъка ни жив
и нямат шанс огради и окови.
Поела дъх от твоята искра,
да богохулствам даже и не смея.
Аз имам малка, истинска мечта –
да пусна гълъб и да оцелее…

359

Тежест
На Анжела Димчева
Тежестта – невидима мембрана,
не идва непременно отгоре.
Тежестта е липсата на мама
и на много други свидни хора.
Тежестта е утро неразбрано
и самотна вечер непрогледна,
болка в крехкото ми рамо,
зейнала в душата бездна.
Тежестта, от думи неподбрани,
свят-усмивка в тъмнина превръща.
На приятелите мъките събрани…
(а сърцето е широка къща).
Тежест от деца и от любими…
Че светът е подъл и развратен…
Сякаш носим непосилно дните…
Колко дълго ще търпи земята?
А не е ли този свят за песен,
радостта не е ли за отплата?
Да получиш – толкова е лесно…
Да дадеш е тежест непонятна.
Тежестта събираме прецизно,
вместо хляб да хвърлим по водата.
Завистта – отровата на дните,
е змия, затегнала сърцата.
Тежест – и от бедност, и от слава,
от обиди – канара събрана.
Лесно е да бъдем по-щастливи,
всъщност нищо друго важно няма.
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Земя от пориви
Не ме търсете за обичане,
светът е само страх и болка.
След толкова любов и вричане,
на малкото ще съм доволна.
Обръгнали от преживелици,
денят ни – язва, люта рана.
Животът просто е последица.
Какво ли тук е лична драма?
Земя, от пориви създадена,
а всеки чувства се нещастен.
Децата ни – далеч прокудени.
Мълчим. Проблемите са ясни.
Едва ли късче непродадено
остана нейде на земята.
Съсипана е и разядена.
Превръща се в отровно блато.
А Бог със мисия единствена
света създал е, а в отплата,
да го градим, да го обичаме,
да го оставим на децата.
Защо те вплетох в тази приказка?
Защото всичко е тревожно.
И всяко „да“ и „не“ са истински,
и камък, махнат или сложен…
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ПЛАМЕН КИРОВ
(1961)

Молитва
Обичам те.
Но се боя от себе си.
От своята надменна изненада,
че толкоз бързо свърши тишината ми
и музиката на лицето ти
е изгревът,
след който цветовете
проговориха.
Не ги разбирам –
дълго изповядвах мрака
на своята самовглъбена есенност,
а вече съм новороден.
И без понятия.
Движения и мириси, и звуци
са моята родина… Но съм в нея
като дихание,
което не е мое.
И нека като него съм безпомощен
във твоята вселенска неизбежност.
Обичай ме.
Бъди ми майка.
Сътвори ме
с едно дихание, с една въздишка –
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онази – на внезапната тревога –
когато нищо не е обяснимо.
Бъди ми майка.
Пресъздай ме
със поглед, със едно движение –
и нека да съм смешен и достатъчен –
животът е по-мъдър от мечтите.
И нека с тях да свърши тишината ми
и моят страх да проговори
с болката,
която е любов.
Обичам те.

Нещо ме няма в тази любов
Пред очите ми
сиво огънче свети –
в тънка пепел пламъчето се крие
и цигарите са с глави на комети
и с опашки,
увити в хартия.
Танцуваме блуса
на кръвта си гореща.
Пепелта да се рони –
минало – свършено.
Какво,
че огънчето е сърце на нещото,
което ще ни прекърши.
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Още
има време
да сме си в ада –
сред пепел и дим, сред искана болка,
в насладата тъмна –
да бъдем придатък
на някой подобен.
И – не толкова.
Насладата яростна
свети и гасне
с отблясъка властен в очите
на този, който в нас ще прорасне –
обичан, обичащ.
Или мъчител.
А любовта е отсъствие. И драматично.
Диалог на самотник.
Сбъркано племе.
Тръгвам си. Време е. Нищо лично.
Просто трябва. Не зная защо.
Но е време.

В оня час
На Мария
Бавни танци за бързи момичета.
Топли ябълки в нощните клони...
Когато звездите са ничии –
те са всичко, което се помни.
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Преди много години танцувах.
Бавни танци за бързи раздели.
Нямах спомени и съществувах
със нехайството на неживелия.
Вярвах в стихове с нежни поанти.
Бавни думи за бързо съзряване.
Свиреха пулса ми музикантите.
Толкова бърз – не е за вярване.
Ала днеска сърцето ми стихва,
до последната нота изсвирено.
Всеки спомен, навярно, е лихва
за предишно умиране.
И мълча, за да слушам сезоните.
Прегръщам момичета вчерашни,
а над нас са дупки озонови
короните на черешите.
И се спича в кръвта си времето
на отмилялото самозалъгване.
Но е всичко, което ще взема.
Във часа, оня час... Преди тръгване.
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ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ
(1962)
След зимата на дългото мълчание
ще се познаем ли сред чезнещия мрак?
Денят си ляга неведнъж, нахранен със горещи сънища.
И заран стискаше очи, в тълпата истината срещнал.
Ще се познаем ли?
Аз вярвам в силата на тишината
на умореното от снегове поле.
Едрее хляб.
Историята ще е сита.
Може герой да не дреме във мене –
от тръстика по-слаб да е моят стон.
Може сняг да ме срещне сред полето без време –
чужди стъпки да чуя по отсрещния склон.
Аз не ще виня – даже няма да викам.
Завистта ще търкулна напред.
Някой друг да опари. Да открие във нея –
преди мене вървял е човек.
Какво е болка –
попитах розата преди да я откъсна.
Не е ли писък на вълна, целунала брега,
или дете, видяло замъкът от пясък да потъва?
Красотата е за силния, тя каза.
Ако се спреш,
крадецът ще умре във теб,
и аз със вятъра ще остарея.
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Роденият да се страхува,
ще се пресели да живее другаде.
Поиска ли да бъде свободен,
ще дойде да ни види.
Не ме е страх да млъкна,
едва проговорил.
Тъмнината познах
и сега ми е светло.
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ЛЮБОМИР РУСАНОВ
(1962)

Песен за мъртвия брат
С очи, надвесени над кладенеца,
запявам песента за мъртвия си брат:
Недей ме пита още ли те жаля
и как я караме без теб на тоя свят.
Орачът изора, засях, покълна –
ще има хляб и вино, не мисли.
Не мога само теб да върна
и затова не спира да боли.
Ти беше светлата ми половина,
по-силната ръка, по-мъжкия ми глас.
Кажи ми, братко, сам ли си замина?
С кама над тебе не стоях ли аз?
Не те ли карах да вървиш пред мене
и да пристъпвам зад широкия ти гръб?
Когато биеха, ръце големи
разперваше над крехката ми плът.
Така вървяхме, ала бързах, бързах –
задминах те, оставих те на път;
прецапах чистите и живи бързеи,
след мен обръщаше земя слепецът-кърт.
И после – няма връщане – останах,
а ти си пял и плакал, чакал си ме у дома,
накрая си изтекъл в тоя кладенец.
Кажи ми, братко, аз ли съм това?
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Мълчи водата, отражението тръпне,
капакът хлопва като глас от оня свят.
И бавно, в най-дълбокото потъва
удавеният вик на моя брат.

Бях
Сякаш тежка ръка ме притисна,
сякаш срина ме пролетен гръм.
Аз издъхвам под своята истина,
отшумявам с последния звън.
Тя ме стисна, загърна ме с лудост,
изплющя по гърба ми с камшик.
И останах на младата улица
като урод изплезил език.
Беше тихо, космически тихо.
И безлюдно, подобно небе.
Всичко беше превърнато в стихове,
бе размито, измислено бе.
Само аз сред мъртвилото мърдам –
дневен призрак, прокиснала плът.
Дири нямам и сянка не хвърлям.
Като паяк вися над света.
Заблуден съм, пронизан, окастрен;
лабиринт съм – без изход и вход.
Като грозно чудовище драскам
по вратата на своя живот.
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И хриптя, без дробове останал
из зловещия, книжния кър.
Пред очите ми камъни шават,
под петите ми бъхти се кърт.
Сякаш тежка ръка ме притисна,
сякаш срина ме пролетен гръм.
Бях огнище, поле, бях орисник.
Дух и полет бях. Минал сън.

Мюнхенска балада
Зад тънката завеса на мъглите
той оживя – закусил и богат.
И зашумя, и пръснаха жените
небесни погледи и марков аромат.
Камбанна оратория и грохот под земята
скандално се изливаха в студения покой.
С проскубани пера, с фолклорни мантии
пияници се връщаха под строй.
В дворците само тишината не увяхваше,
тълпите пълнеха очите си с кристал.
Навярно още чакаха да им помаха
отнякъде последният им крал.
Сред толкова история и благодарност
намери ли контурите на своя плац,
или по дългите тела на тротоарите
редеше стъпките на маргинален танц?
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Тук няма милост, равенство и братство,
от тънките усмивки вее хлад.
И всички до един са адютанти,
а ти – аутсайдер от измислен свят.
Дори от кулите, изящни като свещници,
се носи дъх на каменна тъга.
И само призрачни очи те срещат
в английските градини на нощта.

Постромантизъм
Аз дълго търсих смисъла на злото,
докосвах мъхестите му стени,
заставах зад колона от поклонници,
дошли от фокуса на миналите дни.
То беше късо, валчесто и строго,
с опашка, потопена в тъмен век.
Асиметрична фигура без логика.
На дъното се смееше човек.
Видях да влизат театрални сенки,
бележеше ги ироничен знак,
раздаваше им плът и опрощение
и лепкави безсмъртни имена.
Пропукваше се цялата история
и точно аз ли да и устоя:
наследник нежелан на Тара-торите,
на мила ваклорунеста рая.
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И рухнаха дворците до основи,
от стенописите остана прах,
изчезна от градините ми словото.
Плющеше силата му. Аз мълчах.
Накрая алени криле разпери
и сред смеха на тайнствения мъж,
над моята погребана империя
пося забрава. Като златен дъжд.

Традиция
Сине, това е родината, казвам, това е България!
Прилича на лъв с малко къса опашка.
На север е леко нащърбена, някак дрипава е на запад,
а на юг е обрязана сякаш, но е хълмиста, гориста.
Този лъв е полегнал, заспал е навярно отдавна
и не зная дали е животно, или е опъната кожа.
Затова пък е жива историята, пълна е с духове
на орфейци брадати, конни българи, праславяни…
Те нахлуват юнашки, кокорят очи и подвикват –
в тях е нашето бъдеще, нашата свята надежда.
Не поглеждай към тия нещастни субекти наоколо –
те са кръпка на времето, утре ще станат герои.
Колко тихо е денем, хайдушките буки не шумят –
отлетя песента ни към Космоса, Господ прибра я.
Но така е добре – има толкова време за планове,
че проглеждам след двайсет години. И всичко е същото.
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Там си вече голям, но не бързай нататък, момчето ми,
има още да бродим, по Родината – кътчета много.
Между Кула и Кулата трябва да взема решение
да простра ли и твоя живот пред олтара отечествен.

Изкупление
На майка ми
Последни съчки хвърлям в огъня.
Свещта угасва.
Наоколо – поле, студено, мрак.
Къде са вълците, къде са?
Такава самота, че ако тръгнеш през света,
ще стигнеш края му...
А някога
зад тези призрачни стени
звучеше музика, посрещах гости.
В любезните ни погледи
припламваше и любовта понякога.
Сега дори руините са минало.
Пред мен е само космосът
с безкрайната му свобода.
Усещам ледените му зеници,
усещам тъмния му шепот.
И вече съм готов да се предам –
последната ми крепост рухна!
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ИРИНА ЙОРДАНОВА
(1962)

Разпятие
На кръста сложиха ме от рождение,
защото беше петък и защото бях жена,
защото беше нощ и с лунно затъмнение.
Но светеше сребристата мъглявина.
И сраснах се с това дървесно тяло,
змията питах и от корените пих.
С душа от болка разсъблечена до бяло,
подслушвах червеите за кого говорят тихо.
Разпъваха ме четирите посоки,
намирах център, за да го загубя.
Над мен висеше догмата дамоклева,
под мен лежеше сладострастен губер.
И мисълта за бягство галеше нозете ми –
кобилите с изпръхнали за пътя ноздри.
Но обузда ги писъкът в сърцето,
по-вярно от невидимите гвоздеи.
Петлите на проскубаното време пееха,
и всеки се отричаше по три пъти от всеки.
А моят кръст красиво се люлееше,
и мен, и вярата, и верността обрекъл.
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Сега съм жадна. Давате ми гъбата с оцета,
попила вкисналите ви заблуди.
А ми се пие дъжд от чашата на цветето,
за да възкръсна в чистата природна лудост.

Съновидецът
„Ето, иде тоя съновидец.
Елате сега да го убием...“
Битие 37, 19-20
Това го мислят твоите братя.
Кръвясали са им очите и сърцата
в предчувствие за тайно заколение.
Овчари са и знаят занаята
да се изтръгва кърваво хриптене.
Какво напълни порите с омраза
та кожата на разума им спря да диша
и се разрасна каиновата метастаза
която прави по-добрия брат излишен?
Да, твое беше стадото от сънища
и всяка нощ ти пиеше от млякото
на бялото пророчество. Осъмваше
погълнал въздуха и вакуума.
Безумецо! Не ти ли стигаше
да стискаш дясната ръка на мрака
да виждаш смисъл в хаоса от фигури
и в лудата игра на сенки дългокраки.
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Защо облече чудните видения във думи
и ги раздаде на хлебари и на фараони
след време богоравни малоумници
ще сричат истините твои от амвона.
Защото всеки иска да тълкува времето
според съновника на собствената си пътека
а символите – вечните табута и тотеми
разбиват се сега с вековен екот.
Направени сме ний от нощните гадателства,
които не разбираме и крием.
Но ето, иде съновидецът и тълкувателят.
Ще го прегърнем ли или ще го убием?

Храм
Издигнах те от вкаменена вяра
с гасената си обич те иззидах.
В стените ти прокарах моите капиляри
да зазвучи молитвата и да е видима.
И твоят купол стана моето небе
с очите си изографисах върху него рая.
Направих вечен календар от твоите грехове
И се подписах, но къде, е наша тайна.
И оградих те с ров от клетви,
удавих времето, което искаше да ги преплува.
През издълбаното от клевети двуцевие
насоченият в теб куршум ме пропътува.
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Свещенодействаха в нас ангели и демони
и цялата вселена търсеше обител.
Анатемосани, прокажени и опростени
играещи на бъдеще неверници се скитаха.
И всеки търсеше парченце от светиня
и всеки искаше да си откърти малко вяра.
Аз виждах върху образа ти черни драскотини
със светлина и нежност ги затварях.
Знам, времетръсите и теб ще сринат.
И твоите обятия убийствено ще ме захлупят.
Но мисля, че земята няма никога да ме проклина
и любовта ще си издигне наднебесен купол.

Насъщния
„Търсите Ме не защото видяхте знамение,
а защото ядохте от хлебовете и се наситихте.“
Йоан, 6:26
Душата плесенясала отиде в кофите за смет,
останаха трохите – фалшиви диаманти
и всичко, всичко драгоценно бе пометено.
Врабците на глада се хвалеха с десанта си.
О, беше Пасха! Трябваше да се празнува.
Но как? Очите на пустинята изпиваха водата,
пет хляба имаше, две риби още плуваха.
За пет милиарда туй бе недостатъчно.
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Преяждането бе убило силите защитни,
бе притъпило остриетата на сетивата
и не усетихме кога възкръснаха душите ни.
Видяхме ги да литват с вятъра.
И цялата вселена се всели в знамения:
горящи знамена, полупроводници на Бога,
комети петолъчни, ракетни феникси.
Звезди взривиха астрологията.
Повярвахме във Чудото, защото бяхме гладни
за жива плът и хумана небесна.
Когато слънцето изгря след пладне,
то бе дошло за новото да ни калесва.
Наситихме се от измамно вкусване
на публично подхвърлени къшеи
и в този век на хлебчета изкуствени
все повече търсим насъщния.

Орис
„Защо трябва остарелият орел
да разперва криле?“
			
Т. С. Елиът
Защото опустяват висините на Духа,
пропадат все по-ниско и по-низко.
Защото равнината победи върха
и куполът на преходното ни притиска.
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А вечността е царството на твоя полет.
По ноктите на твойта самота
полепва пясъкът на времето заобиколно,
което не тече към старостта.
Да, ти кълвеш зърна метеоритни
и пиеш чувствени протуберанси,
не искаш да делиш трохите
от масата на славата благоуханна.
Очите ми отричат твойта орбита,
видели моя кръг от ада – той е осмият,
и нимбата на мойта смърт – а тя е втората,
с целувка те анатемосвам.
Разперени криле, които си отиват,
разпънати на кръст неволен
от вечната небесна орис. Проклинам ги,
че ни разделят. И за тях се моля.
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ОЛГА АРНАУДОВА
(1962)

Не си отивай, Дон Жуан!
Данте отреди за тях осмия, предпоследен кръг на ада, където бе поставен и Язон, съблазнителя на Медея. Но те вярваха единствено в ада
и рая на земния живот и диреха спасение в непрестанната гонитба на
любовни удоволствия. Тесногръди моралисти ги хулеха като рушители
на благоприличието, но проницателните умове виждаха в тях трагични
герои, изкупващи още приживе греховете си с мъжество и дръзновение, а поети и философи сравняваха ненаситната им страст към нежния пол с Фаустовското търсачество. Непрестанен низ от авантюри и
драматични перипетии, историята на живота им се превърна в част от
съвременната литературна митология и непреходен мотив за стари и
нови поколения творци.
Днес имената им са известни в целия свят като синоним на образа
на образа на прелъстителя и талон в изкуството да се печелят женски
сърца. Единият Дон Жуан, а другият Джакомо Казанова.
Класически герой в световната литература, Дон Жуан има съдбата на Ахил, Едип цар и Фауст, доколкото всички те, преди да получат
„гражданство“ в литературата, са били герои на мита или народното
предание. Но в литературното увековечаване на Дон Жуан има две
особености. Първата особеност е свързана с легендата за героя, която всъщност е получена чрез напластяването на няколко предания от
предхристиянско време. Едва в епохата на католицизма различните
елементи на легендата се свързват в едно цяло чрез християнската концепция за греха. И тъкмо в този „нов живот“ на образа се състои втората особеност на литературната му типология.
В плана на съдържанието не е трудно да бъдат открити два основни компонента – любовта и смъртта, максимално натоварени семантически и противоположни по своята същност. И настина, любовните
приключения са не по-малко от две (оттук и необходимостта да се отразяват в специален „списък“), а любовното изживяване е доведено до
своето най-интензивно въплъщение. Единствено смъртта, която в повечето случаи идва ненадейно и по свръхестествен път, е в състояние да
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изтръгне героя от света, да сложи край на безграничния му жизнен порив. Пряко свързан с демоничния образ на „прелъстителя“ е и мотивът
за предизвикателството и за постоянното нарушаване на създадените
от обществото норми. По-конкретно, това се изразява чрез отхвърлянето на традиционните представи за брачния съюз и неоказване на дължимата почит към мъртвите, но обект на това провокиращо поведение
може да стане и обществото като цяло.
За да постигне своите цели, Дон Жуан е принуден непрекъснато да
играе като на сцена. Така измамата и насилието придобиват законно
право на съществуване, а героят може най-добре да изрази своите домогвания. Но има и такива моменти, в които се чувства уморен от тази
принудителна театралност и се превръща в пародия на самия себе си
– оттук и многобройните психологичеки портрети на Дон Жуан и нескончаемите опити на мислители и изследователи от разни епохи да
разтълкуват мистериозната му същност.
Според италианския писател Джовани Макиа, автор на книгата „Животът, приключенията и смъртта на Дон Жуан“, основните градивни
елементи на образа на Дон Жуан за пръв път се появяват като едно
цяло около 1615 година в средновековна драма, представена в Инголщад. В тази драма главното действащо лице, някой си Леонций, живее
разгулно и не почита религията. Но ето че среща случайно един череп,
отправя му предизвикателна покана за вечеря и дори се опитва да влезе в теологичен диспут с него. Черепът се оказва на неговия дядо, отзовава се на поканата и убива Леонций по най-мъчителен начин.
Но безпорно Испания е страната, в която легендата в своя интегрален вид остава най-дълбоки следи. Първият автор, пресъздал мита, е
Тирсо Де Молина. Той свързва легендата с мотива за небесното възмездие и с ярък драматургичен талант, вдъхва живот у носителя на преданието, който от този момент нататък ще бъде познат с името Дон Жуан
(на испански се произнася Дон Хуан). Арогантен и витален, жаден за
нови обекти на любовните си наслаждения, Дон Жуан е винаги готов да
смени испанската наметка с облеклото на страната, в която ще продължи любовните си авантюри. Литературните разработки на легендата за
неповторимия изкусител близо две столетия след драмата на Тирсо де
Молина ще притежават една съществена особеност – чрез мотива за
греха, един от основните белези на християнската епоха, те отразяват
сякаш квинтесенцията на духа на времето, в което са породени.
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Представянето на християнския мотив за греха няма да бъде разколебано нито при рационалистичния Дон Жуан на Молиер, нито в дионистичния персонаж на Моцарт, който мнозина от изследователите
сочат за предвестник на романтизма. Датският философ Киркегор приема, че в Моцартовия Дон Жуан сетивността за пръв път е изведена
чрез музиката до най-абстрактна и съвършена идея. Силата на Моцартовия герой той открива в пълната отдаденост на момента и във виталната му непосредственост.
По-късните автори си позволяват все по-големи свободи при разработката на сюжета. Байроновият Дон Жуан е не толкова изкусител, колкото жертва на женския чар. Тази идея намираме в изкристализиран
вид в разказа на Бърнард Шоу „Дон Жуан дава обяснение“. Изобщо в
творбите на Мюсе, Байрон и Бодлер автобиографичният елемент слага
своя отпечатък върху традиционния сюжет и разрушава неговата цялостна структура.
В началото на нашия век Донжуановците стават неимоверно много.
Испанският благородник се превръща в любим литературен персонаж.
Съобразно с новите исторически и психологически условия променя
своя облик в творбите на Гелдерод, Ростан, Аполинер, Маск Фриш. Той
се приближава до нашето съвремие и все повече започва да прилича
на един от многото. Това се отнася както до политическия вариант на
образа му у Брехт, така и за отчаяния и луд самотник от операта на Игор
Стравински и Одън „Кариерата на един разгулник“.
Достатъчно ли обаче Дон Жуан е ракрил проблемите на епохата, в
която живеем сега? Може ли да очакваме нови изненади от неуморимия испански изкусител? Времето ще покаже дали героят продължава
да търси своя автор, тъй както не спира да спира да търси обекти на
неудовлетвореното си чувство.
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ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ – ДЖОНСЪНА
(1962 – 2012)

Крадец на острови
На Таня Дончева-Иванова
В неравномерния ми смъртоносен ритъм
на битки, разгромяване и завладяване,
в последното сражение се питам:
не умъртвих ли угнетената си слава...
Че след години кръволочно скитане
пробих обсадата на съхранения ти поглед.
Но коленичих поразен в очите ти –
откраднах островите им... А срещнах Бога.
Ти моя гняв обви сред брачна рокля –
запази стария компас, ако потрябва...
Две дъщери ми даде – за да топлят
баща несбъднат... И пират покварен.
Сега съм победител! Или победения...
Злословия след мене още сричат...
Но ще напиша някога насред Вселената
със звездния си прах, че те Обичам!

Ако имаш...
Ако имаш две ризи... Си личност...
С повече – си господар.
Определяш кои са излишни –
повярвал в своята царственост...
Ако имаш две ризи – си праведен.

383

За втората все се кълнеш,
че я пазиш за брата окаян,
но я криеш от бедняшки грабеж...
Ако имаш две ризи – другата
съхраняваш за утрешен празник,
че по копчетата от изумруди
ще познаят твоята важност.
Ако имаш две ризи... Ненужната
за платно дано я измоля!
Да отплавам най-после към ближните
в свободата им да са голи.

Епитафия
Рибарите се връщат стихнали.
Сподирят улова им птичите крила.
А ти, скован под болнична завивка,
с тях акостираш в сънната мъгла.
Леглото ти е лодка разгромена,
чаршафите – парчета от платна...
До чаша ром в пристанището бедно
две патерици пазиш за гребла.
Сега за пирса здраво си завързан.
Прободените бордове се сгърчват.
Последният ти курс е пак окръжност –
сред яхтеното гробище завършва.
Дали преплава, Капитане, времето?
Отвън те вика стар делфинов глас –
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да вдигнеш котва от духовното подземие,
от Прометеевата ти скала – Бургас.
***
Такава е съдбата на поета,
ако след себе си остави остров...
Да сричат стиховете му хлапетата
в читанките. И патетично просто
да бъде знамето на властващи династии...
Ако след него оцелеят – ще е жив...
Но паднат ли – ще го прогони паството
в ковчега на държавния архив...
Ще емигрира сам в небесните пространства,
без да слугува на амбициите болни.
Поетът е море, в което странствате,
дори от мислите да го прогоните.

Пролив
Всичко лошо за мене е вярно.
А доброто е преувеличено...
В плитчините ми непоквàрени –
давя кораби ежедневно.
Имена женски щом носят,
ги подмамвам в тайни течения.
Ветровете им къдрокоси
идват със страст разразена.
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Сред кревата на топлия залив
свалят платната на дрехите.
...А сушата завист разпалва –
че ангелите ми са крехки...
Всяка сутрин със скрити пробойни
те отплават в различни посоки.
Уморено си тръгват. Доволни
от лагуните ми зеленооки...
Днес разказват легенди коварни
за плитчините ми – взривни погреби.
Всичко лошо за мене е вярно,
щом твърдят го потънали кораби.

Истанбулска улица
Каква е тази малка уличка?!
С калдъръмения си килим ме дърпа
оттатък хоризонта...
По стръмнините бавно слиза
и сред рибарското пристанище потъва.
Но откъде извира тази улица –
за да се влее в мен сред родовата съвест...
Защо усещам, че ще трябва
да продължа на думите
забравения,
но неизтръгнат корен...
Защо ли всичко на Бургас напомня?!
И пъпна връзка
със дома е Босфорът...
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Защо едва сега се вглеждам
в изяществото на жена ми...
Когато бризът истанбулски зафлиртува
с дантелите на бялата ѝ рокля...
Че като тях е моделирал пяната,
която емигрира сред очите ѝ,
за да погали тъмните им острови.
Защо е толкова красива, Господи!
...И чувам паметта онаследена:
„Тук е роден поетът Христо Фотев“...

387

ХАЙРИ ХАМДАН
(1962)
Бакалията
Наоколо –
небостъргач, МОЛ.
В дъното на пейзажа –
малка мравка,
забързана към
близката бакалия,
която плаче за ремонт и
свежо докосване,
все още продава
домашна сливова,
кисело мляко,
козя марка,
дето се реже с нож
и се маже върху филия хляб,
току-що изпечен върху плоча.
Предлага умни приказки
на търпеливи клиенти,
принудени да се вслушват
в думите на Негово величество,
застанал зад тезгяха,
въоръжен с уникалната
си тъга.
Наоколо –
Адостъргач,
мелачка за индивиди,
глобално недоразумение.
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Оптимизъм
Не се извинявай, натрупай грехове!
Няма удобни облаци по мярка да валят,
дори южните ветрове духат северни,
морето и до колене вещае смърт.
***
Като никога до този мрак,
държа утрото в ръцете си.
Свободата не е облак,
облечен в елегантен фрак.
***
Рицарите не предават конете си,
докато изящно галопират.
Ехо от тръс и раван кънти по
жълтите павета на площада.
Конете триумфират, вдигат нозете си
срещу измамата и човешката напаст.
Защо изоставихме конете
и побързахме да одерем
лъскавата им кожа?
Отървахме се от
болезнения вик
откъм конюшните.
Сякаш ние малодушно
цвилехме в мрака.
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***
Здравей, свят!
Още ли ми обръщаш гръб
и през мен искаш да минеш нататък?
Колко карти са ти останали?
Аз поставих всички свои на масата,
освен една.
Едва ли някога си разбрал,
че зад затворената врата
има много други –
широко отворени.
***
Какво ли да подаря на царете
по случай деня на планетата?
Те имат всичко,
ходят по златни пътеки
задавят се с перли!
Ще им подаря молитвеник
и кехлибарна броеница.
Ще им подаря бял гарван
и черен гълъб.
***
Не искам да подреждам
своите парчета живот.
Все още искам малко тишина,
смесена с танго и джаз.
Впрочем за последното танго
винаги има време.
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***
Красив, елегантен като Бог,
поетът вади от стария си скрин
забравените си илюзии.
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ЦАНКО ЛАЛЕВ
(1962)

Момиче с китара
Знамената също имат старост
като лъснал в ордени човек.
С възгласа: „На крак, о парии...“,
отива във албуми този век.
Момичето с лакирано юмруче
удари по кънтящото дърво.
Отива си, а кой ще я научи
и, дявол да го вземе, на какво.
Часовникът в гнездо от ламарина
избутва запъртъците встрани.
От тях потича гъсто жълто минало
и мъртвата илюзия вони.
Китарата, повикана на помощ,
с блестящи устни пее за любов.
И няма стронций, лудници, погроми
и шити вени късно в „Пирогов“.
Светът е превъзходен механизъм
и както е навит, ще издържи
навярно до самия комунизъм...
Момичето е болно от лъжи.
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За песните не ѝ достигат думи,
за битието – не достига цел.
И пръстите ѝ тракат като гумени
по блесналата в шест редици тел.

На Деметра
Как роди се, дръвче? Как израсна
в тази стръмна, безводна земя?
Откъде тази кожа прекрасна
и парливи очи на змия?
Откъде тази сигурност строга,
че така, както всичко расте,
ще достигнеш със клонки до бога
и отново ще станеш дете?
Объркана покана
към Нико Пиросмани*
Къде ще спите, господин Нико Пиросмани?
Направете ми чест, заповядайте у дома.
Аз, разбира се, съм много слаб пияница,
плащам данъци и не нося кама.
Но обичам да скитам по тежките улици,
да люлея рисуваните от вас табели.
Често съм виждал да храните своето муле
с творби на известни таланти. Яде ли ги?
Имате странна представа за хората,
щом ги рисувате все като в кръчма.
Нима никога не са ви говорили,
че изкуството радва, а не измъчва.
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Князете пируват, слугите слугуват.
На две ще се сцепи от мъка платното.
Не, няма да видите никога Лувър
и само напразно хабите живота си.
Съвсем сте окъсан – без дом, без удобства,
без тънки коне и без луди килими.
Простете, но дълго били сме под робство
и малко се плаша от всичко. Личи ли ми?
Вземете си чаша, платната последни,
ще вдигаме златна и зла веселба!
Щастлив сте, когато и тя ви дотегне,
нарисувайте още по-тежка съдба!
* Нико Пиросмани (1862-1918). Грузински художник-наивист, непризнат приживе.

Александър в Индия
„И колко уговаряха Александър да се върне назад,
но отказваше, бе решил да види края на земята.“*
Само че нямаше край изменчивият свят,
хоризонтът изстрелваше пътя още нататък.
Прекосяваха влажни търбуси на вечни гори.
Невиждани птици пееха по гъвкавите клони.
Свикнаха да не се учудват, свикнаха дори
да се учудват, ако видят нещо като в Македония.
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Не знаеха вече къде са. По-гъст от вино
бе въздухът, в който светът се топеше безследно.
Какво от това? На всички им бе все едно,
само царят им нощем бълнуваше още победи.
„Луд е царят – си шепнеха, свели глава до глава. –
Конят му Буцефал – стара, съсипана кранта.“
А после цял живот говореха само за това
и плачеха по площадите за смъртта на Александър.
*Псевдо-Калистен

Драма по време на рисуване
На скалите морето суши
излинелите си водорасли.
Само камък и двете души,
от които една ще порасне.
Доклатушка се, мокър от пот,
и ме гледа с такава омраза,
сякаш аз съм самият живот,
който в задния двор го е газил.
Стиска въздуха с лепкав юмрук.
Този свят по обяд го вбесява.
За какво, за какво ли е тук
на ронливата лигава лава?
Тесен бряг. Акварелно градче.
Избеляло море за рисунки.
Къса всичко –парче по парче,
на големи и шарени плюнки.
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„Мръсен свят!“ И така е пиян,
че накрая ме гледа набожно.
Той е тъп, справедлив хулиган.
Аз съм умен, нечестен художник.

Родина
Дърво стои опечалено, облечено във змийска кожа.
Тръпчиви ябълки предлага и да избяга то не може.
Ако поискам, ще откъсна, ако поискам, ще отмина.
Живея като весел просяк във кошера на две родини.
Едната е от сняг обвита, в едната дишат еднорози
и пейзажът й изключва наличие на дух и мозък.
А другата е като плод със цвят на есенен следобед
и старец белобрад и свят направо по земята ходи.
Пътувам често между двете и по сезон им подарявам.
Под шапката ми, под звънчето, тръпчиви образи узряват.
Родината не е капан от граници и от миражи,
и не започва със портал, пред който се поставя стража.
Родината е век след век и вик след вик, и тишината,
която кара в теб кръвта като камшик да се премята.
Родината е бавен път, на който всеки сам избира
от ябълката до дървото и от дървото до всемира.
1393
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Имаше църква. Имаше врани.
Имаше вечност от златен варак.
Помня, но споменът гърло не храни
и не разсъмва сплъстеният грак.
Камък гальовен. Гаснеща глина.
Тухли редихме и бъркахме вар.
Помня, че в златна мъглица премина,
в броня заключен, последният цар.
Как се топях в гласовете на хора!
Как се зазиждах във този градеж!
Имах и вяра, и глас, и опора...
Царят се върна отнякъде пеш.
После какви ли не сили ни мляха.
Кожи гърмяха и пукаше кост.
Всичко през огън прекара аллахът
и по жаравата гърчех се бос.
Корени ядох. Спах във бърлога.
Раните ближех, втрисан от страх.
В парица тих издимяваше богът.
И сам като пламъчна плът се видях.
Сам да изгарям и сам да си светя.
Восък да капе от двете очи.
И запламтяло над глухи полета,
моето тяло да прехвърчи.

397

Капка за всеки. Светещи рани.
Фосфорно гние кухият мрак.
Имам си огън. Имам си врани.
Имам и вечност за похлупак.
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АКСИНИЯ МИХАЙЛОВА
(1963)

Маслени бои
В картините, които рисуваше преди
да ме срещнеш,
и в другите, които окачвахме
заедно
по стените на единствената ни стая,
жълти слънца над глухарчетата,
солена роса по плажа в меките есени
неподсказващи с нищо
за току-що излюпените птици
на твоето мъжко униние.
До онази декемврийска нощ,
когато къщата отесня
за трима ни
и трябваше
да преподредим мебелите в хола,
да избършем прахта от стелажите,
преди да загнездим вътре
книгите на живи и мъртви
и нескончаемите си разговори с тях.
После бебето се разплака
и дълго го люлях в скута си,
а когото ме погледна
я видях в ръката ти –
картината с черната жена
върху черния плаж
и над нея
първото черно слънце.
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***
Мъжът,
с когото се събуждаме в едно легло,
не е онзи,
на когото приготвям вечеря.
Вечерният мъж идва ненавреме,
самоотвержено се бори с ключалката,
не разпознава чехлите си,
спори с последните новини.
По време на безкрайните му монолози
(докато се опитва да ме люби)
изплуват най-тъмните ми страни.
Не познавам вечерния мъж.
Съмненията идват от Теа, която му говори:
„очичките казват че им се спи,
и коремчето казва че му се спи
и коленцата и всичкото ми казва
че му се спи лека нощ тати“.
Никой не помни да е виждал вечерния мъж.
Този от сутринта
излиза от съня с бавна усмивка,
така непохватен,
когато налива първото си кафе,
толкова крехък,
и докато ни маха за довиждане
от терасата,
на път за детската градина,
ми се иска да му изкрещя
колко още го обичам,
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но това едва ли би имало
някакво значение
сред профучаващите коли на кръстовището.

Смяна на огледалата
		

на Детелин

На третата седмица
монтира кръгло огледало на тавана в хола,
остави Тукидид да лежи с часове
по корем на масата,
мълча бавно и накрая рече:
искам и ние като тях
да обърнем вратите на градовете в нас
към едно и също съзвездие,
така ще ни държи заедно една светлина,
така ще поискаш да тръгнеш с мен
когато ме застигне тъмната вода.
Ще можеш ли като нея, попита
като онази моя баба,
оглеждала се петдесет години
в едно и също огледало,
в онзи крехък мъж, чието име нося
– ливада със невинни детелини.
Мълчеше и отпиваше бавно.
Мълчеше и пушеше бавно
и телата ни сияеха в нощите,
и нямах отговор.
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После огледалото се счупи,
ливадата в очите ѝ се оттече,
една вечер не се прибра,
тогава подпалих плевнята,
бях само на пет,
ще тръгнеш ли с мен,
когато ме застигне
тъмната вода?
Придойде светла вода.
Придойде тъмна вода.
Милост,
милост
за обсадения в огледалото град.
***
Приятелите, с които пиехме чай на верандата
и очаквахме големия кораб,
отглеждаха по една птица в очите си,
хранеха я с поетически прегръдки
и стискаха мечти в джобовете.
Така неусетно навлязохме в последния двор
на лятото, заякнаха крилата на птиците
и приятелите се запиляха някъде.
Сега съм сама с трима новодошли,
говорим за важни неща
като неочаквано ниските температури
за този сезон на Балканите,
за това, че свободата става все по-неразбираема,
купчина картички в чекмеджето

402

и една избеляла снимка:
6 октомври, пълнолуние,
разхождаме се по улиците на Algarve,
океанът не търпи неприсъствие,
пияници по тротоарите,
момчето прибира последните столове,
този шал от витрината
толкова би ти подхождал,
но ти не обичаш шалове.
Няма значение, казваш ми,
светът е прекрасен не защото е различен,
а защото постоянно отключва спомени,
непостижими като товарния влак на моста
и огромната луна в празния вагон,
няма значение, пишеш ми,
никой не би разпознал Брьотон в това предградие,
и разбирам, макар и да траят по-дълго
от прегръдките на плътта, поетическите
прегръдки не закрилят изгубването ни
в нищетата на света.
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АЛЕКСЕНИЯ ДИМИТРОВА
(1963)

Как открих тайните американски архиви
за България
– Всеки ли може да иска документи от ФБР?
– Разбира се, че всеки. Нали има закон...
– Дори и чужденците ли?
– Разбира се, че да.
– И не само от ФБР?
– Разбира се, че не.
Годината е 1996-а. Разговорът се води между мен и американския
студент по право Майкъл Равницки. Мястото е Сейнт Пол, Минесота,
където Майкъл учи в местния университет, а аз – в World Press Institute.
С Майкъл се запознах съвсем случайно. Бях прочела една статия за
него в местния St. Paul Pioneer Press. В нея се разказваше как бъдещият
юрист от колежа „Уйлям Митчел“ в Сейн Пол е поискал в последните 5
години повече от 900 досиета на исторически значими американци и
чужденци, събирани във ФБР по времето на т.нар. „ера на Хувър“. „Ерата“, както разбрах по-късно, бяха онези 48 години от 1924 г. до 1972 г., в
които несменяем директор на ФБР е бил митичният Едгар Хувър, а през
голяма част от тях тоталното събиране на информация се е превърнало
в целенасочена дейност и запазена марка на ФБР.
В интервюто за местния вестник студентът не само споделяше как
иска материалите от ФБР, събирани за известни актьори, архитекти,
художници, режисьори, директори на компании, авиатори, спортисти,
издатели, адвокати, журналисти, композитори, бизнесмени, дизайнери, дипломати, редактори, но и разказваше как се бори, за да ги получи.
Реших, че този младеж е интересен за публиката на „24 часа“, където работех от 1995 г. Понеже името му бе рядко, не беше трудно да го
открия в местния указател.
Когато се срещнахме, Майкъл скромно каза, че всъщност не пра-
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ви нищо изключително – просто използва американския Freedom of
Information Act (FOIA) – Законът за свободата на информацията.
Сега, 20 години по-късно, и на мен не ми се струва нищо особено
човек да има право да иска и да получава информация от държавата, а
законът да защитава това право и да му помага да го упражнява. През
1996 г. обаче в моето съзнание това бе равно на революция.
Според закона, използван от Майкъл, всеки американски гражданин – не само журналист – можеше, и все още може, да иска от всяка
американска институция информацията, която му е нужна, а институцията е длъжна да му я даде.
Дотогава, разбира се, не бях чувала за този закон и проведох с Майкъл диалога, за който разказах в началото. Студентът изглежда не подозираше колко естествени бяха въпросите, които му задавам. Това бяха
въпроси на човек, живял в страна, където дълги години информация не
се искаше и не се даваше. Информацията бе монопол на тоталитарното разбиране, че с нея разполагат институциите и я дават само, когато
пожелаят. Те, разбира се, рядко пожелаваха, а гражданите нито имаха
законово основание, нито смееха да я търсят.
Затова бях толкова въодушевена, когато на края на разговора Майкъл ме посъветва да се възползвам от американския закон и да искам
информация, свързана с България. Този съвет ми отваряше очите за
един съвсем нов тип обществено-граждански отношения, които идеологията в страните на тоталитаризма бе погребала, преди още да се
родят.
Това обяснява донякъде защо, след като се върнах в София, не
последвах веднага съвета на Майкъл да поискам документи, свързани
с България. Изплаших се!
Който си спомня 1996 г. и неотминалите страхове от времето на тоталитаризма, ще разбере защо. А който не помни, или пък не е бил
свидетел на това време, трябва да знае, че само няколко години по-рано на всеки западняк или институция се гледаше като на шпионски инструмент.
Затова след първоначалния си ентусиазъм да поискам от няколко
американски институции материалите, свързани с България, дойде
място на отрезвяването. Как така ще водя кореспонденция, макар и
невинна, с ФБР и ЦРУ? Нали години по-рано вече бях намерила дока-
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зателства в българските архиви, че кореспонденцията със Запада се
контролира. Ако това още продължаваше, българските разузнавателни
институции съвсем лесно можеше да ме погнат за писмата, които си
разменям с американските „шпиони“.
Така минаха 2 години. През септември 1998 г. отидох на друга специализация в училището по журналистика в Университета в Колумбия,
Мисури. Там, в една от библиотеките на университета, прекарвах почти
по 12 часа на ден. Пак там с търпеливата подкрепа на библиотекарката
Сю Шуерман, не само научих що е то публични, търговски и имотни
регистри, но започнах да работя активно с тях и да черпя с шепи информация, която и до днес подпомага много от журналистическите ми
разследвания.
Докато учех в университета в Мисури, се обадих на много от познатите си в САЩ, и разбира се – на Майкъл Равницки. Той вече бе завършил право и бе тръгнал по пътя на един от най-изявените американски
активисти за достъп до информация. Разказа ми за новите си проекти
и намерения и накрая ме попита: „А ти поиска ли документи за България?“
Чистосърдечно признах, че не съм. Майкъл вероятно не можеше да
разбере страха ми, защото ме скастри: „Ей затова не можем да преборим бюрократите – защото не си воюваме за правата. Тези хора трябва
да се научат, че всеки има право на информация и че те са задължени
да му я дават...“
След този разговор реших, че наистина е дошло времето да напиша
първото си писмо по силата на американския Закон за свободата на
информацията. Вече беше 1998 г. – България все по-смело се отърсваше от страховете на тоталитаризма, а на контактите със Запада вече
се гледаше като нещо напълно нормално. Същото бе отношението към
правото за достъп до информация. Не случайно скоро след това българският парламент прие и местен Закон за достъп до обществена информация. Бяхме узрели за това право...
Така през октомври 1998 г. пратих първото си искане по американския FOIA. То беше до INSCOM – International Security Command, където
според информацията, която получих от Майкъл, имаше описи на документи, събирани за различни страни по света, включително и за България. Няколко години по-късно, през 2001 г., списък на тези 158 файла и
техните номера се появи в интернет, което доказа, че информацията бе
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публична и всеки, който желаеше, можеше да я поиска.
Бях първата, която поиска тази информация, свързана с България.
Когато през декември 1999 г. получих по пощата първите близо 1000
страници разсекретени документи, не можех да повярвам на очите си.
Документите бяха грижливо поставени в един голям кашон и тежаха
близо 3 килограма.
Не знам дали още тогава след бързото и нетърпеливо надничане в
този кашон в залата на столичната митница на ул. „Веслец“, или седмици по-късно, когато са зарових и с часове четях документите, започнах
да си мисля, че тези около 1000 страници са най-големият коледен подарък, който съм получавала някога. В почти всяка от тях ме чакаше
по-малка или по-голяма изненада. Но най-хубавото бе усещането, че
бях придобила куража и бях открила механизма, по който години наред щях да искам и други материали от времето на Студената война,
свързани с България.
Съчиняването на заявления по американския Закон за достъп до
информация за искане на документи, свързани с България, не е сред
най-творческите дела, но, слава Богу, е предшествано от нещо наистина важно и приятно – почти денонощно четене, което да идентифицира
теми, хора и събития, за които могат да се искат документи. Така епистоларното ми начинание щеше да се превърне в едно от най-интензивните ми и интересни занимания като журналист в последните 19 г.
За тези близо 20 години забелязах, че въпросът как се сдобивам с
документите и защо ги дават точно на мен, вълнува част от читателите
повече от самите документи. Тези читатели търсят в достъпа до секретните някога страници световна конспирация и не вярват, че те могат да
се получат просто с усилия и последователност. Затова реших да разкажа тази история. Тя показва колко достъпни понякога са нещата, които
изглеждат сложни и непостижими, колко естествено се случват събитията, когато човек е готов да излезе от зоната на мисловния си комфорт,
а също и как пръстът на съдбата често се явява тогава, когато най-малко
го очакваме, и обръща битието ни.
Между другото, в ранните си години и аз се вънувах от теориите на
конспирациите. Това продължи докато не осъзнах, че понякога нещата
се случват доста по-лесно и естествено, отколкото ни се струва - точно,
както в този случай. Когато бъдат обяснени, това ги лишава от мистиката, харесвана от мнозина, но пък всичко си идва на мястото и дава
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възможност на човек да отдели повече време на същественото.
Та краткият отговор на двата въпроса как получавам документите и
защо ги дават точно на мен е – получавам ги по пощата, а ги дават на
мен, защото ги искам.
По-дългият е, че не съм пътувала до нито един американски архив,
защото нямам финансова възможност за това, но продължавам да се
възползвам от закона, за чието съществуване научих през 1996 г.
Оттогава досега съм пратила близо 700 заявления по FOIA до десетина американски институции. Не съм водила статистика за колко от
темите съм получила исканите документи и за колко са ми отказали.
Важното е, че вече разполагам с близо 10 000 безценни страници. Те
станаха основа на десетки документални поредици в „24 часа“ и няколко документални книги, които публикувах с надежда, че публиката
няма да остане безразлична към един различен прочит за България от
историята на едни нетолкова далечни години, в които все още има много неизвестни.
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АНЖЕЛА ДИМЧЕВА
(1963)

Аз
Нощта прибра полите си в джоба на Господ,
останах в тъмното само аз.
Приятелите преброиха монетите за усмивките си,
забравиха за моя смях.
Любовта замина на карнавал без обратен билет,
влюбената маска е за мен.
Думите си избраха нова Вавилонска кула,
точките ми служат поне.
Децата ми пресичат половината свят за закуска,
дървото в двора съм аз.
Световни дилеми крещят за последна корида,
лежа на тревата без глас.
И този вулкан все някога ще угасне в синьо,
но ме няма в ничий атлас.
Каквото и да отрови представата ми за Господ,
Малкото – това съм аз.

Затвор
Никой не изтрива името си,
както би си свалил дрехите.
Перото от мъртва птица
не прилича на сувенир.
По ръбовете на мита остават
моите нежни проклятия.
Толкова пълни с кръв облаци
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няма дори в абсурдите
на голия Салвадор Дали.
Една отвъдна платноходка
е спряла в дупка на сърцето ми
и все чака да се реша:
кой затвор да взривя?
Космосът отвътре
е просто една скица
на живота, който предстои.
Космосът отвън бушува –
една незатворена
Пандорова кутия.
Ако я затворя в затвор –
светът просто ще свърши.
За ада нямам дубльор...

Сняг
Снегът
е омагьосан огън
и къщите подпалва с белота.
Тържествено и неизбежно строго
горят гримасите на вечерта.
Антични мраморни колони
израстват в мрака
			
изведнъж,
бедняци, влюбени и болни
излизат да се поздравят.
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Докосват луди пръсти
невярващата голота...
Сред храстите замръкват
			
клепки –
червени, стенещи листа.
И сякаш в елински театър
(от сюрреалистичен филм!)
през маските
		
нахлува вятър
от радост, че е съгрешил...
Прозорците се пръсват сънно
и денем никой вече не е тук.
Да се родиш е страшно късно,
да станеш мит е черен лукс.

Пигмалион
		

На Р. Ралин

– Недей предвижда красотата
и слънцето ще проговори,
под миглите на старостта
се вижда неочакван смисъл
и може би случайното
е образ и извикване –
каква е участта на първата любов,
каква е смелостта на смъртното очакване.
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– Кажи ни,
между две извивки на мечтата си,
защо ни глътна празнодумие,
защо над всеки дом
		
мирише на свидетели,
а лампите са тежки знаци,
че днес сме още тук,
но утре ще сме само атоми.
– Войната е последният живот
на влюбени и самовлюбени.
Афишите на сигурност
		
са хлъзгавата почва,
там чуждата вина ни заслепява,
но лягам с обич на сърцето
и ето го дървото на поредното
		
съмнение,
чийто корен като копие
завинаги през мене преминава.
– Не помниш ли потайните дворове,
онези плачещи искри
		
във шепите на младостта,
че трябва, искам, мога и ще бъда –
така висеше над главите
		
идеалната държава.
– Да учиш трудното изкуство
да не си съгласен
и вместо жилите на мраморното тяло
да топлиш думите с дъха си гладен.
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А после през годините внезапно...
Но колко лесно се заплаща
		
всяко оживяване
с подхвърлени стотинки
		
от веща бюрокрация!
– Нима не виждаш бухналите семена
и нови гласове с покълнали езици?
– Когато нещо сред природата блести
и капва аромат върху земята,
то всъщност ражда форма на измама.
– Кажи
последната си дума на ваятел!
– Аз не познавам себе си,
отричам постижимостта на свободата,
защото всеки жест под нейната дъга
обрича другите на послушание.

Очите на Йерусалим
Не искай нищо друго
освен водата животворна
на Святата земя.
Не гледай нищо друго
освен небето морно синьо
на Святата земя.
Не казвай нищо друго
освен „обичам и се моля“
на Святата земя.
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И ако съблечеш омразата
от избелялата своя душа,
и ако приемеш гнева си
като болно дете на ума,
а своята алчност зариеш
в пясъка кървав на залеза,
тогава ще хвърлиш
всичкото злато на вятъра,
виолетово слънце ще пàри,
а с плод от Божията милост
ръка невидима ще те нахрани.
И по гърба превит
на хиляди изречени молитви,
почти в горчивата сълза
на милиардното човечество,
ще търсиш светия Граал,
докато тръгнеш през пустинята...
И там,
прегърнал своята Голгота –
по-кратко и от скреж през май,
ще слезе Бог, без клонче от маслина,
и не през Златната врата
в Свещения Йерусалим...
Прозорец ми трябва,
прозорец насред морето
и един небесен роял,
на който да засвири
озареното с любов човечество.
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АСЯ АСЕНОВА
(1963)

Лято
Изтънявам по черния гръб на асфалта,
разтопен в маранята, нажежена до синьо.
Гласът на реката вече не е тъй алтов,
а пресипнал и дрезгав, сякаш давен във вино.
Прегорели треви се заравят във пясъка
и потъват във дрямка, добри и лениви.
В задушлива прегръдка е стегнало лятото
равнината, отпуснала рошава грива.
Във окото на кладенец – тъмно и бляскаво,
се оглеждам за миг. Капка слънчева пяна
заслепява го бързо с невидима ласка
и клепача си бавно затваря герана.
После дълго стоя сред жита и метличини
и вкуса им изпръхнал пари устата ми –
за да пазя във себе си полета птичи
и да имат мечтите ми мирис на лято.

Отражения
Лицата ни изглеждат нереални,
а мислите ни толкова реални са.
От устните – меки наковални
на капки се изтича любовта ни.
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Ръцете ни препъват се по пътя
към хребета на първото докосване.
Достигаме се тежки и размътени,
желанието като бреме носим.
Тръпчиви и солени се разделяме,
а времето във вените пулсира.
Децата ни възкръсват – неродените,
научили как трябва да умират.
Понесли свойте криви отражения,
самите ние ставаме гротески
и виждаме се странно умалени
върху детайли от старинни фрески.

Глутница
Дъхът ми е ледена топка, запушила гърлото.
Вените – огнени жици, прорязали тялото.
Глутница вълци се спуска след мене по стръмното,
а отдолу мълчи равнината хищна и бяла.
Няма дърво сред полето – даже клонче разперено,
а очите на вълците бавно към мен приближават
като запалени в мрака зловещи фенери
и снегът под нозете ми пари – същинска жарава.
И усещам телата им силни със мускули свити
как се готвят за скок и проблясват зъбите им в мрака,
А сърцето ми, бедното, блъска напразно в гърдите...
Аз отдавна от никого помощ не чакам.
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Колко дълго ме гонят така, аз отдавна не зная,
векове ли, години или просто от няколко мига…
А пред мене е пусто и бяло и така е до края –
докъдето очите ми стигат.
А зад мене са вълците – глутница зла и настръхнала
и дъхът им злокобен бавно прониква в душата ми.
А зад мене е пусто и бяло и отново се мръква
и очите на вълците само блестят в тъмнината.

Скитница
Пътувам като скитница в годините
и търся своя изоставен дом.
Забравила какво е милостиня,
не искам да се моля за подслон.
Пътувам, а във мен пътуват дните,
по своя неотклонен коловоз.
Във бягството намерила защита,
към скритата си същност търся мост.
Но летвите посрещат ме пропукани
и мостът залюлява се под мен.
През някаква невидима пролука
в душата ми нахлува късче ден.
И осветява острова в сърцето ми –
сред мъртвите води от пустота,
той още пази спомен за отнетото
и чака скоро да го посетя.
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Но аз не искам със дъха си, грешния,
да вдъхвам на неживото живот
и продължавам някак тъжно-смешна
самотния си скитнически ход.

Оцеляване
От умора припадахме и на пътя оставахме,
оредявахме бавно, но сигурно.
Мълчаливо се гледахме – та това оцеляване
бе по-страшно дори и от гибел.
За какво ни е всичко, щом децата ни в рани са
и ни гледат с очички разплакани.
едроглави скали са напреко застанали
и не знаем какво ни очаква.
Няма изход за нас. И напред, и назад
само сипеи сухи и диви.
И сред този напечен от слънцето ад
стръмнината ни дебне ревниво.
И целта избледнява. Гнети ни вина,
че напразно във поход се впуснахме.
Май на твърде висока, жестока цена
ще постигнем победата лъскава.
Но потегляме пак като зли колела
от една изхабена машина
и се молим за сянка от птичи крила,
под която за миг да починем.

418

ВАСИЛ ЧАВДАРОВ
(1963)

Селски вдовици
Самотата виси сякаш Бог над главите,
в пустите къщи и в пълното гробище,
кърпи нашите спомени все неизстиващи
и поприпалва свещта на мечтите съборени.
Потъмня и животът ни – облак психясал –
няма го райското синьо в небесните ириси.
Даже в пладнешка дрямка телата се стряскат
от полумъртвия звън на камбаната хрисима.
И сънуваме свойте души пред портала на рая,
дето мъжете ни праведни вардят безумно.
Ръченица сълзите вдовишки неспирно играят –
щом засвири адажио селската духова музика.
Тъй живуркаме – вечно с надгробния камък на шията,
баш кукувици до рохкия праг и без челяд.
Ек на кирки и звук от лопати трополят в ушите –
редом с прощалната пръст по гърба на ковчега.
И макар,че тегло воденично докрай ни предъвква,
крепим бастуна-събрат и напук сме си цели.
А когато с поредния въздъх преминем в отвъдното,
като за второ венчило ще бъдеме бели.
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Втора родина
Смених родината,семейния си храм,
реших да търся друг живот и толкоз.
Макар че и до днес съвсем не знам
какъв бе онзи порив в късния ми полет.
Дали подтикна ме невярната съдба
или пък Бог залагаше в небесната рулетка?
А може би принесен бях в курбан
от озлобял орисник, дето в дничките ми шета?
Изтича времето подобно гузна кръв
от вена, срязана напук с ръцете собствени.
Но как ли сам на себе си да туриш кръст
и как на този райски ад да викнеш сбогом?
И мъкна в безтегловност сякаш чужд живот
сред залеза огромен на мечтите свидни.
Ала отвътре съм си в същия затвор
и път в опожарените очи не виждам.
Сърцето корени не пуска в чуждата земя,
а пък душата плаща с лихви греховете.
Кажи ми, Господи, как втори път да се родя,
щом вечно първия живот живея?!

Прозорец
Ослепял е прозорецът пуст на душата ми –
както само око на поет ослепява.
Затова все блуждая в сумрака прашасал
сред затвора на мисли и чувства изтляващи.
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Сам вратата отдавна залостих отвътре
и заложник на брулени спомени станах.
Поръждяса ключалката, мъчно превърта –
само с кръв от сърцето когато е смазана.
И дочувам понякога стъпки далечни и близки,
но не виждам човек ли е, Бог или вятърът.
Ала как да отворя,душа да разлистя,
как да пусна душманин да шета в най-святото?
За какво ги градих тези зидове в мене –
да се пазя от хватката мъртва на чужди обятия?
Доброволно попаднах в житейското менгеме
и не знам как от себе си цял да избягам.
Вечно бродя неканен в душата си мръкнала,
вместо в пъстрия цирк на живота да скитам.
Но подобно жените в Баташката църква
с изранени ръце нов прозорец дълбая в стените.

Лудница
Тук дори и мигът не усеща секунда покой.
Ден и нощ по небето премятат се мисли опърпани
и с радарни очи все издирват ковчега на Ной,
за когото отдавна приготвиха ножа и кръста.
А душите ръмжат зад решетки и гръмки врати
сред стени,реставрирани с храчки от постни угарки.
Някой пак на пети вироглави със смях се върти
и напомня старинна вършачка с раздрънкани чаркове.
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Докато се намърдат в библейския Втори Едем,
доста кожи одраха от своите мозъци лудите.
Но за нас те са само деца в параноичен гейм
и не знаем, че Господ с гласа на баща им ги буди.
Затова и блуждаят в прозорците – сякаш светци,
сътворени на осмия ден от търсач на утопии.
А понякога с поглед на клоун в космически цирк
имбецил се прицелва със члена си в лунната топка.
После – призори – слънцето снася презрялата вест,
че ковчегът нощеска сразен е и станал на плява.
И възседнали кожи нещавени, щурите днес
нов скафандър ушиват и Земята от гибел спасяват.

Шестопръстият
Аз се пръкнах в света както всички двуноги –
сред контракции жилави с мъжки обети.
Но преди да извикам, обелил съм поглед
и ръчичка с шест пръста към вас съм протегнал.
Тъй нахълтах в живота – белязан от малък
да се щурам по стръмното теме на клюките.
Вечно с кикот прогонван, в ругатни окалян –
единак във рода на нормалните люде.
В раздвоения ден на акъла ми никакъв
вампирясаха живите заедно с мъртвите.
Сякаш нямам глава,а камбана от викове
между двете уши – и отвън, и отвътре.

422

И подобно лъжица в бедняшка чиния
взе да хлътва лицето ми в носния корен.
Все си дирех дружинка, но никога с никого
по човешки не седнахме, даже и зорлем.
Присмехулковци,залудо тътрите страсти
и напразно ме сочите с кекави пръсти:
че освен лудостта и очите си крастави
имам два показалеца – те са ми кръста!

Орис
Тъй както вълната погребва под себе си пясъка,
така и животът загробва ни дните обречени.
Уж всичко изглежда ни просто и толкова ясно,
а бъхтим душите си вечно на спектъра в черното.
Смутени, сърцата ни плахо на пръсти пристъпват
в презрелите делници, в нощите все недорасли.
Те често се питат дали са си сбъркали пътя
и руска рулетка със разума хладен играят.
Подобно пияница стар се клатушка съдбата –
сестрата на бога и сляпата хорска орисница.
И пукат под нейните стъпки метежни останките
на зле преживяното и на мечтите ни призрачни.
Изприда житейската нишка вретеното божие –
ту тъничка, сякаш е косъм на господ в брадата,
ту плътна – въже на обесен, което прокобва –
но къделята вече на свършек е, малко остава.
И идва денят на честта и на сетния устрем,
когато ще сгъне колене животът ни земен
и с много носталгия по нероденото утре
пръстчицата в своите рохки ръце ще ни вземе.
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ВЕСЕЛ ЦАНКОВ
(1963)

Гвардеецът
„Мъжко подстригване – 10 лева, за пенсионери – 5 лева.“
Както винаги, той влезе рязко, огледа гаража, превърнат във фризьорски салон и каза:
– Здравей, красавице! Ще ме подстрижеш ли?
– Заповядай – отговори му тя, както винаги.
Погледна календара – да, 12-и е. Завърза на врата му сивия чаршаф.
Намести го старателно над яката на ризата. Яката му бе чиста. Ръцете ѝ
бяха хладни и меки.
Той видя, че гладкото ѝ, изпъкнало коремче се подава изпод блузката. Погледа го малко, после се огледа критично в огледалото.
– Това неспане ще ме довърши! – каза той.
– Какво е имало снощи? – усмихна се тя.
– Питай ме какво нямаше! – ухили се той. – Уж щяхме тихо-кротко да
се напием, но като има жени, винаги така става! Защо винаги така става,
като има жени, а?
– Не знам – каза тя, оглеждайки оредялата му косица. – Както винаги
ли?
– И аз не знам. Дали да не си обръсна главата? Такава щуротия не
съм правил! Абе аз във войската не си обръснах главата, та сега ли!
– Значи както винаги.
Тя защрака с ножиците. Пъпът ѝ бе съвършен и което е най-хубаво,
нямаше железа по него.
– Нали знаеш, че бях парашутист?
– Знам.
– По наше време нямаше командоси, за мръсните операции бяхме
ние, парашутистите. Знаеш ли каква е пустинята, гледана от 10 000 метра в полунощ?
Тя беше чувала каква е пустинята, но не отговори.
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– Невероятна е афганистанската пустиня нощем, докато я прекосяваш с бомбардировача към мястото на десанта – каза той. – Ремъците
на парашута стягат раменете, а ти се взираш през илюминатора към
мастиления мрак отдолу, в който само от време на време проблясват
огньовете на самотни бедуински лагери.
Тя премина зад него и защрака из косата му от другата страна. Твърдото ѝ бедро докосваше ръката му. Той дори и не трепна.
– Ти как си, красавице?
Тя сви рамене.
– Добре, благодаря.
– Детето?
– При майка ми е.
– Ще го вземеш ли, като построиш апартамента?
– Ще го взема. И майка ми ще взема тук, да го гледа.
Тя бутна главата му напред, за да подхване врата му.
– Децата са много хубаво нещо – каза той. – След години, като се
пенсионирам, и аз ще гледам деца. Сега обаче няма мърдане. Ако опаткат моя човек, ще ми се смеят и кокошките.
– Кого пазиш сега? - попита тя.
– Ако ти кажа, ще трябва да те убия! – ухили се той.
Тя се опита да си го представи.
– Голяма клечка е! – продължи той. – Като слиза от лимузината пред
офиса, момчетата го замятат с бомбоустойчиво одеало и така влиза вътре. На излизане пак така. Очите ми изтичат да оглеждам за снайперисти.
– Не е лека твойта – каза тя.
С две ръце изправи главата му и среса напред колкото имаше коса.
Защрака внимателно с ножицата през бретона му, той мижеше, за да се
предпази от падащите косъмчета.
– Леко има само в гробищата! – каза той. – Там ще почиваме!
– Чакай...
Тя пак бутна главата му напред, взе машинката и старателно забръмча по врата му.
„Чакай...“ Прозвуча му страшно еротично. Представи си как ѝ сваля
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сутиена, закопчалката нещо заяжда, тя му казва „Чакай...“ и сама го сваля...
– Справяш ли се с вноските? – попита той. – Сама жена, в тази криза...
– Леко има само в гробищата! – каза тя. – Там ще почиваме!
Той се засмя. Тя среса косата му, изчетка врата му и отметна чаршафа.
– Честита прическа! – каза му.
– Благодаря!
Изправи се и се огледа критично в огледалото. Приглади с длани косата си.
– Царица си, красавице! Пак ще дойда при теб.
Той ѝ подаде десетолевка.
– Благодаря...
Тя се обърна и забърника в чекмеджето на шкафчето. Беше с прилепнал панталон до коляното. През ангелската кожа на левия ѝ прасец
едва синееше вена. Дожаля му. По цял ден е на крак. Тя трябва по цял
ден да лежи на шезлонг край басейна, а той...
– Заповядай – тя му подаде петолевка.
– Не, красавице, рано ми е за пенсионерската тарифа! – ухили се
той.
Намигна ѝ и си тръгна:
– Приятен ден!
– Чао!
Той излезе от гаражчето и тръгна по улицата. Постепенно левият му
крак радикулитно поддаде. Стигна до градинката, изкуцука в храстите.
Там бе скрил бастуна и трилитровото пластмасово шише за вода. Взе
ги и тръгна към спирката. Студенееше му неприятно на подстриганата
глава, но той си каза: „Merde! Гвардията умира, ала не се предава!“
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ЕЛЕНА АЛЕКОВА
(1963)

Из „Отгласи“
1.
Ти не можеш да спреш онова,
през което животът отлита
в други сфери и други нива,
в други болки и други слова.
Ти не можеш да спреш. Не опитвай.
Ще се хванеш в опасен капан,
ще загубиш завинаги всичко.
Просто леко замаян, пиян
от мечти, от надежди, от свян,
всеки миг на света заобичай.
Заобичай с безсмъртна любов,
заобичай с душа всеотдайна
и към нощния звезден обков
добави смътно вечен и нов
своя образ, единствен и таен –
за да светиш в безкрайния мрак,
в светлината безкрайна да светиш...
Не, не спирай неспирния бяг
на живота жесток, но и благ.
Как ще спреш на смъртта ветровете?
Те ни носят през синия свод
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към онези селения зрачни,
по които горим цял живот,
към които вървим с кръв и пот,
за които душата ни плаче.

2.
Животът е чудо все пак,
животът е призрачна тайна,
животът е роза омайна,
завеса от блясък и мрак.
Открехнеш завесата и
за миг се почувстваш безкраен,
над тебе небето сияе
и в шемет и в багри струи.
Завесата пада. И ти,
уплашен и сам, проумяваш,
че в тебе светът продължава
и с твоите ритми тупти.
Навън и навътре – светът.
Навън и навътре – безкраят.
А през бодли и омаи
към Нищото вие се път.
И ти си от него пленен.
И ти се превръщаш във Нищо.
И през заблуди предишни
приемаш смъртта обновен.
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3.
Това е то. Всичко е ясно.
И няма какво да роптаеш.
Макар че във гроба е тясно,
през него прекрачваш в безкрая.
Дали си щастлив или тъжен –
това са подробности бегли.
Не можеш смъртта да излъжеш.
Не можеш смъртта да избегнеш.
Затуй утолявай без ропот
мечти и желания късни.
Когато вратата се хлопне,
тогава животът възкръсва.
4.
Всичко свети, всичко грее
със сияние отвъдно...
Всеки порив ненадеен,
всяко чудо ще се сбъдне.
Ще се сбъдне всяка мисъл,
всяка радост, всяка горест.
Всеки миг ще се избистри.
Тайните ще се отворят.
В тъмното ръка протягаш.
И ръка ръка докосва.
Някаква мечта пробягва,
някаква надежда... После
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от мечта мечта се ражда,
от надеждата – надежда.
Ще се сбъдне всяка жажда,
всяка болка неизбежно
във сиянието ярко,
във сиянието страшно...
Трябва само да повярваш,
само да не се уплашиш.
Само в бездната сияйна
своя бряг да не загубиш.
Само да не се замаеш
и без памет да се влюбиш
в онова, което няма
и не може да остане
и което е измамно,
и което е нетрайно,
и което се разпръсва
в дим и пясъци ронливи
между тънките ти пръсти,
между пръстите ти живи.
В бездната протягаш длани.
Длани дланите намират.
Обещаното ще стане,
ще се сбъдне във всемира.
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Само запази сърцето,
само съхрани мечтата…
Всичко грее, всичко свети
и си тръгва от земята.
5.
Пеят птици и щурчета,
трепкат капчици в тревата.
Колко е добро и светло!
Колко е невероятно!
Колко хубаво е всичко,
колко е прозрачно ясно.
Ручей към морето тича,
слънчицето се показва.
Утро над света изгрява.
Шемет от лъчи и нежност.
А сред росната тинтява
паяче заплита мрежа.
Всичко свети, всичко грее
със сияние отвъдно…
Щом се ражда, щом живее,
значи вечно ще пребъде.
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ИВАН СТАНЧЕВ
(1963)

Да се научим да възкръсваме
Двадесет и осми март
Кръв капеше от разпятието.
Да, всеки кръста си носи.
Съдбата си здраво бяхме захапали...
Той платната бе завързал със косъм.
Букви капеха връз листа кариран.
Мисли потни из кръга на фуражката.
Морета и погледи ала ултрамарин...
Взрив у мадоните – в 5-тата чакра.
Стиховете им по белота с мастило.
И впечатляваха всеки срещнат.
Въглените поемаха ги индиговите.
И се влюбваха с бунт срещу Най-грешния.
Битката загубена от бунтарите поети.
Войната на капитаните от тях бе спечелена.
Генералисимус Черняков со водач Времето,
На Света се рецитираше – изказ от чело.
И Чернякът ще ги привиква един по един.
Да се сбираме Горе на Светлейша поляна.
На Земята им ще поостанат децата им и любимите
и в легенда да тръгнат римите и деянията.
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И звезди падаха от Небето, наушким.
А Джонсъна, наистина, пожела ни звездопада.
Да се научим да възкръстваме!
Че Димчо ни пише, направо, върху душата...

От икебана дървесата ги боли
Дърветата са сякаш икебана –
оазис тих
във ниското на шепите.
Сега при тях не мога да остана,
защото пих,
а красотата им ще сгрее слепите.
Дърветата напомнят за сираци.
Не ги вини,
че по небето пишат!
Със есен вятъра постла си –
ще зазими,
а после римите ще станат киша.
Цветята все сънуват глухонеми –
приятел скрит
от фалша на лъжите ни.
В градините танцуват хризантеми...
Какво откри,
че тичинките им предричат годините?
Цветята ми приличат на сакати.
Отрежеш ги
и от сърцето дишат.
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Със болка тялото окапва.
Ще ми прости,
но мога ли аз песен да напиша?
Цветята ни са влажните клепачи.
Не мигат,
почне ли небето да сълзи.
Земята идва и да се разплаче...
Но стига!
От икебана дървесата ги боли.

Господ е българин
Тътнат стъпките на дякон Василия.
Иде времето за сетна промяна.
С бавни и търпеливи усилия
Небето сълзи по стръковете на дряна.
Аз заплаках, че много дойде ми...
ЧЕ ОМАСКАРИХА ДУШИТЕ НА ХОРАТА!
Господи, толкова ти споделях...
Защо грознеем насред небосвода?
И са предречени чисти сияния.
Преди туй ще се чувствам самичък.
Сега истината е пяна и камък
и България е скелет от личности.
Тук са стъпили бъдни прозрения!
НАРОДЕ, ОСМИСЛИ БОЖИЯ ИЗКАЗ!
Тая земя крепи Мироздание...
Надарена за чудо – за чудо и приказ.
А българите са пантеони от личности.
Звездят, цъфтят и тътнат на всеки изгрев.
ДНК оттука е... Ракхива, поличбите...
Господ е българин... и Леонардо да Винчи.
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Възкресение
или подир пепел от рози
Все срещам слънцей от рози.
Като вричане.
Небе и Земя тук се целуват.
Има пътища за пеша и коловози...
Теб обичам
сред градините райски до Тулово.
Ти имаш дъха на България
и ласката,
а аз съм влюбен хайдутин.
Хората учат изнебесната ария
и бляскава е
съдбата ни подир света срутен.
Някъде там пъплят огньове.
Изгрев е.
И гюла влюбено диша.
Человекът, знам, е Богу шедьовър.
Помилуй ме!
Аз, на българица, така пиша.
И всяка чар е пепел от рози
в страдание
с уханието на земята ни багрена.
Аз пришпорих из Алтън Калофер
към Пирина
по чакръка на звездата Полярна.
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Камбани в Долината на василевсите.
И е песенно,
и тръпнем из небесен мегдан.
Колчо, брате, видя ли невестата,
Възкресението
и сите българи заЕдно!
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МАРИАНА ХРИСТОВА
(1963)

Несебър 1987
Изведнъж оголя разноликата улица
И дъждът по стъклата водата отля
Проклетисвахме с много дим бялата музика
Дето взе ни смеха и дори лудостта
Осветихме езически слепите плажове
И от нейде пропука се храмът ни жив
Разпиляхме се в замъци, глутница пажове
Не разбрали защо им е Малкият принц
Ще се върнем ли тук, овдовели от ядове
Ослепели от чужди и свои лица
Ще развърже ли някой друг лудите впрягове
Дето пясъкът сух изравни с вечността

Господ гледа в очите ти гърбом
Разпитай, преди да отсъдиш
Застани лице в лице
Преди да обърнеш гръб
Някой ден може да се зачудиш защо
Господ гледа в очите ти гърбом
И дори е забравил да се усмихва

437

Протуберанс
може
тази любов
да е илюзия
но почерпи ме
с нея
аз нямам
друга
дреха
хляб
и вино
изгубих
толкова неща
по пътя си
и онемяха
в мене
илюзии
толкова любови
свършени
ме поделиха
с тебе
***
Ти беше сам
И спеше върху купола
А аз живеех долу
И далече
Сега съм част
От всички твои скрупули
Защо тогава
Рицар се нарече
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***
Сред своята велика самота
Във храма влезе скитник
Но Бог не е в олтара на скръбта
А миг

Там, където се връщат щастливите
И когато отново съм сам
Сам по пътя и сам сред стихиите
Покажи ми, че още си там
Там, където се връщат щастливите
Покажи ми, че има един
Невъзможен, но истински изгрев
И, че времето спира едвам
За да срещне отчаяно живите
Покажи ми, че можеш да спреш
Като птица на мачтите счупени
Да намериш под преспи от скреж
Онзи кораб в душите изгубен
Ще се върна при своя си край
И при своя си път през пустините
Ако Бог се смили да си там
Там, където се връщат щастливите
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НИКОЛАЙ ДОЙНОВ
(1963)
***
Светена вода в джоба Господен...
Сребърен вятър хвърля сянка отгоре
В пусти пространства, безводни,
идея за облак тежки порти отключва.
Странстващи рицари, блудници, бродници
възхваляват своите родини.
Ако сме живи преди зазоряване –
ще се надяваме на възкръсване.
И няма да помним Светото писание
***
Идеята за нощен земетръс
поражда свободата,
запалва всичките огнища
разпалва непосилни страсти,
откроява всяка общност.
Но ние знаем,че на края
ще възпеем ветераните.
А те
смалени под звездите
ще усещат всяко зрънце
и ще виждат отдалече как
тишината ни нахлупва
островърхата си шапка.
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Сенки
В ъгъла на стаята сте. Седнали сте, пушите.
Измръзнали, свили се, кротичко си слушате.
Как Певецът ви прощава всичко:
лудостта, бездомието, вечното ви безпаричие.
Наливате в чашите тъгата си неистова.
Защо сте тук? Какво ли ще поискате..
Чакате ли някого, чакат ли ви някъде.
За някои гари вече няма влакове
Сега сте тук. И толкова е просто
навсякъде да бъдеш неканеният гост.
Сега сте тук. Не мога да прогоня
самотността в очите, общите ни спомени.
Към четири сутринта часовникът ще звънне.
/а вие посрещнете своето разсъмване./
И висшата идея ще тръгне към разпада
на колелца и същности, съизмерими с ада.

Към себе си
Ти кой си... Откъде се взе...
Така навярно се разпитва следствен.
Погалвам струните с любовен жест,
и вниквам думите на тази песен:
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Недей да тръгваш към плътта на мрака!
Там ще останеш странен, но старинен.
Съзвездията сънни в лунапарка
са твойта кръв и твойто честно име.
С китара нарисувай своя знак
върху пустинни пясъчни пространства.
Ще си заминеш ти оттук, но пак
съдбата ти ще е око на странник.
Един с измачкан шлифер те следи.
Една жена започва да усеща
мъжът във теб. И всъщност – кой си ти?
Така навярно се разпитва следствен.
И в този свят раним и познаваем
единствен непознат ще бъдеш ти,
певецо...
Но всъщност си зазидан в тази стая,
заключени са всичките врати.

Преминаване
Ти видя, татко, последната спирка.
Аз бях до теб, но не можех да извикам.
Беше ръката ти – голямата
на рамото ми, вървяхме нанякъде двамата.
Изтичаше камбаната на далечното време
на улицата по павирания гребен.
Беше внезапно, жестоко кръстосване
на времето с нас – вървяхме в различни посоки.
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Със сърце на ревера, с карирана риза
вървях към надеждата.
И влизах
и излизах, и влизах и излизах през вратата,
която ме отвеждаше нататък –
отвъд пространството, наречено дихание
при думите, родени от въстание
които нашепват
с лица от олово
че приключва животът,
за да започне отново!

Тук, в тръстиките
Оставам тук –
сред пясъчните дюни и тръстиките.
Небето като захарен памук
стопи се. Нещо си подвикваха
рибарите.
Нещо си подвикваха
на техния език.
Няма ги рибарите и лодките, и никого
няма, освен самотния ми вик.
Лежа на пясъка и слушам как прелитат
хвърчащи кораби и риби, и медузи.
Морето е свещената реликва
и собствената моя музика.
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И не повярвах, че всичко се е свършило.
Тръстиките като тръби на орган
надвесват се над тялото прекършено.
Морето
е най-истинската морга.
Потъват звуците и падат между котвите,
уплашени един от друг.
И виждам през дъжда
светлината в локвите
която ме отвежда завинаги оттук.
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ТИХОМИР ТОШЕВ
(1963)

Вечерни коне
Вечер, когато заспиват цветята,
преглъщайки слънцето в своите чашки,
препускат конете със морното лято.
Момчета свалиха луната със прашки.
Вечер, намерили брод във реката,
конете поемат по черните пътища.
Със сила набиват звездите в земята,
напролет да пламнат от тях минзухарите.
Вечер тръстиките вшиват в небето
бодящата обич на своите длани.
Във старата къща проплака детето,
което водач на конете ще стане.

Апокалипсис
Небето се отвори, заваля.
Музика потече от небето.
Тромпети биха грешните чела.
Цигулки милваха лицата свети.
Земята се разцепи, залюля.
Танцуваше със Господа земята.
Погрешни стъпки газеха калта.
А верните Му – валс във небесата.
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Реките се удавиха в червено.
Отровена, пресъхваше водата.
В копитата на звяра е смъртта.
А с думите зачева се живота.
Нагоре синя птица – излети.
Надолу черната прохожда, грачи.
Започна се: тогава и сега.
И Господ сяда с нас… да си поплаче.
***
Море,
над тебе тегнат клетви за безветрие
и спомени за риби със пресъхнали гърла.
Ти, пълно с неосъществени срещи…
Дори и капчица във теб от нечие безчестие –
ще обезсоли солта.
***
Тая трева със набъбнали жили
и корени сплели дъха на земята…
Тая трева:
		
толкова твърда за люлка
		
и толкова мека за гроб,
пролет ме ражда в цветя и осили,
а есен съхне в душата ми.
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Преходи
Едно момче обеси хвърчилата си.
Ограбен вятърът направи кръст от птиците
и го набоде във челото си.
Едно момиче куклите съблече,
оглади дрешките и ги изпусна в печката –
безръки шаваха ръкавите.
Видях деца на гарата да чакат
и всички стискаха в ръка „билет за възрастни“.
***
Не научих теорията на нотите,
с които мериш дишането си,
но всяка сутрин слушам
тихата симфония на гърдите ти
и я тананикам
като уличен слухар –
докато чакам да хвърлиш
монетите си
в ръцете ми,
които те просят.
***
В паузите между два барокови бемола,
докато обоя си поеме дъх,
преди да припадне в пазвите ти
и цигулките,
които срамежливо придърпват поли
върху безумните извивки на бедрата си –
те видях
да пишеш стихове.
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7 часà вечерта в седма зала.
7 чàса преди да започна
да те сънувам.

Край
Рисува залеза в небето огнен кръст.
Тромпетите на вятъра притихват.
По хълма капе здрача като кръв
и сбира птици за вечерната молитва.
Щурците падат в синята трева
и молят се за още стиска лято.
Камбана бие – тежката луна.
И хлопва на деня вратата.
Пристъпвам аз – неверника светец.
Запирам дъх – да не събудя Господ.
В ръцете грях. На челото венец.
А в края тишина и пръст… и толкоз.

Лукава митологийо!
Присмивай се.
Пълни душите ни изтънчени
с кентаври и неземни хубавици.
Залъгвай ни с кафе и подсладени митове,
докато на слънце нивите се спичат.
В проскубаната вълна на нашата история
заплитай своя репей. Вгради се, митологийо!
А после вместо вол във ралото на делника,
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впрегни Троянски кон…
Да ни е яко семето!
Един Олимп със музи
и цял табун Пегаси...
Как ли ще нахранят страна от сиромаси?

Времетището
Ех, време, време… времетище!
Гледай как тече парата.
Трепе се човечецът за нищо
И с хартийки си цери душата.
Де го Оня? Искам да го питам:
как от цифри прави се история.
Сън ли бе – срещу ръжена ритахме,
а на сутринта – краката ни оголени.
Ех, време, време… времетище!
Нещо се вгорчи комата.
Пръска се човечецът от мисли.
Вика „Браво!“ и чете плакатите.
Де ще стигнем, искам да ви питам?
Крушовата сянка стана тясна.
Май се поскъсиха дните ни.
Но за туй пък зъбите пораснаха.
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Временни мисли
Във времето временни мисли се лутат.
По навик часовника бърза да спре.
Това ли са твоите ценни минути?
И късчета скука, заето момче?
А утре с костюм и със куфарче черно
ще бъдеш научен, изряден и строг.
Препълнил джобовете с нови проблеми,
Сърцето превключил на друг биоток.
За временни мисли глобяват със бреме.
За временни чувства заплащаш с мечти.
И ти като другите бързаш да вземеш –
награда за скромно прослужени дни.
Това ли са твойте безценни минути?
И късчета слава, заето момче?
Във времето временно ти ще се луташ,
Накрая и твоя часовник ще спре.
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ЦВЕТА БРЕСТНИЧКА
(1963)

Юли
Дърво и камък
се топи.
Потъваш в зноя
като в блато.
Светът обилно се поти,
притиснат в ъгъла
от лятото.
Проклето пладне,
от зори
лежи като свещена крава.
Часовникът умря във три.
И признак за живот не дава.
Прохладата е
древен мит.
Дори нощта
не е спасение.
С инстинкта на измиращ вид
в панелното уединение
като във пори на корал
се крият беззащитни граждани.
Градът –
слънчасал канибал –
насън се мята
след преяждане.
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Тишина
Капка слънце
върху бъзов храст.
Умират думите.
Какво е другото?
Къде съм
аз?

Приятелство
Той отдавна беше стар,
нямаше си нищо мило,
та си върза за другар
в дворчето едно плашило.
С ризата си го дари,
за да го пачувства ближен,
и пред него зареди
свойте радости и грижи.
Тъй, докато пред вратата
се припичаше и дремеше,
му разказа как изпрати
бабичката преди време.
На прохлада под асмата,
пред бутилка лимонада,
съчиняваше писмата
от сина си
във Канада.
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А капчуци щом закапаха,
го изнесоха от вкъщи.
И с ръкав след него махаше
само
втората му същност.

Родопско ноктюрно
Гората любовно се слива със мрака,
нашепва в ухото му тайни неща –
неща, за които си струва да чакаш...
И толкова тихо поляга нощта,
че чуваш как в своята звездна бърлога
Голямата мечка намества снага...
Безмълвно разрошваш перчема на огъня,
преглъщаш дима със вкус на тъга...
Искрите прогарят очи във небето –
застанал под техния поглед дълбок,
се чувстваш почти като прах,
мимолетен,
а може би вечен –
почти като бог.
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АНРИ КИСИЛЕНКО
(1964)

Есенна песен
Милка гледаше през прозореца и лека усмивка пробягваше по изпръхналите ѝ устни. Отсреща пламъците на есента се стелеха по диплите на Витоша като настъпваща армия, която окупираше долина след
долина и сменяше цветовете на знамената по пътя си. Веска седеше до
нея и я гледаше с очакване и с малко раздразнение.
Погледът на Милка се плъзна от оранжевите поли на планината към
новия строеж, който набъбваше като огромна бетонна гъба точно пред
нейния блок и бавно изстискваше красивата гледка от полезрението.
Величествената панорама на Витоша я беше посрещала години наред
като сутрешна молитва, пречистваща идващия ден.
Милка въздъхна. Веска наведе глава.
Купчината ученически тетрадки на масата в тесния хол спънаха погледа на Милка, тя прегърна Веска, целуна я между очите и седна да ги
поправя.
– Ей сега, чедо, ще излезем в гората на чист въздух. Само да свърша
с този клас.
Веска седна послушно до нея и зачака. Те си бяха сами в апартамента и нямаше за къде да се бърза.
От тетрадките Милка се прехвърли на компютъра и подхвана всекидневния си ритуал: първо електронната поща, после Фейсбук. Тя,
разбира се, гледаше сайта на Боян. Последният постинг беше от някаква семейна сбирка: ухилените му дечица, стройната му чуждестранна
жена, уморените му сини очи…
Образите на екрана се пързаляха нагоре и времето се сгъстяваше,
връщаше се назад, после се ускоряваше като квантов коридор и пространството се стрелваше обратно към онази точка, когато тя вида Боян
за първи път.
Бяха в университета. Той седеше на маса в Яйцето и спореше разгорещено с приятели. Профилът му приличаше на римска скулптура,
а сините му очи режеха като оксижен нажежения разговор. Тя го видя

454

и в този момент усети дълбоко в себе си: това ще е бащата на детето
ми. Мисълта й се видя нелепа и тя се изсмя на себе си. Дори не спря, а
продължи по коридора да хване лекцията.
Месец по-късно, на връх рождения ѝ ден, той я покани да излязат.
Следващите няколко години бяха като искри на танцуващ огън: горещи, бляскави, пълни с магия, със страст и с магнитни инстинкти. Кадифените революции разтапяха Европа, а те двамата живееха в убежището на любовта си като бегълци, приютени в сънуван замък. Животът
приличаше на змей с безброй глави и всеки път, когато те изключваха
един избор за бъдещето си, нова глава изникваше, бълвайки отчаяни
изкушения и тревожни възможности.
Когато Боян ѝ каза, че има виза и самолетен билет, Милка вече знаеше в сърцето си. Тя помнеше тишината у дома преди да хванат таксито,
безкрайната целувка на летището, изпепеляващите сини очи…
Милка въздъхна. Веска наведе глава.
– Ти, майче, си ми щастието в живота.
Милка пак целуна Веска, докато я подготвяше за разходката в парка.
Есента беше разстлала пъстрия си килим и багрите на дърветата
пламтяха като догарящо огнище.
Милка навлезе в гората. Веска се спря за момент, наведе глава да
подуши, подмахна с опашка и я последва, подканена от каишката.
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ДИМИТРИНА КЮРКЧИЕВА
(1964)
***
Благодаря ви, искрени приятели,
за жилото на вашите съвети.
Не ми е тъжно. Само че тревата
все още е зелена под нозете ми.
И всичко старо още е зелено.
Небето няма край – да ме превърже.
Все още има пито – неплатено.
Сега е просто минало несвършено.
Боли я болката – от беззащитност,
невинаги красиво я обличам.
По дяволите митове и стихове –
на хората им трябва да обичат!
Ще се завърна – някак безразлична,
ще съм жена. Но много, много късна.
А вашите очи ще ми приличат
на шепа кестени разпръснати.

Химн
Звероукротителю нежен на моето тяло,
алхимико на недовършения ми стих,
колкото пъти от теб си отивам,
ти си началото.
Колкото пъти се лутам към тебе –
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краят си ти.
Прагът си,
пред който стъпвам на пръсти.
Моя единствена, незаменима окова.
Ти си пръстен
и кръст
за душата ми пъстра.
Най-невъзможното горно „до“
на възторга ми.

Декември
Светлината корава
е като коралови рифове,
сред които ще съмне студено
и щедро,
и смръщено.
Ще се стопли мъглата,
нераждала митове.
Ветровете ще свирят хорали
в комини и къщи.
Само ние не сме тук.
Навярно се губим сред дюните
между пясък и сняг
и солта на живота си стискаме
в шепа морска вода,
която ухае на юли
и блести под леда
като истинска мида бисерна.
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Градчето
Какво да ви кажа, това не е връщане:
във малкия град се събудих все същата.
Във моя град. Другото нямаше смисъл.
Измъкнах се тайно от всичко написано
и тръгнах обратно, да търся градчето,
което тъй дълго ме носи в ръцете си
и после отвори врати да ме пусне
на белия свят до трапезата вкусна.
Но то бе изчезнало. То не бе същото!
Напразно се блъсках във улици, къщи…
Не исках от тях да избягам. А знаех,
че трябва да дойде все някога краят,
че моето плахо откритие беше
обратно начало на някаква вечност.
И докато мислех какво да ви кажа –
без думи сълзата бе станала сажда.

Май
Баща ми
сякаш никога не го е имало.
Събирам най-безсмъртните му вещи.
Припомням си очите му.
Отмина ме,
нагазил смело в кладата на свещите.
И в ослепителното пролетно
отсъствие
сред кукувици,
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дъждове и
			
славеи,
съзирам –
цялото небе над мен е пъстро.
Усмихва се почти като баща ми.

Отговор на литературен въпрос	
„Искам да умра с тоя другар,
моето тяло.“
		
Хорхе Луис Борхес
Мамо,
аз съм
всички издания на
„Сървайвър“
в дивия патос на милионния град.
Возя се
без билет на трамвая,
вземам заплата
и не умирам от глад.
Татко,
егоизмът е победител.
Чудя ви се наистина
с кой ли акъл
сте се решили да ставате
мои родители,
без да ме питате
искам ли тук
и задълго ли.
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„Някога, някога,
толкова някога, колкото…“
моите вече неизброими лета
сте си мечтаели как ще
преплувам
на кораб
този свят
или как ще го прелетя…
Днес съм ужасно щастлива,
че нямам наследници.
Всичкото мое
ще си отиде със мен.
И в ненаписаните ми корабни
дневници,
вместо SOS
ще отбележа:
BG.

Иван
„…Птицо,
защо твоя радостен смях ме прогони?...“
		
Иван Методиев
Затова е поетът – да храни и псета, и гълъби,
да осъмва понякога, сякаш че нищо е нямало.
До четвърти петли да се качва
и слиза
по стълбата
на деня. А когато мълчи – да бъде странник.
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Всяка нощ да продава душата си на безценица,
да се бият за нея луни и кални паважи.
И часовникът само, захапал ръкава на времето,
да го чака обидено някъде между етажите.
После бавно поетът – на залеза през вратите –
да помаха без страх, да последва душата си боса.
Да изплаче след него едно закъсняло скитане,
като звън на камбана. И като вик от въпроси.
Някой ден ще се върне стопанинът на битието,
да потърси вместо наем дарбата скромна.
Ще събуди тогава своите думи поетът
и преди да ги върне обратно –
			
ще ги запомни.
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ИВАЙЛО КИЦОВ
(1964)

Ноти, строфи и мидени черупки върху брега от
спомени

Плажът
Не може да обясниш филма „Плажът“ на хора, които никога не са
били на плаж. Или поне веднъж не са заравяли ходила в Равденските пясъци, преоткривайки персоналния си Рай. Като нас, доведените
от Георги Черняков тук. Трогателна пасторалност плува във фарватера
на черно-белия фотос: седим пред бунгалото и ръсим чар: тайфата –
шармантни мацки с парфюмирани орхидеи и фъстъчен загар и солени
момчета (да, има значение в каква посока си секси): съзерцаваме как
лятото, огледано в късите ни панталонки, виси на простора и очаква
следващия сезон. Life size снимка! На малки хора, които творят голямата история и небрежарски променят граматиката на съвремието... И за
които бъдещето явно е блестящо, тъй като всички носят тъмни очила.
Втвърдил и перото, и характера, преминалият през Равда не е вчерашен. Той е завинаги днешен.

Хей, барман
В контра на стенвестника, разлепен в столовата, който ни информираше, че следващият кръжок е в 15 часа; че душата трябва да яде преди
тялото и че сме общност на светло, която не бива да се крие в мрачните
ъгли на душата, дръпнала завесите на бунгалото насред най-бялото на
деня. След като е елиминирала от живота си всичко, което би ѝ донесло
съмнителен послевкус и нагарча в естетическо отношение. Последният
слънчев ден от тази година. Но каква ти тук душа, тя го дава монокини
и е пътник в лимузината на очакването. Познава в детайли Чехов. И е
съгласна (и гласна) с него, че си лягаш с тялото, все пак, не с душата –
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колкото и лъчезарна да е тя, и че ей в тоя точно момент животът повече
прилича на живот, ама когато си на едно голямо ПНГ или на две малки
ПНМ-та. Що за съкращение е това? Питайте не нашия черен дроб, а
кръчмарския тефтер на Пламен от Сливен. (ПНГ= пиво наливно, голямо,
а ПНМ = пиво наливно, малко). Неотразим образ беше тоя барман, когото помежду си наричахме Водкаджията, с усмивка като фар, пронизващ с лъч тъмнината. Гледам сега една колоритна снимка с него на фон
и трябва да напиша текст под нея, но какъв ли да е...? Ще си позволя
да се подсмихна. Вместо P.S. в края на смяната, зевзекът обобщи: „Малий, в занаята съм повече от 20 години, ама такова чудо не съм виждал
досега, честно, колко нещо си поръчахте. Без да броя колко вие самите
си донесохте, ама целия градус изрецитирахте и изтанцувахте“. Тежко
го отрони, но после леко прибра от масата бутилчето, в което снощи
имаше от легендарната ракия Кицовица: да възкачи тая пластмаса с
етикет Lift върху рафта със спомените от нас (рядко мечтаехме насухо, шептейки в скоби). И от нашето шоу. Е, как да не му подари човек
на изпроводяк купонджийската касетка, започваща с неговото любимо
парче - кахърната балада на Бараби Блус Бенд – „Хей, барман“ („дошъл съм да се изповядвам”). Тук малко се обажда и гузната съвест –
заслужен бонус, че изтърпя целия десант на разгонения мутаген, който
замалко да срине неговото заведение на плажа под нас. Толкова концентрирани рокендрол, разпасано латино и лимбо четиристишия танцуваха там, толкова дългоноги менади и каубои с кални шпори... хей,
хей, с ботушите навън, че оцапахте мокета в приемната на Черняка! Е,
ама то нямаше как и да не се смърсим – все пак бяхме клиенти на „Златното лайно“, както наричахме барчето на Пламен. Беше наел мястото,
току-що префасонирано от открита баня с прилежащите ѝ тоалетни
клекала, в камъшен уют за следобедно фрапе с приказен изглед към
ширинето. Чадърите бяха артистично уйдурдисани, а след това циментирани, в отходните дупки на WC-тата. Да я нарека (с проскърцващ глас)
на по-модерен език арт-инсталация, която според прищявката на Фортуна именно ние трябваше да засефтим. Което и направихме. После си
консервирахме малко позлатени спомени от най-вкусното за мига, в
който зимата задиша навън. Тъй като вече бяхме научили не само да
пускаме духа от тялото, но и как да го приберем, та да му е по-уютно.
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Поети с ватенки
Само че Джонсъна – светлина по пътя на душата му!, този път не
подпива компанията на едри глътки. Гушнал си е парцуцата, купена под
сурдинка от местния алкохолен дилър бай Танас със стотинки от продажбата на грозде, класа „екстра“. Някои от нас прибягваха честичко
до това ноу-хау: вместо в таргите, с които бригадирите отчитаха нашите
трудови подвизи в края на деня, преди да стигне до кантара, част от
гроздето беше пробутвана на международните тираджии срещу символична цена. Да, тогава нямаше инфлация на суперлативите, ама пуста
кинтонемия! (Две по 20 стотинки се гонят в джоба и все не могат да се
застигнат.) А нашият Черняк имаше своя персонален начин за смятане
в случаите, когато трябваше да спасява трудовата чест на мегаватовите
таланти, изпълнили поредната си гениална творба, но неизпълнили и
1/3 от нормата. Брей, каква е тая работа? Лозите опоскани, а къде го
гроздето? Изпари ли се, или пък равденци го изядохме, цялото лозе?
Събираше, значи, Черняка командирите на отряди тогава, да онагледи
аритметиката: от тая кофа чепка, от оная – чепка, а от другата – цял
слънчев грозд, ето как 4 препълнени кашона стават 6 кофи. А до боя по
нашите кофалници и кратуни имаше време. Няма да се излагаме със
сочни скандали пред чужденците, я. А и да си обиждаме самочувствието – обраснало с ярки творчески претенции, пред сивия соц. на местната управа. Нека тя спокойно извози с лимонена физиономия щайгите
с оная – пак така сива, баничарка, таралясница от миналия век. Упс,
вече – от по-миналия. Така де – и не ме поправяйте! (следва тропане
по масата), ама хора, които се напиват с бира, нямат право да поучават
другите, които изтрезняват с бира, нали? (Преамбюл 7: „И се откъртва
от небесата бездънни една безпространствена прозрачно-чиста и бистра черняковска сълза“, огледай се в нея, пък каквото си заслужил ще
получиш, тъй като Черняка раздава справедливост, но и милосърдие – с
Христова щедрост.) Бадемът, той имаше малко по-различна съдба. Обръщахме го направо в наливно. Обрулен и вързан в лицеприятни малки
чувалчета, потъваше в бялата „костенурка“ на Венци Лазаров. После
фолксвагенът даваше с мръсна газ към култовата навремето дискотека
„Златна ябълка“ в Слънчев бряг, където дискретно разтоварвахме. И където бяхме повече от добре дошли за две големи. Безплатно, разбира
се – до края на нашето вечно циганско лято, с което отзивчиво валсувахме. Преди да направим две силни крачки напред в тангото на живота,
печелейки позиции за бъдещето.
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Леген биг бенд
Такаламитът (чудо, непреводимо и непосилно за въображението на
другите, но крайно ясно за Черняковите) бе твърде интимен с особена музика, едновременно композирана и представена на място. Тя бе
обобществена от Леген биг бенд, който – според случая и конкретното
място, варираше от соло, през дуо и трио, та до секстет. Но задължително с участието на комплект от две метални шапки на улични лампи,
подаващи ритъма на останалите легени (алуминиеви, пластмасови не
останаха още на първата репетиция). Днес сме „пей, сърце“. Да правим поезия от музика и обратното на тези литературни концерти. Хипстерска тупурдия – до възбог, за фенове с развит собствен вкус. Много
райско. Пък нека ушите да болят! Танци-манци, но без талантът да се
сецва от толкова резки движения. Танцът е езикът на душата, връзката
ѝ с космическия разум, твърдят философите. А ние щедро залагахме
на блендирано ревю от всички стилове! От най-актуалните хитове, до
класически парчета с коса, дълга 20 години. Макар и рядко, стигахме до
потно кънтри и до озъбен хайдут метъл. Само един вид музика не звучеше около нас като апокалиптичен потоп за щракане с пръсти... и вие
знаете коя е тя (салфетките ползвахме само по предназначение). Дори
в дискотеката, чийто праг прекрачвахме боси с мидени черупки между
пръстите, ни посрещахa с адекватните beats per minute и с размера на
баладата (който винаги има значение). Следва... каквото следва, дори
емоциите с висок градус да са пратили горното „до” в петите. Тишина
и тъмнина следват в Равда. Курортът заеква по първи петли. Защото
When the music‘s over, turn up the light! Тогава думите шумолят под чаршафите. А бунгалата тръгват. По небето. Всяко с различен ритъм – в зависимост от броя на телата и душите вътре, а и от това какво положение
са заели в търсене на половинката. Не, не на половината. А на цялото!
Хайде, честито в аванс за равденчетата, а и за книгите, които наизскочиха по онова време, орисани да надникнат в чистотата на един свят,
който раздели с околните своето щастие.
Понеже Черняковите не бяхме наематели на миналото, а негови домакини, се превърнахме в статуи на себе си (с два метра аура наоколо).
Чак после влязохме в сърцето на Господ.

465

РОБЕРТ ЛЕВИ
(1964)

Мостът
На Гриша Трифонов
Стар ленив ориенталец
изящно се изтяга
в гърбав есенен следобед.
Възсядаш го като камила
и той безкрайно те понася
през пустините
на свойта памет.
На теб ти трябват векове,
за да преминеш.
На него – сто шехерезади,
за да запомни твоето пътуване.
Пред тебе и зад тебе има бъдеще.
Под тебе – минало,
в което си велик везир,
изграждащ камен мост
за слава.

Несебър, изваяние
Погледът ти – скалпел – се плъзна остро по
морето,
разряза го. И от откритото сърце изплува
дракон.
Заби опашка – сякаш пусна корен – в сушата
и се превърна в град.

466

И аз видях, че по гърба му са цъфтели катедрали,
увехнали са после – от умора, сигурно, или от
знание...
Ти вби дълбоко скалпела във времето,
за да ги възкресиш, но здравият градеж изисква
жертва.
И се превърнах в кръст! И във разпятие.
И се вградих – завинаги – в отплувалите
разстояния на
храм,
роден от теб... и с теб...
А скалпелът променяше пространството:
аз съм духът на дракона, а ти отваряш
прозорец след прозорец
за да виждам, чувам,
и усетих, че камъкът около мене диша...
жив е...
Ти си отиде после,
изгуби се, защото знаеш: никой
не благодари на демиурга.

Южно Черноморие
Сън
на асмата,
която приютява,
но не ражда
вино;
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Сън
на смокинята,
която
се точи от лъжичката
в зелено;
Летаргия
на крепостна стена,
която мечтае
за обсадни кули,
а я полазват
пъстри бански.
През портата
с троянски автобуси
нахлуват варвари;
те нямат
нужда от история –
те имат отпуска.
И слънцето.
И пясъка.
По сънни
покриви
подскача
отражението на небе;
подхлъзва се,
потича към морето,
но се изпарява,
щом се целуне с калдъръма.
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Врагът е тук –
в съня на Юга.
Поканен
и погълнат,
повръща себе си
след яростно пиянство.
Безсъние
на пяната,
която ненаситно
се люби със брега –
но от утробата ѝ
не излиза
Афродита.

Човек отникъде
„He is a real now here man...“
Beatles
Гланцови улици – репродукции.
Вместо жива реч – грамофон с пружина.
Изкривената плоча повтаря:
Да остана тук – да замина...
Да остана тук – да замина...
Ще изчезна някъде! Ще се свия в олуците.
Ще изтече като дъжд сърцето ми на
ръждиви капки.
Отивам накрай света – тук съм завинаги.
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Тук с разчорлени мисли – там с чувства
подстригани.
Малък Принце, обичай си розата!
Умните пращат срещу ѝ танкове.
Гъвкави вериги в тържествен парад –
като измислени в гланцови улици.
Натрошена, луната зад най-нелепите
облаци свряна, застина.
Да остана тук – да замина...
Да остана тук – да замина...
Ще изчезна някъде! Ще се свия в олуците.
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РУМЕН БАРОСОВ
(1964)

Да кажеш нещо за тоталната близост
Тази нощ, когато те обичам повече
от други 147 такива,
ще се опитам да ме успокоиш,
както днес в разговора ни в 14:39,
насред дъжда,
защото думите успокояват.
И защото, докато чакам
горчивото си кафе,
без да бързам да се побъркам,
ще си прочета всички sms и e-mail,
които сме си писали през ноември,
когато това е имало дълбок смисъл,
и сега,
когато все още това е все по-важно,
приемайки за неизбежно –
да ни има двамата
на една черно-бяла снимка
в епохата на глобалните комуникации –
да повтарям: aj stil lav iu.
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Две луни през август
едно стихотворение без цветове и без условия
а.
В стаята си намерих
едно малко утро голо момиче
след него зеленият дъжд идваше
една саксия на балкона
така лежах гол в нощта
и тържествено слизаха вестоносците
Да не ни забравиш: говореха ми
както е говорил Създателят
на тъмнината
с голотата оставам
страниците неизписани
целият се изпълвам
изваждам реброто си
правя
пролетно стихотворение:
в.
сънувам голо тяло
и ставам по-добър
в градините в градините
сред люлеещите ръце на свечеряването
ако бледите звезди бяха жени
то и мракът ще запее
затворил между две страници
очите ми от тъмното надничат
как провесва крака от камбаната и събужда
вика през прозорците разлюлени надвиснал
преброих два удара
сигурно и за съня ми:
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д.
две жени
не съвсем голи
с поглед ги събличам
търся съвсем съвсем в края
като манекенки ми намигат
сигурно са много самотни
правя им място
до разхвърляните дрехи
сега сме като в гардероб
три закачалки и една риза
разбирам че любовта е
която обличаме...

Tea Time
Както винаги, когато си в Лондон
и не си до мен,
се прибирам парче по парче
в нашата къща –
навикът си търси другарче –
казваше ти!
Наливам си две чаши студен чай,
оставен от теб,
изпушвам си шестте цигари и,
не поглеждайки нашите снимки,
отивам да те сънувам.
За да не се загубя и аз по летищата
както куфара ти преди много завои.
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АНИТА ТАРАСЕВИЧ
(1965)

Странните неща
Това беше село, в което хората откриха как да постигнат щастието.
Откриха го лека-полека и неусетно, повече с налучкване и с помощта на
външни фактори, но важното е, че стигнаха до крайния резултат.
Всичко започна със случването на странни неща. Или поне – част от
това, което се случваше, беше странно. Всъщност, както ще стане ясно,
те не бяха толкова странни, защото си имаха причина и обяснение и не
се бяха появили от нищото.
Така или иначе и хората поотделно си имаха своите чудатости, с които живееха. Ако вземеш да ги изброяваш една след друга, няма да ти
стигне времето до обяд.
Бившата учителка, например, леля Данче, много страдаше за затвореното училище в селото. Тя, разбира се, отдавна беше пенсионерка,
но тъжеше за дните, в които селото цъфтеше, по улиците тичаха деца, а
в училището имаше по една паралелка от клас. Да не говорим, че тогава собствените ѝ деца също растяха тук.
– Когато децата ги няма, – казваше често на Минка, на Добринка, на
Славка, на Петка... – всичко губи смисъла си.
Тайно от приятелките си, които поне в началото щяха да кажат, „образована жена си, пък да държиш животни в стаята си“, леля Данче
всяка зима вече пета година гледаше излюпените патета в кашона под
желязното си легло.
Всяка от приятелките на леля Данче обаче също си имаше своите
тайни, с които бореше самотата си. Минка често си говореше с кучето
си – женска кучка от неясна порода – и казваше, че това е най-добрата
ѝ приятелка; и въпреки че селските кучета си имат колибки в двора и
работата им е да пазят, вечерно време през цялата зима тя пускаше
кучето вътре, в антрето.
Добринка си говореше с телевизора и водещите от дневните предавания, спореше с тях, но най-много ѝ вървеше приказката с тези от
готварските програми. Допълваше рецептите им с подправки, даваше
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им идеи как да стане по-вкусно, цупеше се на някои от ястията, имаше
забележки към по-завъртените от тях, защото на човек не му трябваха
чак такива глезотии, можеше и по-простичко да се нахрани. Представяше си как я взимат да готви в някое такова предаване, а после си облизват пръстите от гозбите ѝ. Дори веднъж бе написала писмо с молба
да участва в едно готварско шоу, но в последния момент преди да тръгне към пощенската кутия, за да го пусне, се засрами от правописните
грешки, които можеше да е направила, и се отказа.
Славка не си лягаше, без да каже „Лека нощ“ на козата и кокошките;
Петка беше доизмислила и доукрасила историята за живота на дъщеря
си в Англия и на сина в Испания и малко я беше срам от това (всъщност
дъщеря ѝ дори не беше в Англия)…
Обаче, като си помисли човек, странностите им бяха най-обикновени, продиктувани от това, че са самотни хора, без деца и внуци, за които
да се грижат от сутрин до вечер, както е било прието допреди години.
Със същото могат да се обяснят и чудатостите на мъжете в селото
– все пак нямаше нужда да бъдат пример за никого повече, след като
тук деца не се раждаха, нови мъже не възмъжаваха. Така че те също започнаха да проявяват свои странности, като в случая дори не се опитаха
да проявят оригиналност, а се заразиха от една и съща необичайност –
мъжете в селото започнаха да ходят с чадъри!
Нито валеше, нито слънцето грееше толкова силно, че да има нужда
от чадър, но мъжете разпъваха черните чадъри над главите си (които,
като си помислиш, още повече привличат слънцето и които им бяха подарявани през годините по различни поводи от жените им) и вървяха
с тях по улиците. Нямаше значение дали отиват сутрин на работа, следобед до магазина или вечер до единствената кръчма, където събират
чадъра и го подпират до масата; но не излизаха без да погледнат небето от вратата и да разтворят чадъра над главата си.
Тази особеност беше направила впечатление на хора, които минаваха през селото – снабдители на хляб и газирани напитки – и снимки на
мъжете с чадъри се появиха в интернет. Това пък не след дълго докара
и журналисти.
Щом дойдоха, те се убедиха в очевидното – мъжете в селото, до
един (всъщност без местния пияница) ходеха насам-натам само с чадъри над главите.
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Когато журналистите попитаха за причината за носенето на чадъри,
не получиха отговор. Мъжете просто се спогледаха и не обясниха нищо.
Може би случайно пък журналистите срещнаха местна активистка
срещу алкохола, която им разкри от своя гледна точка причината – мъжете в селото така се били алкохолизирали, че виждали от небето да
падат змии и гущери. Жената говореше доста убедително и журналистите за малко да повярват. Всъщност – защо не?
Друга, но подобна, версия се опита да наложи минаваща по време
на този разговор жена, която не искаше да остава у приходящите толкова грозно впечатление за мъжете от селото. Версията ѝ беше, че носенето на чадъри започнало преди две-три седмици, когато наистина
от небето се извил силен вятър, най-вероятно торнадо, което изсипало над селото, и по-точно над кръчмата, най-вероятно към десет кила
змии и гущери – „най-вероятно, както потрети жената явно любимата
си дума, засмукани от недалечното блато“.
– Всъщност „най-вероятно“ е от ракията – намеси се снизходително
местната активистка, която имаше таланта да попива любимите думи
на другите.
Ако трябва да сме точни, все пак такова събитие се беше случило
(падане на животинки от небето), но мъжете не бяха толкова глупави
да разкриват страховете си, които можеха да бъдат свързани именно
с предозиране на ракията, а още по-лошо – с нещо не съвсем мъжко в
характерите им. Имаше поне още една жена свидетелка на падането на
змиите от небето (само змии, не гущери), но тя живееше в отдалечен
край на селото и не го беше споделила с никого, защото не ѝ бяха останали живи комшийки.
Все пак тази версия според журналистите оставаше единствената
нормална причина за носенето на чадъри – след като не беше заради
атмосферните условия. Мъжете отново не я потвърдиха. Дори се намери един да каже, че ако е имало такова нещо, то са го забравили.
Всъщност именно може би в този момент бяха усетили за пръв път преимуществото да не помниш, за да предпазиш така достойнството си.
Друг обаче се сети за „интересна“ следа, по която да тръгнат журналистите, ако търсят странности.
– Имам някакъв спомен – каза той колебливо, – че само допреди 3
седмици всички котки в селото спряха да пеят. А пяха цели три седмици
преди това – допълни многозначително.
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Явно цифрата „3“, свързана със „седмица“ имаше някаква по-дълбока връзка с местните странности.
За съжаление никой не беше записал пеещите котки на телефон или
фотоапарат и за журналистите отново оставаше да приемат на доверие, че е имало такова събитие.
Мъжете вкупом набедиха някоя си Клементина, че е била подстрекавала котките да пеят; но след кратко разследване по улиците журналистите разбраха, че така се казва местната активистка против алкохола, което донякъде олекотяваше обвинението.
Общо взето, след като не намериха пеещи котки, а чудатостите на
мъжете така и не намериха обяснение, журналистите решиха, че няма
какво толкова да се говори за хората от това село и си тръгнаха, без да
направят репортаж, с уговорката все пак, че ако се случи убийство или
някакъв скандал, може да се върнат отново.
След не повече от седмица мъжете окончателно забравиха за случая
със змиите и престанаха да носят чадъри – оказа се, че забравата ги
прави отново смели; а жените от само себе си решиха по същото време
да спрат да си спомнят за миналото, което толкова им липсваше. Започна да им стигат разговорите през оградите, компанията на патетата,
кучетата, козите, разговорите с телевизора и все по-малко да се сещат
за деца и внуци.
Просто предпочитаха да забравят и от това им олекваше. Забравяха
и най-обикновени и дребни или даже неща от време оно и ако нещо
отново им се струваше странно – то беше, защото те вече бяха забравили, че се е случвало и че е нормално. Така както бяха нарекли – заради
любовния период – котките „пеещи котки“. Да, забравянето бе предприето по-отдавна, но с налучкване го развиха до съвършенство.
Така всичко започна да им изглежда непонятно, чудато, необикновено и вълнуващо и ги караше да плюят в пазвите си от недоумение.
Почувстваха се отново живи, защото трябваше непрекъснато да си
обясняват новите, неизвестни им до този момент неща, да откриват
отначало света като деца.
Най-важното беше, че – както казахме, забравиха миналото, децата
си и внуците, но този път – окончателно. И това именно ги направи напълно щастливи, защото – колкото и да е невероятно – беше божествено милостиво да не помнят, че са изоставени от всички.
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ГАЛИНА ЕНЧЕВА
(1965 – 2017)

Нощ
Тази циганка черна – Нощта,
е отново на прага ми, боса.
Тя не иска да бъде сама
и безсъние нечие проси.
Със разплетени властно коси
и в косите с забодена роза,
ня ме грабва в царството си,
дето сънища само кръстосват.
И от старата черна торба
разпиляват се шепа звездици
и изгрява Луната добра
като дървена, бяла лъжица.
Аз ѝ давам от свойта софра
туй, което денят ми е носил,
а когато се пукне зора,
ставам циганка – щедра и боса.
1983 г.
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Новогодишно
Снегът когато пада,
свещта като изгрява,
Духът когато стига
до бедните ни длани,
стопяват се в очите ни
последните илюзии,
последните химери,
последните ни рани.
И блесва като слънце
не някаква звезда,
а тръпнещо ухание
на срязан портокал.
Часовникът е кръгъл,
стрелките му изострени
показват, че е чудо
след толкова отсъствия
да си останал цял.

Дъждовно
Дъждът измива стъпките отминали
и всеки тръгва отначало някъде,
където преди него са преминали
трамваи, нажежени от очакване.
Водата се разтваря във очите ми
и клепките са капки неотронени.
Дъждовно падат мигове в душата ми,
валят прозорци, сънища и спомени.
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Размиват се, преливат във мълчание,
което устните пресъхнали попиват.
Напукани, препънати признания,
които някой в мене е изтривал.
Прииждаща, водата е молитва,
която във ръцете ми изстива.
Дъждът е дъжд, докато всъщност идва,
но падне ли – той вече си отива...

На осемнадесетгодишните
Поставяте поредната черта
със ножче или пръст върху стената,
зачерквате последната следа
от детството и трясвате вратата.
Оттук сами поемате на път,
преди все още вън да се е съмнало,
не се обръщате назад и в кръг –
така по-лесно е да се превземе стръмното.
Това е краят, значещ пак начало,
а другото е болка и очакване,
но нека всяко следващо стъпало
да бъде път напред и път – за някъде.
И всяка стъпка към света и себе си
да бъде вярна като по въже.
Ръцете ви чертаят равновесие –
оттук нататък ставате мъже...
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Етюд І
Дъждовен мъж,
мокър до кости и гняв,
върви срещу мен.
Дълго трае това –
целият ми живот.
Все върви срещу мен –
мокър и горд.
Хубав до костите.
Хубав до гняв.

Етюд ІІ
Тази вечер те гледах,
като слизаше по стълбата,
как опипваш с очи перилата.
А с ръцете ме гледаше
толкова истински,
Че не смеех да мръдна –
да не одраскам душата ти...

Литургия
Тази бяла ръка
като кост от гръбнака на риба
и ръкавът над нея
е празник на селска чаршия.
Гласовете прииждат
като улици, пръсти и шепи
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и се кръсти и пее
този свят от пръст и от шепот...
И над всичко това
тази бяла ръка се издига
и се вие така,
сякаш риба на сухо умира...
1983
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ИГЛИКА ГОРАНОВА
(1965)

Среща
Неочаквано и някак истински
блъсна ме нещо познато –
един измръзнал от чакане скитник
търсеше в моите устни съдбата си.
Спокойно, без пръснати думи
небето падна в тревите.
Къде?
За кого?

Милосърдни сестри
Милосърдни сестри сме, момичета,
все попиваме мъжката болка.
С усмивка превързваме всички,
дето още ни търсят. Толкова.
Милосърдна сестра съм, момчета,
главите ви тъжни прегръщам,
надежда от своите устни разливам
и вие ме гледате. Същата.
На тръгване всичко е просто.
Всяка среща в живота е пламък.
Днес не можеш,
но утре усещаш,
усещаш колко страшно е парил.
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Утро
Пристъпват в слънчева нишка
рижи лисички
с нежни опашки.
Не спускай пердето,
не искам
денят да започва с прегради.

Шуменски реквием
На Иван Пейчев
Над града с пейчиви улици
сутрин над хълма идва поета,
отваря вратите на слънцето,
по стълбите слиза полека.
След него липите разтърсват
крехкия смях на сезона,
отключва поета главната улица
в града на пагона.
Хуква нагоре надеждата скрита
към началото си от крепост и камък,
но хвърля надолу очите си –
цветният смях на жените е празник.
Точка е кръчмата в дългата улица,
кръчмарят чака по мръкнало
да смеси поетите – живи до мъртви
на времето в жадното гърло.
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Липите валят като в Лета,
притихнали слушат мъжете стиха им разлистен
и не искат да пускат ключаря на слънцето
от тъмния лист на душите си.

Бележка
Броя. Между кухнята и листа крачките са само 10.
И трябва да ги спазвам.
Като заповеди са,
без тях конструкцията рухва.
И синовете ще избягат.
Много вероятно е да те обичам –
дългите ти пръсти, светлото петно е очите
и чувството за хумор, с което се събличаш...
Мислиш ли наистина, че ще ни дадат крила,
ако сме достатъчно послушни?

Залез
Залезът е нещо твърде лично,
не може с никого да го споделяш.
Важно е, че има име
и всяка вечер с тебе се прощава.
Дори когато не разбираш
какво е искал да ти каже,
внимателно събира цялото ти време,
докато при него най-накрая
сам, без спомени пристигнеш.
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Въпрос
Сезонът? Летен дъжд,
буря, малко сняг в горещините.
Самотен щъркел в пролетната ръж
се спъва в корените на тревите.
На брега от лявата страна
са хората, които уж ми бяха братя.
Говорят за вина
и хвърлят камъни върху главата ми.
Брегът от дясната страна
децата ми прегръща.
Вчера си играеха в ръжта,
а днеска мразят бащината къща.
По-самотна от Адам
говоря си с пчели и птици.
И питам сухата трева
кое от всичко беше истина.
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ТАТЯНА ЯВАШЕВА
(1965)

За думите
Думите са междучасия на мислите
Харесва ми да ги събира и подреждам
Да ги навързвам в изречения и строфи
Да ги развързвам
Да ги разделям и раздавам
Да ги зачерквам
После отново да ги връзвам
Място да им търся
Място да не им намирам
Място да не си намирам
От тях
И от себе си

В градината на поетите
А дните тук ще бъдат тихи
Ветрецът леко ще повей
И клоните ще залюлей
Листата пак ще зашумят
Листата пак ще замълвят
великото свое мълчание
греховното свое желание
А после вятър ще повей
И думите ще залюлей
И думите ще замълвят
И думите ще зашептят
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великото свое мълчание
вековното свое страдание
Листата тук са вечно зелени
А думите – уморени
от толкова много печал
която светът им е дал

Допирателни
Пресечна точка непресечена
Непресечена пресечна точка
Успоредните линии не са успоредни
Без пресечна точка
Снегът помежду ни
Времето което ни дели
е снежна пряспа
Навън вали вали вали…
И какво значение имат
твоите начала
и моите развръзки
Навън вали
А някога с устни топяхме
снежинките помежду ни
Да изтрия ли червилото
от спомена за нашите устни?
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Чадър
Страхът дебне зад ръба на чадъра
Краката следват своята посока
А ръцете са все срещу вятъра
Те знаят:
В обратните си стъпки не можеш да стъпиш
Защото ронлив е светът
А вятърът не обича чадърите
Решителната крачка е все пред теб
Ще свиеш ли чадъра си?

Знаци
Следите остават,
но сянката
има характер.

Три неща
„Три неща знае мъдрият –
три неща, създадени за добро,
а правят зло – език, нож и жена.
Не си играй с тях.“
		
Николай Райнов
Жена, език и нож –
три неща, които човекът пожела,
за да се устрои добре в този свят.
Но се случи:
Жената да стане неговата половина,
която да отрича той и тя да го отрича.
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Езикът да служи да изричат с него всичко,
което не могат да си кажат.
Ножът да разрязват с него всичко,
което не могат да сберат отново.
Три неща, които човекът пожела,
а в свое отрицание превърна.
Но в тези три неща е скрита сила.
Жената крие забравата.
Езикът – предизвикателството.
Ножът - сътворението.
Мъдрият знае –
едва когато овладееш себе си,
ще можеш да си играеш с тези три неща.

Кръговрат
Зимата скова и мислите.
После пролет се задава
и може да пробием ледовете.
Тревите знаят как.

Залез
Угасват трепети
И спомени залязват
На небосклона
Око на риба само свети
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Душите на поетите
Когато тръгват си душите на поетите
Какво остава
стих недовършен?
Но кой ще може мислите им да довърши?
Когато тръгват си душите на поетите
Какво остава
любов неизживяна?
врата отворена?
квадратчето за мене отредено?
книга ненаписана?
Но туй е толкоз тривиално
Какво остава всъщност
когато си отиват душите на поетите
Какво остава всъщност
Те тръгват си с това
което не успяхме да им вземем

Свободата
Тя е азбука, неприспособима
за езика на обикновените думи.
Тя е книга, която се чете само на сън.
Тя е море, влюбено в песента
на корабокрушенците.
Слей сърцето си с това стихотворение
и тя мигом ще се появи.
Но ще успееш ли да я уловиш?
Защото точно преди да е дошла,
свободата вече си е отишла.
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Неумолимо
Текат секундите
Имам общо N умножено по 365 дни
Текат секундите
Искам да се върнем там
Където бе началото
Разбирам:
Връщането ще е празник
Който няма да се състои
Защото
Текат секундите

Литургията на камъка
Не казвай камъкът
не помни нищо
той пази всеки досег
и оказва съпротива
на всяко докосване
Не казвай камъкът
застинал е в безмълвие
не казвай
ще чуеш неговата литургия
тогава той единствен ще твърди
че има ме все още
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АЛЕК ПОПОВ
(1966)

РОЛИТЕ НА ПИСАТЕЛЯ
Къде свършва занаята и къде започва позата? Защо никой не говори
за „ролята на инженера“ в обществото, но от писателя се очаква да играе „роля на писател“? И в какво по-точно се изразява тя? Да пише открити писма? Да дава интервюта? Да участва в кръгли маси? Да пафка
с лула? Да се налива с уиски? Да живее във вертеп? А може би все пак
и да си пише книгите между другото? Зависи от гледната точка... Независимо от множеството интерпретации, които предлага, струва ми се,
че за един писател няма по-лоша роля от „ролята на писателя“. Това е
единственото, което не може и не бива да се играе. Колкото и лули да
си изпушил, идва моментът, когато читателят казва: я, да видим сега
какво си написал! И ако не можеш да извадиш истински текст, тогава
изниква въпроса: кой по-дяволите си ти? Съвест на нацията, шпионин,
предател, палячо, хулиган или обикновен шарлатанин? Животът често
ни принуждава да сменяме различни роли, но написаното е всичко,
което ни остава, когато маските паднат. Когато всички други роли са
изчерпани или провалени. Моят текст – моята крепост. И по-добре стените да не са от картон.
Писателят като съвест на нацията
Един от най-важните процеси, свързани с модернизацията на българската литература през последните години е еволюцията на концепцията за ролята и мястото на писателя и литературата. Писането е
индивидуалистично занимание, както впрочем и четенето. Подобно
разбиране, присъщо за модерния светоглед, се споделя сравнително
по-рядко в малките страни, каквато е България. Тук писателите винаги
са имали претенцията да пишат от името на народа и четенето им съответно също е ставало от името на народа. Тази релация пронизва цялата ни литературна традиция, независимо от политическите сезони. За
съвременните автори това наследство е по-скоро бреме, една генерална злоупотреба с функцията на литературата като цяло. Писателят пише
не за да възпитава и да извисява целокупната нация, а защото нещо
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отвътре го тласка да стигне там, където никой друг не е бил преди...
Мисли едно, излиза друго, а пък хората от своя страна разбират нещо
си трето и четвърто. Литературата е частно мнение и следователно –
еретично. Писането е рисковано приключение: движение по ръба на
провала, по ръба на лудостта, по ръба на мрака. Всичко това естествено
ужасява. Хората предпочитат да служат на по-безобидни богове. Копнежът да бъдеш употребен компенсира усещането за непотребност и
социално аутсайдерство. Готов си да служиш на всичко друго, само не и
на призванието си. Това е тежък грях, за който се плаща скъпо и прескъпо – най-вече с цената на собствените ти текстове. Веднъж употребени
за целта, за която са написани, всички забравят за тях.
Писателят като предател
Избирайки да остане верен на интуицията си и художествената истина, всеки писател рискува да бъде обвинен в предателство, особено в моменти на изострена обществената чувствителност. По време
на войни, революции и прочее исторически катаклизми, отказът да
се види светът само в черно и бяло неизменно поставя под съмнение
лоялността на пишещите. Изследвайки предимно парадоксите на съществуването и сложността на човешките взаимоотношения, литературата е в състояние да разколебае почти всяка кауза или мит. Големите
произведения винаги са действали подривно по един или друг начин,
дори онези, които съзнателно са целели да защитят даден мироглед
или философия. В крайна сметка най-често излиза, че авторът е казал
нещо повече, задал е неудобни въпроси, осветил е неподходящи места, изобразил е неподходящи характери или накратко: „вместо да изпише вежди, избол очи”. Защото въпреки временните си увлечения,
писателят всъщност няма друга кауза, освен текста.
В името на който, е в състояние да извърши почти всичко...
Писателят като шпионин
Афинитетът между писателския и шпионския занаят не е от вчера.
Това като че ли най-добре се осъзнава в Обединеното кралство, но важи
и за другите части на света. Много писатели са били шпиони и много
шпиони са прописвали книги. Даниел Дефо, Греъм Грийн, Ян Флеминг,
Юлиян Симеонов и така нататък, да не изброяваме. Да бъдеш шпионин
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обаче, не значи непременно да работиш за някое зловещо разузнавателно управление, колкото и престижно да изглежда на пръв поглед.
Има частни шпиони, така както има и частни детективи. Има и шпиони,
които работят единствено за себе си – или поне така си мислят.
И писателят, и шпионинът нямат за цел да направят моментална
снимка на действителността. Това е работа за воайори. Воайорът си
пада по формата, мимолетните ѝ проблясъци го заслепяват. Докато
шпионите, в това число и писателите, упорито се мъчат да надникнат
зад фасадата на видимото. Формата може да се окаже камуфлаж, зад
която се крият ядрени бойни глави. Затова те никога не възприемат
действителността едно към едно. Хоризонтът на воайора се изчерпва с
рамката на прозореца или пролуката между щорите. В него често попадат много интересни неща, но онова, което не може да се види, вероятно е още по-интересно...
Писателят като пърформър
Да пишеш на малък език, който малцина познават, вероятно има
нещо общо с немотата. Особено в епохата на глобализма. Човек започва да завижда на онези, които достигнат до своята аудитория без посредници. Художници, музиканти, мимове... Мечтата на всеки писател,
хванат в капана на малкия език, е да захвърли патерицата на превода
и да заговори директно на целия свят. А вероятно най-големият му кошмар - преводачът му мистериозно да се изпари и да го остави сам
със сноп листа, изписани с думи, които никой не разбира, на милостта
на чуждата публика. Дали ще избяга, или ще излезе на арената въпреки ужаса? Дали ограниченията няма да родят нови форми на мисълта,
които ще преминат бариерата на езика?
Писателят, облечен в черно трико, излиза на сцената с перука от 17.
век и поличка от щраусови пера. Залата е претъпкана, сякаш цялото
градче се е изляло на представлението. Посреща го сподавено кискане.
Колегите му седят на първия ред и умират от срам, но все пак намират
сили да изръкопляскат, макар и доста вяло. Писателят прави първите
си движения. Вдига високо ръката си и се завърта. Хихикането преминава в откровен кикот. Никога досега не го е правил... Лишен от езика
си, както слепецът – от зрението си и човекът в количката – от краката
си, той се опитва да компенсира недъга с жестове, ала бързо разбира,
че именно това го прави жалък. И тогава се свива на кълбо и започва
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да звучи, докато изхвърли всички думи от тялото си. И пак се изправя,
вдига ръка и се завърта. Но вече никой не се смее. Защото това е едно
друго завъртане. Всички следят какво ще се случи по-нататък, като че
ли са захапали страниците на дебел роман с обещаващо заглавие. Сега
той се движи, без да се опитва да превежда думите на езика на тялото.
Движенията му не илюстрират абсолютно нищо. Тръгват от себе си, за
да свършат в себе си. Никога досега не е разказвал с такава свобода,
не е виждал толкова ясно собствените си истории – като опънато въже
между два бряга, по което трябва да мине.
И той минава...
Публиката се чувства засрамена. Цялото зрелище изведнъж е станало непоносимо. „Стига толкова!“, долита вик. Авторът обаче продължава да се движи. Сложни движения, прости движения. Помръдвания: с
рамо, с лакът, с пета, с пръстите на краката. Протягане, обръщане, свиване, клякане, ходене, летене. Никога не е стигал толкова далеч, не е
бил по-откровен, отколкото пред тези напълно непознати хора, в тези
напълно необичайни пози. И ето че накрая всички избухват в плач, а
след миг се разбягват, хълцайки, начело с кмета. На сутринта всички
жители на градчето решават, че трябва да научат български.
Писателят като отцеоубиец
В своя умно написан „Нерадикален манифест“ (публикуван в новия
брой на сп. „Факел“), Александър Кьосев разказва между другото историята на български писател-емигрант. По думите на Кьосев: той не
виждал смисъл да публикува в България романа си, който е написал на
английски – след като отчаяно го е пощил от всички български интонационни, идиоматически и синтактични наслоения (за целта е слушал
касетки със записи на английски и американски класици – „за да схване
ритъма на чуждия език и чуждия шедьовър“ и „за да загуби българските си езикови навици.“) Това е един от най-драматичните моменти
в чудесното есе на Кьосев и можем само да съжаляваме, че не му е
отделил повече място. Темата ми е особено близка, тъй като в различни
периоди от живота ми, воден от сходни мотиви, също съм се блазнил
от идеята да пиша на друг език, но поради вродената ми леност и предпазливост, съм се опазил от подобно изкушение.
Зад привидно рационалните подбуди, изходът от езика е акт, наситен с дълбоко емоционално и символично съдържание. Широко раз-
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пространена е представата, че родният език се засуква, заедно с майчиното мляко, откъдето идва и названието „майчин“. Тази метафора
обаче е валидна само за първите, предсъзнателни стадии от усвояването му. След което „засуканият материал” трябва да се организира и
дисциплинира. Тогава на преден план излиза бащата, истинският владетел на езика, който го превръща в слово посредством строга система
от парадигми. Затова, освен като майчин, родният език се възприема
(особено що се отнася до българския!) и като бащин – „език на моите
деди“. Достатъчно е да хвърлим поглед към мустакатите законодатели в пантеона на граматиката. Литературата, като най-висша форма на
организация на езика, несъмнено е подвластна именно на бащиния
авторитет, а словото, разбира се, е територия на пениса, където той се
подвизава под формата на традиционните писателски атрибути: перо,
перодръжка, молив, писалка... Навлизането на жените в литературата
минава под знака на неизбежната травестия.
Динамиката на литературния процес се състои в противопоставянето на установените авторитети. Отричането от „езика на дедите“ обаче
не е просто поредния бунт срещу патриаршеската институция на словото, сигнализиращ смяната на караула, а опит за тоталното й заличаване. Ритуално отцеубийство. В него се преплитат сложни емоции: обида, срам, безсилие, гняв, отмъщение. Дедите са узурпирали и обсебили
майчиния език. Разплискали са се във всички посоки, изпълвайки всяка
възможна ниша. Изнасилили са го! Но резултатът е мижав... Произведенията им са с локален характер Изучават се само в местните училища. Няма ги в списъка на световните шедьоври и едва ли някога ще ги
има. Смърдят на село. Вторични са. Практически непреводими. Пенка
примряла от жега! Културно назадничави. Конформистки. No God, no
Sex, no Drugs. Най-вече: no money! Унижението да „твориш“ в подобна традиция е смазващо. Ала какво можеш да сториш? Нищо. Цялата
ситуация е отражение на проваления национален проект. На проваления социален проект. На проваления Преход. И майчиният, и бащиният
език са тотално fucked up! Затръшваш вратата...
Излизането от езика по принцип би било радикален жест, ако човек не попадаше веднага под диктата на друг тиранин. Желанието да
пишеш на чужд език е огледало на копнежа за осиновяване в лоното
на една по-достойна културна традиция, където бащата се е справил
успешно с ролята си по всички международни стандарти. Замяната на
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един слаб авторитет с друг, по-могъщ обаче само задълбочава субординацията спрямо патриаршеската институция, а заедно с това и рискът
никога да не пораснеш и на свой ред да станеш патриарх.
Което вероятно има нещо общо с кастрацията.
Бащите са свързани в невидима задруга и никое убийство не остава
ненаказано. Защото макар да са създатели на много и различни езици,
бащите винаги са говорили само един – езика, на който бащите на техните деди, прадеди и така нататък, са зидали Вавилонската кула.
Писателят като хулиган
Веднъж поканили американския, руския и българския писател на
кръгла маса „Литературата и сексът“. „Американският писател, както
свидетелстват очевидците, говорил много интересно за литературата,
за секса също говорил много интересно, разсъждавал как те (литературата и сексът) ту се пресичат и сливат, ту се разделят. Руският писател
дошъл на кръглата маса пиян до козирката, извадил си хуя, треснал го
на масата и заявил, че макар вече да няма никаква литература, че литературата е мъртва, слава Богу, засега поне хуя го има и е жив. След
което руският писател паднал под масата и заспал.“ Българският писател също се канел да говори интересно за литературата и секса, дори си
бил приготвил специален доклад. Обаче в настъпилата суматоха всички
обсъждали само безобразната постъпка на руския писател и никой не
му обърнал внимание. Българският писател се ядосал и си казал: „Абе,
пичка ви лелина, що ли не взема и аз да си извадя хуя и да го тресна на
масата?“
Но да го извади, така и не посмял...
Писателят като алхимик
Веднъж българският писател решил да сложи кисело зеле. Написал
разказ и получил шейсет лева хонорар. С половината си купил хубав
пластмасов бидон с чучур, а с другата – зеле от борсата, като подбирал
лично всяка глава с много вкус и проникновение. После цяла зима хрупал кехлибарено жълти зелки, пил ракия и нищо не написал. Руският
писател също решил да слага зеле, купил каквото трябва, но зелето не
се получило, поради спецификата на местната ферментация. За сметка
на това написал роман, който списание „Факел“ превело на български.
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На американския писател също му се дояло кисело зеле и решил да
дойде в България, подмамен от един туристически сайт, където се твърдяло, че българите са измислили киселото зеле. Българският писател го
поканил у дома: нагостил със зеле и домашно вино, пили и ракия. Като
се върнал в Америка, американският писател написал култовия разказ
„Българското зеле“, а „Литературен вестник“ го публикувал на български.
Писателят като неидентифициран субект на словото
Веднъж поканили американския, руския и българския писател на
международен конгрес на П.Е.Н. Американският и руският писател веднага си закачили баджовете, на които пишело съответно USA и Russia
и не ги свалили през цялото време. Българският автор се мотаел без
бадж и затова руският и американският писател го помислил за staff и
го помолили да им разпечата някакви произведения. „Ах, откога чакам
този миг!“, възкликнал той, извадил от раницата си „Доктор Живаго“ на
Пастернак и „Селцето-Градът“ на Фокнър и ги фраснал по тиквите, както
следва: руският – с Пастернак, американският – с Фокнър. А може би
обратното, кой знае? После всички останали автори дошли да го поздравят, защото отдавна им било дошло до гуша и от американския, и
от руският писател. След което дълго се чудили: кой the fuck беше този
върховен guy! Понеже, нали, не си носел баджа...
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ЛИЛИЯ РАДОЕВА-ДЕСТРАДИ
(1966)

Хелоун
На Таня
Малко преди Хелоуин,
посред циганското лято
съм в особен вид амин –
Happy Birghtday за душата.
Паля свещи и танцувам
екзотичен бавен танц.
Сякаш сред морета плувам
или в орбита на Марс.
Нощите са много кратки
и, уви, завършват с дни.
Фойерверки и пиратки,
розов вятър и мъгли.
Едновременно се случвам
на по няколко места.
Въобще не се научих
кротичко да си паса.
Самочувствам се прекрасно,
има ли адреналин.
Все се каня да порасна –
търся ключ за тайнствен скрин.
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Някога ще го отключа,
чудесата ще ме слисат.
Външно съм жената-котка,
пък отвътре съм Алиса.
Ту раста, ту се смалявам,
според к’вото там си пия.
Вечно си се озовавам
в центъра на баш магия.
Посред екшъни и драми –
сякаш съм герой от филм.
„Оскари“ на килограми,
а съм всъщност само дим.
Все излитам през комина
в най-прекрасния момент,
ако някой си решил е,
че съм му абонамент.
Рошава ми е душата
сред фризираните дни.
Страшно ми непонятно
колко ще да издържи.
Колкото си трябва, толкоз,
Вихрено – без грим, със грим.
Нощи, вино, джин и водка.
И кутии с дълъг Slim.
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Ще си изживея болката
взривно, истински до края,
ще превъртам бясно ролката,
докато се опозная.
Ще реша, че съм прекрасна
в някой следващ Хелоуин.
Ще разкажа като басня
целия адреналин.
Екзотично ще танцувам
бавен и несвършващ танц.
Любовта ми ще отплува
с мен завинаги на Марс.

Манастирска изба
Тъмно беше виното. И тичаше
по гърлата ни на път към спомена.
И усещах, че не си приличам,
ставах весел, тъжен и огромен.
Ставах необятно привечерен
и залязвах в здрача на иконите.
Изгреви пътуваха по вените
и се будех в скута на Мадоната.
Виното, заченато от огън,
пръсваше на чашите главите.
Исках, страшно исках да го мога
синьото, което в мен залита.
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Тъмно беше. Ставаше солено
от кръвта, от морската стихия.
В манастирите на мойте вени
хиляди монаси тайно пият.

Лунапарк
Превъртам, извъртам, простирам,
започвам, източвам, събирам,
пилея, говоря, пресягам,
събуждам, разголвам, затягам,
флиртувам, обличам, докосвам,
крещя, самочувствам, нарочвам,
разливам, избухвам, затварям,
прекъсвам, тревожа, повтарям,
целувам, разлиствам, потъвам,
втвърдявам, изригвам, разпъвам.
Нарочна, покорна, единствена,
мъглява, порочна, пречистена,
разплакана, смееща, есенна,
самотна, отракана, девствена,
коварна, невярна, разделяна,
прекрасна, ужасна, завеяна,
изкъпана, залезна, дишаща,
огромна, ранена, събличаща,
солена, светулкова, кестенна,
запомняща, сигурна, чествана,
невярна, забулена, огнена,
отричаща, млада, запомнена,
червена, ухаеща, носеща,
разсеяна, съсредоточена.
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Не мисля, не помня, не гоня,
не пазя, не търся, не роня,
не мога, не съм, не разбирам,
не съмвам, не знам, не умирам
по тебе –
страхотен, чаровен,
премислян, безкраен, отронен,
разсмиващ, красив, гениален,
развиващ, внезапен, нетраен,
пулсиращ, запяващ, пресичащ,
изгряващ, прехвален, космичен,
рисуващ, играещ и пишещ,
рискуващ, жесток, необичащ...
Не мисля, не помня, не гоня,
не пазя, не търся, не роня,
не мога, не съм, не разбирам,
не съмвам, не знам, не умирам
по тебе.
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РОСИЦА ЙОСИФОВА (ЯКИМОВА)
(1966)

Неделни гости
Тихо на стола мама е седнала,
самотата боде, плете и в неделя.
Кълбото играе с малкото коте.
Малкото коте сега е животът ѝ.
Тя грижливо налива в паничката мляко –
с мляко децата си е откърмила някога.
Децата ѝ днеска са гости неделни,
утре ще тръгнат към понеделника си.
Само вярното коте ще търкаля кълбото –
наляво, надясно, напред и обратно,
а тя ще приготвя пуловери в топло.
За мен и за брат ми.

Пролетно (2008-2009)
1.
Орач отваря
слепите очи
на нивата.
Зелени ириси
засява.
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2.
По сухите листа
на ланшен бурен
калинка плахо
се разхожда.
Не знае жив ли е
или е мъртъв.
3.
Десет дена откакто
снегът
вдън земята
потъна.
Шапката си само
забрави
на планинския връх
окачена.
***
...След такива всеотдайни вечери
остават лекета по дрехите,
грим по маншетите ти,
две бримки на левия ми чорап...
Така правя винаги –
похарчвам всичко,
преди да съм купила най-важното.
Толкова евтина се събуждам –
защо да заключвам вратата?
Между съня и света
нямам никакви планове.
По-горчиво от надеждата
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е кафето-завръщане.
Ще полея кактусите, казвам си,
а после ще изпера снощните мисли.

Есенна вечер
Сварен жълтък – нещастна е луната.
Не се родиха пиленца – звезди.
На две-три хапки ще я изяде мъглата,
ще пийне чаша дъжд и ще е сита.
И кучето не знам къде се дяна.
Дали при сенките – непрани дрипи,
или при някой, който е без сянка,
но е дошъл за малко да ни види?

Сянка
Сянката ми – вечна униформа.
Без обувки тихичко ме следва.
Тя ме запознава с хората –
как го прави, без да им говори?
Смела е, не се страхува.
Вярна ми е повече от всички.
Камъкът, ако погледнеш – мързелува.
Сянката му вместо него тича.
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ЖЕНЕТА БРАЯНОВА
(1967)

Единство
През белотата на снега
към своя роден дом сега се връщам.
Искри небесна синева,
с висулки сред мъгли синеят къщите.
Отворена е родната врата,
все още гости сме на настоящeто,
отвъд е зейналата голота
на бъдещето, за което сме незрящи.
Дори да върнеш този кратък миг
в сиянието звездно на просторите,
ще се зарее белият му лик,
сияен и ликуващ, ще разтвори
отвъдното и минало преди,
като хартийка тънка ще попие
предците ни и техния живот.
Преди да си отидем, ще ги видим...
***
Зелените очи на есента,
обгърнали неведоми пространства...
Небето тихо стъпва и шепти –
душа и стон, и мислите ни странстват.
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Небето се подготвя за студа.
Бездомни, хората се лутат
да преоткрият мисли за света.
Навън кристални ветрове лудуват
и е неземно топло и сега
да имаш близки, топла къща,
където да се скриеш от студа...
Над стряхата звездите лъкатушат .

На майка ми
		
		
		

Гласът на мама замлъкна,
отнесе го пойната птица,
очите ѝ тъмни помръкнаха.

Светлината огрява деня.
Днес безкрая безбрежен отвори
слънчев лъч. Самота, тишина,
гласове на отминали хора.
Кой в живота ми топла ръка
над неверните дни ми протегна
и кое ли сърце в топлина
като моето бие, низвергнато…
Кой душата си бяла дари,
за да има любов и над дните,
начертани свирепо в тъми,
кой съдбата ми будна придвижил е
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там, където гори светлина,
хоризонтът, където е слънце
и където невинни деца
все вървят към отлитнало зрънце…
За да видиш ти тая съдба
пак очи ще ти трябват бездънни,
ум и разум, а и светлина,
да погледнеш и дни да разсъмнеш.
Ако имаше смисъл до днес,
беше смисълът твое присъствие.
Днес го търся, без образ, без вест,
на отлитаща птица прилича ми.
Вселенски ценности
Отвъд небесната картина,
край много облаци, звезди,
по своя път и аз ще мина
сред реещи се светлини.
Ще носи облаци морето
над нечии добри мечти,
ще духва пламък като ехо,
додето всичко освети.
А аз ще съм отвъд, където
зареждат с нови светлини
угасналите по пътеката,
преди където сме били.
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Оттам ще гледам небосвода
и този шарен, пъстър свят,
с предубежденията му ще споря,
с предвечен и човешки плам.
Напуснал своята черупка,
духът ми ще е вечен.
***
С планински кристали споени,
замлъкват от сън планините,
стоят над безвечното време
и вечност в нозете им свети.
И облаци перести леко
над небесата поемат,
далечна е тази пътека –
по нея вървим отмалели.
Животът ни вече преваля,
ей, слънцето спря се отгоре,
снежинки, и дъжд, и безвремия,
потънали в кал и тревоги.
Планински кристали ни светят
от дъното на планините,
в сърцата ни просеки правят,
по които деца ще преминат.
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МАРИНА МАТЕЕВА
(1967)

Конче в снега
Черно конче в белия сняг.
Черно конче – щастливец крилат.
Но в снега сякаш трудно се тича...
Конче, конче, в белия сняг
твоят луд, стремителен бяг
май на падане малко прилича.
Не, не падаш. Ти имаш една
своя малка следа-светлина
и снега със копита стопяваш.
Ти не носиш юзда, стремена,
ти все още не теглиш шейна.
Просто днес ти се иска да бягаш.
Мое конче, в белия сняг
няма, няма пътека назад,
щом веднъж ти решиш да препуснеш.
Има сенки по белия сняг,
има жажда по белия свят
и вода – за пресъхнали устни.

Пролетна молитва
Майка ми сега прилича на езическа богиня,
увенчана с ореоли от разцъфнали череши.
Въздухът трепти, пропит с дъха на орехи и вино.
Водопада синьо-черен на косите си тя реши.
И със белите си пръсти тя събира водопада
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в плетеница от лазур, от детелина и от пролет.
В бисерната тиха утрин тя е хубава и млада.
Все такава да остава аз безмълвно бих се молила.
Нека в дланите познати винаги за мене пази
огънче – това, което често разпилявам всъщност.
Нека знам, че след предателства, любови и омрази
винаги ще имам нея и при нея ще се връщам.
И че тя ще ме завие с мойто детско одеяло,
съхранило оня сладък дъх на ябълки сред зима...
Мама се усмихва в бяло
разцъфтяло
наметало.
Аз не знам кому се моля,
			
но се моля да я има.

Сняг и слънчогледи
Сънувах зима и слънчогледи.
Снежно слънце и слънчев сняг.
Лъчите бели в мен се огледаха –
за вас ги превръщам във златен мрак –
във всяка студена дума да има
едно малко кътче за топлина,
да няма грешки непоправими
и вечно обричаща тъмна вина.
На много радост да бъдем осъдени,
да не е тъжно през есента...
Да можеше, Господи, така да бъде.
Добре че те нямаше
			
на сутринта.
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Гроздобер
Гроздоберно е времето, есенно
и предоблачно, пред свечеряване.
Едно слънце се е надвесило
над въпросите ни, премълчаваните.
Една зима предчувстват душите ни.
Предстоят снеговете, самотните.
Много отговори ще разплитаме
под очите на зимните покриви.
Но сега гроздоберно е времето.
И лозниците с плод са отрупани.
Чакат силни ръце да посегнат
към златистите гроздови ручеи.
Трябват здрави ръце, има работа.
Чакат тежките плетени кошове.
Светлината във грозда е матова
и по-ценна от древно съкровище.
Чакат тъмните бъчви в зимниците,
че без вино разсъхват се в тъмното.
Свое слънце в тях сипват лозниците.
То започва да кипва на съмване.
И във този кипеж претопяват се
разстояния, болки, съмнения.
Идва време за дълго очакване,
идва време за есенно бдение
пред великата обич на слънцето,
своя смях във лозята разсипало.
Идва време да бъдем пак влюбени.
И навярно да пишем пак стихове.

514

Дъжд в Родопа
А Родопа ухае на дъжд, на иглика и риган,
тихо шепне с гласа на безброй белолики чешми.
И родопските борове право в небето забиват
свойте тъмни снаги като ято от звънки стрели.
Неизбродни пътеки премрежват със обич баирите,
извисили възбог непокорни зелени чела.
Планината бушува и плаче, празнува и свири,
звездни чанове пеят над всички родопски села.
И легенди разказват, и жалят, и смеят се ясно,
и над бели параклиси своята песен редят,
а гласът им в мъглите дъждовни дори не угасва
и го чуват дълбоките корени в черната пръст.
Над Родопа се носи напевният български говор,
който стопля душата на странник, на чужд и на свой.
От Родопа си тръгваш и после се връщаш отново,
и потъваш в родопския пълен със бури покой.
Във зелено светлеят очите ѝ – вечни и млади.
И над нейните пътища бдят стогодишни орли.
Да, Родопа ухае на мед и на меки ливади,
но реките й път си проправят през твърди скали.
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СИЛВИЯ НЕДКОВА
(1967)
***
Днес Бог си тръгва. Просто ей така.
Събра си партакешите и бяга.
С високо вдигнат пръст на лявата ръка,
с пакетче чубрица и шапка на тояга.
Днес Бог си тръгва. Още по-добре.
Така завинаги ще бъдем само себе си
и ще изчистим опустялото небе.
Самотна лястовица днес пере завеси.

Песента на червея
От пръст родени, пак в пръстта
се връщат от небето хората.
Венецът трънен на природата –
Човекът, на когото съм баща,
И няма Бог. И няма чудеса.
Гладът ми движи този свят отдавна.
И краят не е полет, той е падане.
А аз съм пътят, истината... и смъртта.
***
Чупливо синя вечер. Тишина,
простреляна от кикот на момиче.
И само капки мокра светлина
от клепките на сградите се стичат.
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Homo ludens
И цял живот събираш себе си
от най-случайните неща.
От срещи, сложни като ребуси.
От проста обич. От вина.
От разтегливи разстояния,
от счупен поглед. От море.
От добрини и наказания.
От бели китове и зверове.
От яростно разсечен възел,
от миди и от клисав хляб..
Безкраен и променлив пъзел,
събиран цял живот от сляп.

Евангелие
И се разкъса Бог между човеците.
И те видяха, че това е хубаво.
И го погълнаха,
и се нахраниха.
А после казаха, че няма Бог
Че никога не го е имало.
Че няма кой да ги нахрани.
Че гладни са човеците
без Бог.
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Песничка за света
Този свят е отровен.
Този свят е живачен.
Уж е лъскав и жив
а ме кара да плача.
И прониква дълбоко
като ракова клетка
тази болка от всичко,
тази болка за всеки.
Гасне всяка надежда,
че ще бъде различно.
Вън децата играят.
На война и на жмичка.
***
И удря във небето със юмрук
кънтежът на камбаните в неделя.
Най-често сянка, хвърлена от друг,
самия теб на светлина и мрак разделя.

Какво каза старият дъб, когато го отсякоха
Беше бърза ръката. А брадвата – остра.
И се сринах за миг.
Точно любех небето.
Изхрущяха зелените мои кости
вместо вик.
Не намразих палача. Невинно е острието.
И на земята, която пое ме, простих.
Ала сапът, свързал брадвата със ръцете,
е от жълъда, който родих.
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***
Аз вече няма да съм шут.
Прибирам в шкафа пъстрите одежди,
обувките със носове-камбанки,
беззъбата уста зад няма маска скривам.
Кървят венците ми осиротели,
но струваше ми се, че точна е цената.
и зъб за чест готов бях да платя.
Бях юродив и див,
бях бит и бях свободен.
И знаех как да скрия свободата си
под масата, при кучешката дажба.
(Защото бисерите винаги са във помията.)
Крещях в очите им,
че лъскавите им корони
по-дълговечни са от тях
и по-красиви.
А те се смееха, трохи подхвърляха,
и пак забравяха, че съществувам,
платили дан на страховете си,
натикали ги в смешките на шута –
смалени, шарени и незначими.
Но вече няма да съм шут.
Защото ме дариха със корона
и аз обикнах огледалото.
Сега до тях ще съм на масата,
като пустиня ще изпивам всяка чаша
и като звяр от всяко блюдо ще отхапвам
едри залъци,
защото глад съм трупал дълго,
ненаситен съм.
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Ще ритам със ботуш невидимите шутове
и зъбите им ще избивам за отплата.
Днес пак си мисля – точна е цената.
И чест за почест мога да платя.
Но нямам зъби вече.
Недостъпна е трапезата
за мене.
Сега разбирам –
няма бивши шутове.
И глад не се засища със корона.
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ВЕСЕЛА РАЙЧИНОВА (СЕЛИ )
(1968)

Измерение
Тук, на същото място, по същото време, но в друго измерение…
Нито случилото се, нито това, което ще се случи, би разбило съществуването на отрязък от епизоди, по които са нарисувани сенки.
Точно тук, където всичко се обръща в посоката на силен мистрал,
започва Въртенето.
Безупречно Въртене, което ме докосва закачливо и опровергава
съмненията ми, свързани с нахлуването на чужда намеса.
Точно тук, където Компромиса се превръща в магическа пръчка,
нито случилото се, нито това, което ще се случи, принадлежи на Равновесието.
Бягството от себе си ми прилича на пиян сън.
Искам звук на арфа да прониже съня…
Струните да погалят ръцете ми…
Музиката да се стопи във въздуха…
Мълчанието да се сгуши в паузата…
Тук, на същото място, по същото време, но в друго измерение…

Диагноза
Никой не предвиди, че това ще се случи толкова скоро!
Или поне всички се надяваха на друга диагноза!
Пред сградата днес не минават много хора... Неделя е.
Само закъснели за свижданията коли бързат, обречени на застой.
Наоколо зеленината разтваря очите си!
Този път очите напомнят мъркащ котарак... Огромни очи!
Небето протяга ръцете си точно към стаята.
Лоша диагноза! Все върви назад! Като опакия свят…
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Дори пространството между небето и земята диша неритмично.
Върховете на дърветата, които растат съвсем близо едно от друго,
се целуват!
Шептене диктува на листата мелодия!
Стаята слуша бледа и замислена... Размърдва я минутата… Настъпва
моментът…
Диагнозата е точна. Назад! Назад! Назад!
Лекотата започва да я изпълва и Агонията намира своето място.
Наоколо е много зелено!
Никой не вярва, че всичко се случва толкова скоро…

От другата страна
Прозорецът заскимтя неистово и впери очи Нагоре.
Този пореден сблъсък му напомни за всичко, което се отнася до спомена за нежеланото минало. Погледът бе мътен. По страните се свличаха тежки гранули осиротял дъжд. Неистовото скимтене продължи
дълго.
В очакване на следващия сблъсък, Прозорецът прехапа свойте ъгълчета и направи опит да се освободи. Отчаян опит!
От едната страна Пространството се задушаваше в удавени размисли, а от другата развяваше разрошените си коси.
От едната страна удавените размисли приличаха на ранено птиче, а
от другата разрошените коси се оплитаха в Неизвестното.
От едната страна раненото птиче се лекуваше, а от другата Неизвестното вилнееше сред Посоките.
Прозорецът бягаше от поредния сблъсък, който му напомня за миналото.
Нагоре всичко ставаше светло…
Мътният поглед постепенно се очертаваше ясно.
Това неистово скимтене се превърна в подозрително скърцане.
От всички страни се запромъква хладина.
Прозорецът остана на мястото си.
Преживяното бе илюзия на нещо Различно.
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Майсторе...
Не ме рисуваш, Майсторе, защо?
И в скулптора не ме извайваш.
Върху измачканото ти платно
самотни въглени блуждаят.
Не ме поглеждаш, Майсторе... Дори
затворен си в бездомни мисли.
Навярно твойта четка се бои
в очите ми бездомни да проникне.
Защо се криеш, Майсторе?
И как без вик да те достигна?
Приличам на измислена стена...
Почти измислено се сривам.
Не ме приемай, Майсторе, недей,
не ме рисувай в кръглата си стая!
Рисувай дълго въздуха сред нас
и позволи на радостта ни да мечтае!
***
Мамо,
Залостиха в измислици душите ни
и невъзможно е да сме предишните.
Подхвърлиха трохи… като на скитници.
Нелепо е сега, че още дишаме.
И тичаме след собствените сенки,
пронизвани от хапещи години…
Ще търсим пак убежище във времето.
Решителни, досадни, уязвими…
Ще късаме пространството със дните си,
ще стапяме ръждата в старото.
И друго ще е, мамо, ще сме истински,
посипали във шепите си Вярата.
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ДАРИНА АНАСТАСОВА
(1968)
***
Баща ми води думите отнякъде.
Пресича сънния неделен град
и носи в кошницата ягоди,
покрити с папрат.
Усмихва се при мисълта за мен.
Не бърза.
Пристъпва леко като повелител
на нещо важно, но неуловимо...
И прекосява точно онзи час,
когато всички са задрямали
на своите пиедестали.
Омразите са сключили примирие.
Ухае въздухът на курабии.
Потрепва леко маранята.
И някак си е трудно да си грешен.
***
Пътят е,
когато думите идват лесно.
Когато се крият от мен – е самота.
Най-леките думи се връщат
след безкрайни молитви...
Как да знам, че са истински?
Пък и кой ли си спомня още
онова най-невинно
и виновно за всичко Слово?
Оставям мълчанието на другите…,
вековете мълчание
да сверяват с оригинала?
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***
Да си затвориш очите
за всичко
и с леки стъпки да стигнеш
до края на валса
е трудно
с нож в гърба
без причини в сърцето.
***
Уморените от свободата
пак строят затвори.
Изнурените от свободата
са заключили сърцата си.
По-страхливите са се зазидали
в усмивките си
и държат под прицела им всичко живо.
В дъното на погледа е скрит куршум.
Я без паника!
Свободата няма да отиде
по-далеч от сянката си.
Атлантикът ѝ е до колене.
Атлантида ни е в кърпа вързана.
И дано да си е струвала торнадата
ситостта с всеядните благополучия!
Свободата няма да прекрачи сянката си.
Плюйте в пазвата на паметта
да не събудим другите ѝ демони!
Стъпвайте на пръсти.
И мечтайте тихо.
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Турболенция
Имаш предпазен колан
и всякакви други илюзии..,
но само секунди –
да зърнеш
в мътния люк ореола си
и паникьосани ангели.
Дано да са вълча порода да ни настигнат, горките,
със същата скорост, с която
свръхзвуково
се саморазрушаваме.
За молитва докрай
време няма.
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МАРИЯ ГЮРОВА
(1968)

Разсъждение
В тази ниска златна светлина
нещо тегли дълбае мърмори
копае тунел за да го пълни
с мрак
но аз не съм от тези които се оставят
наблюдавам с едно и също сетиво
златото на светлината и студа на мрака
дори стигам по-далеч
разсъждавам че това са две страни на едно и също нещо
което ту създава суматоха ту направо пее в сърцето
стоя в светлината
стоя в мрака
попиват в мен
после ще мисля

Вътрешен двор
Въздишки –
не ги удържа въздухът пътуват
към един сън
там
без думи съществува прикрито примирие
дошло като рояк откъснат от пиано и като тихи листа от вятъра подбрани
във вътрешен двор
където социалната кухня раздава пакети
и хора идват - вземат хляб и храна
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а рояци трохички въздишки и сухи листи пошепват по плочника
нещо
Ето човек който разбира от стратегия – звучи откъм улицата
реплика с различна уместност
Пръстите очите и думите ти в този сън обаче са друго нещо
и тяхното внушение е да ме приласкават и да утолят липсващото
преобразявайки го в присъствие с доловена ценност
Това внушение е силно колкото реалност и аз я нося цял ден
с бягането по алеята с кафето гроздето бадемите следобедния ябълков сладкиш
с хората по улицата и хризантемите с прозорците балконите прането
с внезапното разбиране
колко внимателна може да бъде храната към нас
докато живеем и докато се променяме
как предметите нещата и цветята
прикрепят към моментите особеност със собствено съзнание…
Търся опора за върха на пръстите си – намирам я в малкото думи
които надрасквам
по-късно намирам в тефтера си
независещ от мен смисъл и въздишки във вътрешен двор

Личен апогей
В апогея на светлината съвпадам със сянката си
илюзиите мечтите желанията ми
не ме проектират никъде
но жегата която изпитвам е убийствена
Не ѝ убягвам
не ме убива
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С напълно пресипнал глас
Спрежението на глаголите
е като хармонизиране на енергиите
на вихрите и въртопите
на чакрите
на реките и водопадите
на ветровете
на дъждовете и бурите
на светкавици
гръмотевици
на земя вода огън въздух и етер
Давай сега да видим –
в кое време
аз и ти спрягаме глаголите си

Мраморът ѝ
По едно време клетките ѝ взеха да се втвърдяват
кожата ѝ да става на люспи
косата на плочи
медът ѝ взе да се захаросва
къщата ѝ да напъпва
дърветата да мърморят
а мраморът ѝ да излъчва вода вятър космос вселена
в жилките му пробягваше писмо
носено от пощальони на хилядолетия
приседни и чети
докато разпознаеш себе си
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МОНА ЧОБАН
(1968)

Стотинката
За живота значи питаш? И що мен? То стар човек не всичко знае.
Себе си трябва да питаш за живота. То от самия теб, кой по-добре да ти
каже. Ама си рекло, та да ти думам. Живота, чадо, е голям колкото една
стотинка. Ни повече, ни по-малко.
Знаеш ли колко е една стотинка? Една такава мъничка, пък големи
работи може. И живота така. Малък, кратък, пък докато се изтече, що
работи стават, що радости, що поразии.
Ама как ме гледаш… Вижда се, учено си, пък как гледаш. Какво има
да не разбираш. Дай една стотинка да ти покажа.
Гледай я сега каква е лъскавка, мънинка – като се шмугне в джоба
ти, иди и я търси. За това трябва много да я пазиш, щото шмугне ли се
някъде и няма намиране. А без нея не може. Една стотинка за хляб да
ти не стигне и никой не дава… То не е като едно време – само ръце да
стигат. С две ръце и да ореш, и да жънеш, и хляба сам да си месиш. Сега
всеки в ръцете те гледа, ама стотинки иска. И ей тая, мънинката – изчезне ли, иди я търси. И живота така – изпуснеш ли го, та се завре някъде
из джобовете… иди го намери отново.
Ама и само тая стотинка сама не стига – ни хляб, ни вода, ни радости
с нея можеш да си купиш. Иска се още… Колко не знам. Ама на кой колкото му трябва, толкова се и иска. Казах ти аз, себе си трябва да питаш.
То цена няма – на един 5 стотинки, на друг много пари му трябват. Щото
и живота сам не стига, като стотинката е той, ти думам. То само живот за
какво ти е. Ако сърце нямаш да ти говори, ако ръце нямаш да работят,
ако очи нямаш да гльодаш и малко ум за разкош – то тогава тоя живот
и една стотинка не струва.
Чувай сега да ти разкажа в наше село какво стана. Не много скоро.
Ама това скоро отдавна е божа работа. Времето и то като живота – нищо
не струва, кога не е твое. Та преди няколко есени умря Митьо Стойнев.
То време му вече беше, 90 лазарника караше. Ни жена, ни коте. Децата му го бяха преварили. Сал една внучка, някъде по чужбините, ама
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далечна, чужда си му остана. Та събитие никакво – умрял си Митьо.
Умрял. Погребахме го, както му е реда. До жена му го сложихме, да са
си заедно. Да има с кой да си хортува, пък и тя да го посгълчава от време на време. Такива си бяха те – Митьо зевзек, а Митьовица гълчи. Ама
шейсе години така живяха, та си рекохме – откак Митьовица си замина,
самотно ще да му е било. Двамата редом да са сега. Че то самотата,
чедо, е най-страшното. Нея вече със стотинки не може я премери.
Есен верно, октомври си беше, ама времето хубаво – циганско лято.
Сабахлем печеше. Като се опулило онова ми ти слънце, гаче ли не погребение, а панаир отгоре гледа. Кога стигнахме гробищата, обаче, ей
така изведнъж се сурна един дъжд. Ама вали ти казвам – едро, тежко,
маса вода се изля от небето. Изведнъж почна и не така на малки капки, па постепенно. Изсипа се небето, изрева се. Ние се попогледахме,
съвсем се измокрихме, но какво да речеш – божа работа. Кога и как
вали, не се с нас съветва. Дорде се върнем, дорде го поменем Митьо и
то спря. Пак отведнъж – както се почна, така се и свърши. По нашенско
дъждът не вали баш така, ама тоя ден така ще да е решило.
Раздадохме, преляхме за „бог да прости“, спомнихме си това-онова,
даже се посмяхме. Човек не само със сълзи, ами и смях трябва да го изпратиш-хем да знае, че тъжиш, хем да му е леко да душата кога пътува.
Па се разотидохме ние, то колко сме и останали – една шепа хора.
Залисахме се сетне в работа, времето хубаво, слънцето всяка заран
се вдига та и ние с него. Стари сме верно, ама земята стар-млад не признава – мотика иска тя.
Иде един ден Гана и вика: „Утре на Митьо четирийсе. Да го поменем
трябва. Ние сега него, пък после който може нас да поменува“. То откакто дойдоха новите времена, нали църквата затвориха, попа не идва,
че му далечко, пък малко сме били останали, та на Гана се падна да
държи ключа и да се грижи за тия отвъдните работи. Сторихме каквото
трябва, приготвихме що е нужно, у Митьо с брашно пода посипахме
да видим нощеска дали ще се върне. Кога да идем на другия ден на
гроба – всичко околовръст сухо, тревинките пожълтели, а върху Митьо
земята мокра. Мокра, влажна, като че ей одеве е валяло. Ей, да му се не
види – прикадихме, помолихме се, запалихме му свещ, ама това мокро
очите ми ще извади. Поспоглеждаме се ние, то не помен, а чудо. Как
навсякъде сухо, сал Митьо мокър. А да е валяло не е, от погребението
му оня дъжд кога се изсипа като от кофа, капка не е капнало. Кога да си
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тръгваме, ей там накрая и на Дочо Евтимов гроба мокър. Брей… Такова
чудо в наше село не е било. То не съм млада. Що народ съм изпратила,
що свещи съм изгорила.
Сбраха се мъжете пред магазина – то нали и кръчма вече си нямаме,
види се и те от това не мирясваха. Ние с Гана кога у Митьо отидохме,
що да видим – по земята стъпувал, така силно, твърдо, като той да си е.
По брашното следи оставил. Влязъл през вратата, направо тръгнал, до
скрина спрял. Така малка пътечка, ама направо натам води. Е, след малко иде Георге. Спря се на вратата, гледа брашното, гледа Гана и мълчи.
Бая време, докато се освести, мина. Почна да разказва той, та се всички
отнатам сетихме каква ще да е тая работа.
Кога бяха по-млади Митьо и Дочо Евтимов на бас се бяха хванали.
Ей, ама и двамата хем луди, хем акъла им малко. Бас уж другарски, ама
нà – чул ги Господ. Та така се бяха разбрали, да видят кой пръв ще умре.
Кога другият го надживее, на гроба една стотинка да му върне. Ама
време минало, то времето зевзеклъци не помни. Отиде си Дочо, Митьо и той, ама втори, пет години по-късно. Ще да е заборавил Митьо.
Шегаджия си беше, ама инак честен. Само ще да е заборавил. Та сега
Господ ги подсещаше, че дълг един към друг имат тук на земята. Кога
стотинката намерихме и я на Дочо Евтимов дадохме, изсъхнаха и двата
гроба и никой се повече не върна.
Та ти викам живота е една стотинка. И гледай баш нея да не я заборавиш. Че той Господ за големите неща не пита – тях ти си ги на съвестта носиш. Ама тия малките, дето са като една стотинка – те големите
сторват.
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ПЛАМЕН ДОЙНОВ
(1969)

Вместо спомен
Спомените за Георги Черняков, за Черняка, както всички го наричахме, могат да се поместят в различни жанрове – ту разгърнати в епос,
ту в кратки живи истории, ту в анекдоти и дори в огънати до афоризъм реплики от общуването с него. Едни от най-същностните спомени
обаче могат да бъдат стихотворенията, създадени от неговите студенти
през годините, когато са обитавали пространствата на Студентския дом
в центъра на София, а Черняка е бил техният ментор и добър дух, около
когото са се случвали срещи, спорове, конкурси, обсъждания, надприказвания, надпивания, надписвания. Не става дума за стихове, пряко
инспирирани от тези всекидневни празници, а за самото битие на поезията, осъществявано чрез общото живеене и говорене за нея, за предварителните следи, които отвеждат към писането на младите.
Тук прилагам три стихотворения, възникнали в самия въздух на онези години и на онова пространство, звучали в неизменните конкурси на
в. „Студентска трибуна“, на Националната среща на младите писатели
студенти в Шумен и на летните литературни академии край морето в
Равда от началото на 90-те години на ХХ век, влезли в ранните ми книги
„Post Festum“ (1992) и „Любовникът и Маестрото“ (1993). Те възникнаха
пред очите на Черняка, бяха изпълнявани в присъствието му и коментирани от него, състезаваха се в конкурсите, печелеха и губеха състезанията, забравяха се, помнеха се и пак се забравяха. Днес те притежават
своя памет. Това е памет на текста – памет за словото и жестикулациите
на младата студентска поезия от първите години след 1989-а, за опитите да се избяга от иначе натрапливите ангажименти на политическото, за мечтата ни литературата да отвоюва и съхрани своята автономия
спрямо пазара и политиката. От дъното на тази памет гледат две очи,
стоплени зад диоптрите на очилата. Погледът на Черняка, фигурата на
Черняка – остават там завинаги.
март, 2017 г.
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Три стихотворения от студентските години
Тук почива Злати Петров
… – 1914 г.
отъ съпруга Мария
Жива е още Мария!
Страстна е още Мария!
Бяла Мария сънува своя законен жених.
– Мъртъв съм, моя Марийо!
Червей ме смуче, Марийо!
Люшка се, гнила и няма, вратнята дето затрих.
Век се помина без Злати.
Мята се бяла Мария,
любене лудо сънува, взрив на небе и на плът.
Тичат добри кандидати,
в злато очите й мият.
Бяла Мария лекува с пепел горещата гръд.
Черна е бяла Мария!
Ей ако можеш, изпий я!
Ала ще рухнеш в скръбта й, ще се задавиш от мрак.
Стара е вече Мария,
суха, но жива магия.
Търси със любещи нокти гнилия мъртъв юнак.
Булка Мария го търси.
Баба Мария ридае,
гроба изравя – земята зъзне пред божия срам.
Злати в небето се кръсти.
Злати в небето копае,
прави пролука в небето – да я изтегли от там.
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Страната на измамените братя
на Добромир
Възлезе змеят с глинена усмивка,
взел на ръце Синът на самотата.
Настана кървав сън с коронка черна.
Кой нарисува този древен писък
в страната на измамените братя?
Чуй, бебето от тишина трепери!
И нежно го заклинат: Хайде, пей! –
очите на прокажения змей.
Туптят зелените очи на змея,
свенливо капят кървави камбанки
и кожата на бебето звънти
под струйки сладостни от кръв и мляко.
Но още му е рано да запее
или не иска още да запее,
или не може вече да запее
в страната на измамените братя.
Но то расте разумно и дебело,
едрее мълчаливо – като круша
от приказка. То възмъжава, слуша,
яде и зубри ноти, плюе смело,
и бели кости в дланите си мели,
и мръсни думи с челюстта си мели,
и нека до саморазплата мели
в страната на измамените братя!
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Но мрачно го заклинат: Хайде пей! –
очите на прокажения змей.
Виж, вече се люлее смъртно змеят,
пращят, пулсират ципестите лапи,
Синът на самотата – гол и ням –
блести от страх, език протяга грапав…
Но казват, че не може да запее,
не вярват, че накрая ще запее.
Но скъсва сам езика си – и пее
в страната на измамените братя.
И плъзва в него змейската проказа,
и той блажен във ноктите й пее.
Виж, колко е красив и късен змеят,
как се залива в смях и кръв заразна…
Но кой ще чуе песента позната
в страната на измамените братя?
Отива си Синът на самотата –
струи смрадта от пеещите рани.
И той ще издими изпод земята –
в могилата за стари графомани –
до Бойко Пенчев, Пламен Дойнов, Гошо Господинов,
до още два-три достолепни трупа.
Изискан плъх сърцето му ще хрупа,
ще пие блага кръв наместо вино.
И онова измислено момиче
ще се стопи на гроба полуголо
в ръцете на разпасания юни.
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Ще видим как момичето се стича
и после нежно, нежно ще се молим
прокаженият змей да го целуне.

Жертвоприношение
Госпожо, съблечете скръбната коприна,
махнете непотребните дантели!
Аз ще откъсна двете обли дюли,
ухаещи на гълъбово вино –
в което плуват жални светлини
и мигли на преминали жени.
Свалете после тая кожа стара,
градината със розови овали –
ще ги нарежа с шпагата си зряла
на резени, покрити с тънка пара.
И само синя вена – жилав бог –
ще пружинира като смок пред скок.
И нека да сте вена, само вена! –
Ожесточен камшик в амфитеатър,
една безкрайна синя връв, с която
си връзват гащите във безистена,
отровна струна или къс конец,
зашил стомаха на площаден жрец.
Но кротка е смъртта… Над нас възлиза
възвишено сияние от ножа.
Аз искам само вената, госпожо,
безпаметно, безписмено, по риза…
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И чувам хор от ангелски сърца
в гърдите на заченати деца.
Започвам да записвам: виждам, плачат
къртици над червените си кожи…
Аз омотавам вената, госпожо,
около моя врат пъпчив и мрачен.
Тържествено над ледения ров
ще се изплези моята любов.
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АЛЕКСАНДРА КАНАР
(1975)

Наивно
Отворена врата съм. Идват в мен да си поемат дъх –
залези и хора, сънища и грижи, притчи и сказания.
Уютна съм като почивка по път за стръмен връх.
Идват, поседяват в мен и си отиват – нежни наказания.
Отворена врата съм. Понякога се връщат в мен –
блудници и магове, танци и тъги, късчета усмивки.
Разперила съм се в прегръдка като началото на ден,
в който избуяват пътища с безброй отбивки.
Отворена врата съм. Но случва се да ме подминат –
битки и жреци, блянове и бесове, плачове и тайни.
Като листа наесен целувките ми се отронват и погиват.
Чакат някой да ги събере в приказките си безкрайни.

Eто ме
Ето ме – незавършена, разлята в многоточие,
с усмивчица, завита на запетайка.
От среща се връщам – чаках моето по-светло „аз“.
Жонглирам по петолинието,
разтеглено между теб и Нищото,
което си обещахме.
Ще мога! Ох, ще мога да преплувам до отсреща.
Дори измерих дължината на безкрая –
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разстояние между две черупки на мидичка –
онази, която дреме на дъното на моята чанта.
Моля те, не ми давай име, тяло и смисъл дълбок.
Ето ме – жива, чуплива, многозначна и мека.
В облаци спя и по земята не стъпвам.
Ако можеш – кради ме, ако не – забрави ме.

Играта
Днес ми е теменужено весело –
знам точно как да се завъртя на пета,
за да ми се усмихне слънцето.
В съня ми пак бушува сватба,
– а жених и невеста се търсят.
Днес ми е саксофоново нежно –
знам точно коя от тайните си да разкажа,
за да ме нацелува луната.
И страстта ми няма да угасне –
крепя се на Ръба – най-сигурното и спокойно място.
Днес ми е малиново леко –
облякох в робата на най-дългата си любов
премръзналия скитник на кея –
онзи, който никога няма да срещна.
Прошарени са от прозрения животите ми –
а стигат всичките до същото съзвездие –
в прегръдка на магнолиев цвят.
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Днес ми е греховно мъдро –
толкова хилядолетия съм играла тази игра,
че знам точно как да хвърля зара на сърцето си,
за да ми се падне Любовта –
безвременната и отвъдчовешката.

Лято мое
Лято мое, изстреляно в небето, напоено с дъжд.
Оставило си ме на този плаж –
разпадам се в паметта на песъчинките.
Забравило си ме – недоцелувана и плуваща
в съня, умеещ сам да се сънува.
Красива е решетката от морска пяна, която ти ми изкова.
Лято моe светлооко, притиснала съм до сърцето си
рисунъка на всяко твое обещание.
Без теб съм силна и корава – станах стълб от морска сол.
А с теб съм топла, мека и безкрайна –
потъвам като стъпка в морски пясък.
Лято мое чорлаво и подивяло,
на приливи и отливи се галехме.
И толкова съм те обичала в лудата ти невъзможност,
че те превърнах в Истина, която всяка вечер ме приспива.
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ВИДЕМИР ЧЕРНЯКОВ
(1977 – 2015)

Мигове – 3
ххх
По времето, когато душата ми не бе от мене толкова до смърт отегчена, улавяше шума от старото дърво, мърморещо срещу крясъците на
тълпата – пияна, разнолика и нахална, развалила покоя в тишината. А
духът ми – този стар мъдрец, божествена частица светлина, обгърната
и обсебена, пленена и подчинена на тленната плът, тази неясна мъгла
от преплетени чувства, желания и недовършени дела – му каза да не
се гневи. Но все още усещах – нещо повече – знаех, че тежките окови
на моето сърце, с вяра превръщат се в мощни криле. Гореше вътре в
мен пламък, макар и студен. Осветяваше ми пътя, когато приближавах
пропастта и гонеше страха от вечността – далечна някак си, но и много близка. Наоколо обикаляше смъртта; тя е търпелива – знае, че ще
бъде мой специален и последен гост. Първо ще отнеме моята душа и
тялото самотно ще се лута в лабиринта от тъга. Управлявано от сляпата
буря – страстта, то ще търси утеха в най-различни инстинкти, влачейки
този окаян затворник на плътта – светлината на духа. Тогава, изтощено,
тялото пада и се надява, че Богу дух предава. Ала както слънце след
буря изгрява, така и животът, без да пита, продължава. Изправяш се
първо ти на колене, поглеждаш отчаяно в пелената на мрака и скриваш
с шепи лице, примирено изправяш се отново на свойте треперещи нозе
и просто вървиш... Спомени топлят сърцето студено, а погледът е вперен, сълза тече през лицето вкаменено.
ххх
Роптаеше дървото, че му нарушават мира и покоя... Сянка се спускаше върху древната полуразрушена къща. Червеният залез съчувствено
погали стария дом – свидетел мълчалив на множество съдби човешки, и красиво го обагри преди тъмнината да скрие милостиво в своето
було безмълвно рушащата се къща. Така, потънала в нощта – времето
на приказки и чудеса – изплуваха спомени, тайни, отекващи единствено в душата ѝ, рееща се някъде в своето безвремие.
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ххх
Но колко ли е тежко бреме да бъдеш къща, още повече стара, погрозняла. Не ще дочака – първо с душата, а после и с дух божествен и с
тялото земно, уморена от света – да избяга там, където няма зло или
добро, където всеки избор може да направиш, без да има кой да съди
и обяснява, какво трябва и не трябва да се прави.
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НОВИТЕ ЗВЕЗДИ
Лауреати на Националната литературна награда
„Георги Черняков“ в пет издания
(2015 – 2019)
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АННА ЛАЗАРОВА
(1993)

Първа награда за поезия – 2015
Политически игри
огромните бюра
на управниците
приличат на билярдни маси
с меки зелени постелки
на които да си подпират
лактите
докато пишат писма
в ъгъла
(на мястото за топките)
стои мастилницата
и макар че перото
изобщо не напомня щека
когато го държат
се привеждат
и затварят едното си
око

Мръсно стихотворение
Измий му краката от разкаяние –
толкова е цената на виното.
Като света е старо – от лани е.
Със вечност се плащат годините.
Една е пределно дълго понятие –
колкото да разпориш морето.
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Четеш я – престъпна научна статия –
и помниш само, че е прочетена.
Плюй на петите си, бягай, рано е!
Нямаме време за покушения.
Имаме страх. Има кой да остане
(изоставяме най-уморения)...
От тия години кръвта бакшиш е –
твърде порочен си за свидетел.
Затова сме млади. Пием. И пишем.
Да са ни мити поне ръцете.

Минало продължително
дори да пощадявах
брат си
като събирахме
немските приказки
или съставяхме
писменост
дори да го убивах
на полето
с кремъчен нож
или за власт
след като основавахме
Рим
Ева пак продължаваше
да ни ражда
и двамата
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Инициация
не знаех
дали ще ме прати да уча
или да крада
то е същото
каза ми
една вечер
сериозна и напрегната
сякаш береш липа
ако я нямаш
взимаш от чуждата
ако пък я имаш пред къщи
само гледаш
как ти я взимат
после изпука пръстите си
и ме прати
за липов чай
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ДАНИЕЛ ТУНЕВ
(1991)

Втора награда за поезия – 2015
***
Аз може би не съм роден за свещ,
но мога да съм просто огледало
и в контрапункт на слабите си плещи
отново светлина да ви раздавам.
Аз нямам корен, цвят и хлорофил,
аз нямам кожа, мускули и стави.
Търси ме в мрака, дето съм се скрил,
или където бил съм изоставен.
Ела с кибрит и остави пред мен
свещта си. Без да поздравяваш.
И, бидейки завинаги студен,
отново светлина ще ти дарявам.

Коледно дръвче
Зимата бе тежка, но красива
и аз оставях сняг по раменете си.
Гнездата, дето птиците си свиваха,
сега са дали дом на студовете.
А преспите готови са да хрупат
в посрещане на чужди делегати.
Животът, скрит по моите хралупи,
ще стане пак страничен наблюдател.
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И ордите на разума пристигат –
потриващи ръцете си в очакване
да сложат край на силната ми фигура,
която вече четвърт век заяква.
Но даже век да имах да се уча
на начини за своето спасение
аз знаех, че и с мене ще се случи,
тъй както и със много преди мене…
Как трепетно приключват в моите пръсти
не ще усетя вече птичи полети.
С висулки – не,
с гирлянди ще съм лъскав…
Аз бях убит във името на Коледа.
***
Аз мислех – големите хора
с живота по-лесно се справят.
И понечих игрите на двора
по-бързо да изоставя.
Да пристигна в оная логика,
дето всички проблеми решава.
Ето, годините се отрониха,
а аз така и не помъдрявам!?
Обещахте ми аксиоми
и решени уравнения,
да знам вятъра да не гоня
и да не слушам чуждите мнения.
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Обещахте, че всичко ще знам
и че всичко ще мога да правя.
Че да обичам, не ще ме е срам
и ще избирам другари по нрави.
Че ще бъда щедър и смел,
че ще бъда герой и рицар.
Че ще имам важна цел,
ерудиция и интуиция.
Като хвърлям поглед назад
май по детски живеех така!
(Съвсем малко по-злояд
и с ожулени колена.)
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ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ
(1991)

Втора награда за поезия – 2015
любимци
големите автори
намират сили
да убият
своите любими
герои
Хемингуей
Камю
Бронте
Сартр
Достоевски
Кафка
и още толкова много
други
любими
наравно с нас
герои
на
Бог.
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това е
екранът свети срещу мен
бял екран
на който виждам
скелета на мислите си жив
буквален
вместо царевица пукам пръсти
вместо газирана вода газиран въздух
намествам ръце на седалките на клавиатурата
сам в киното
сам във филма.

мисля те
следователно те съществувам
1.
истинската любов се среща
под път и над път:
погребана и отлетяла
2.
ако живеехме във времето за което сме родени
ако обичахме онези с които сме родени един за друг
ако бяхме родени където е домът
щяхме да бъдем съвсем посредствени готованци.
3.
гръм да ме удари боже
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ако все пак не съм виждал
погледа на съвършената
на огледалната
на създадената за мен
но боже
гръм не удря два пъти
едно и също
4.
за да се отдадеш на съня
трябва поне малко да си приел
смъртта
копнежът за заспиване граничи
с копнежа за самоубийство
тази нощ сънувах
че те обичам.
5.
любовта е римувано едностишие

сенки
1.
пиша със сенки.
къде е тялото?
2.
откъде се взеха пролуките
и ще се върнат ли там?
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3.
не говори с пълна
със сенки уста
4.
ако бог е навсякъде
неговата сянка е мракът
5.
ще ти пазя сянка
от слънцето
и от сянката.
6.
лицата ни цитират светлината наизуст
може би ще се научат да се изказват сами
едва когато се затворят кавичките
на трънния венец
от мигли.

отпечатъци
на върха на пръста: лабиринт
все не зная
изхода ли търся или входа.

до т.с. елиът
в подгънатите ни крачоли
(без съмнение заради неправилна кройка)
изсъхнали листа
(без съмнение заради неправилна кройка)
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де ла сорго
хубавата метла
може лесно да бъде използвана
вместо кон меч или копие
от всеки беден но знаменит идалго
който мете вятъра.
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КРАСИМИР НЕЙКОВ
(1992)

Първа награда за поезия – 2016
***
		
един след друг напускам себе си,
		
един след друг се връщам друг при мене
			
Г. Рупчев
внимателно напускам тялото си
пристъпвам с бавни крачки
пропуква се ледът
тънката граница между
вътре и вън
не поемам дъх
не се обръщам назад
не искам да виждам
какво не оставям зад себе си
а взимам отново
с мен

От земята до небето
на С. Чолева
един нож присъства винаги
хладен и остър
не те предава
остава спокоен в ръцете ти
кълца на ситно
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думите
цветята
пространствата
играе с емоциите
без да се сражава
приема всяко решение
знае правилната посока
не греши когато
пробожда
излиза чист от раната
с върха към облаците
с дръжката –
към пръстта
***
върху начупените гънки
на планината
дъждът дълго е подготвял
своите литографии
слънцето е рисувало
графики
всеки облак е бил
светлосянка
А Бог навярно е размислил –
кубистичният замисъл на
сътворението не е
най-доброто
решение
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ЕЛЕНА ТАШЕВА
(1993)

Втора награда за поезия – 2016

Легенда
една стара градска легенда родена в Италия гласи
че в циферблата на всеки стар и самотен
стенен часовник живеят
спомените на всеки един мъж
обичал нещастно по една жена
и загинал от мъка по нея
и всеки от тях си има нова стопанка
и жадно я пази от всички мъже
и никога не я оставя да закъснее за неуспешните срещи
подсмихва се и си казва
скъпа, той не е за теб
ще се върнеш при мен още тази нощ
и тя винаги се връща
винаги плаче и трие грима си с пръсти
а той я успокоява със своите секунди
монотонно и нежно
сякаш целува жена
а когато тя излезе на идеалната среща
той непременно си спомня
как е загинал предишния път
ревнува
и спира
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а тя закъснява безнадеждно
затова когато жените в Италия
закъснеят за първата среща
значи
че ще се омъжат за теб

Незабрава
спомням си
теб на седемнайсет
после първия ти бял косъм
последния млечен зъб на сина ни
единствения път, в който се сби
всеки път, в който му разбиваха сърцето
когато започна да махаш свещи от тортата си
как любимата ти рокля стана старомодна
и как изглеждаше в онази първа сутрин
в която старостта ти забрани
да си ме спомниш

Развод
още когато поиска
леглото ни е да е
персон и половина
трябваше
да предположа
че ти си наполовина
извън него
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СТАМЕНА ДАЦЕВА
(1995)

Втора награда за поезия – 2016
Собственик
В хотела, в който отседнах,
преди мен влиза едно улично куче,
влиза уверено, сякаш е собственик
минава покрай басейна и се опитва
да пие от водата, но усеща хлора,
после отива при хората на шезлонгите,
сякаш са му стари приятели,
а те го нахокват.
И излиза кучето от хотела унило,
сякаш някога е било собственик
и някаква зла магия го е
превърнала в куче.

Гнездо
Заедно с лястовиците
тръгвам и аз,
само че не на юг,
а на запад,
прелитам дължината
на страната всяка година
и на ново
градя гнездото си –
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от запад на изток
от лято към зима
и обратното –
и се питам
дали и лястовиците мечтаят
за едно единствено гнездо.
И кога започнах да мечтая
да нямам криле.

Улицата
Тази улица е кръстена
на един лекар,
чийто син бил лекар
и неговият син – също,
но дъщерята на последния
свирела на цигулка във Франция.
Един ден внуците ѝ
се връщат, за да видят
откъде идва баба им,
и не знаейки моминско ѝ име,
подминават тази улица.
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АНТОНИНА ГЕОРГИЕВА
(1991)

Трета награда за поезия – 2016
Интериорна нерешителност
в зелената стая
където главоболието ми
се е наместило по ъглите
объркването
е нанизано на корниза
и пречи на изгрева
да ме глътне
ми казваш
лилавият цвят на завесите
е твърде нежен
за думите ми
ти казвам
какъв грозен интериор
кога пак ще дойдем тук
си казвам
естетиката е в ъгъла
под който растат миглите ти
и огледалото
е грешната компания
сутрини като тази
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Напоследък имам
сиви котки
под очите
като този град
като онзи град
напоследък
когато заспиш
боядисвам наум
косите ти в черно
плаши ме сивото
в твоя нов прочит
нарязвам съня ти
на ивици с ножица
и късам косъм
по косъм
по косъм
мустака на котките
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ДАМЯНА ДИМИТРОВА
Трета награда за поезия – 2016
***
Ада рядко е спокойна
почти цяла седмица
тя беше празник
днес е тиха
сигурно е бедствие
за някой малък
човек
в по-добрите дни
има само три кръга
на Ада
през другото време
тя е просто неизброима жена
тогава носи шапки на главата си
и прекалено тъмни червила
често забравя,
че някога е имало, има и ще има
по-добри дни
и времето ѝ минава
в търсене на нови начини
да преброи
своите кръгове
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***
тя ставаше в 7
поливаше цветята
и носеше две чаши чай
на балкончето
сутрешното продължение
на тайната вечеря –
тя той и слънцето
март топи снеговете им
показват се стръкчета нови
цветя и
тя си тръгва
на забавен каданс
той става в 7
полива цветята ѝ
носи две чаши чай
на балкончето
и чака слънцето да се върне
март понякога е смел
задържа изгревите за своята
тайна вечеря
***
ще има сутрини
когато няма да се връщам
и ти да можеш да не ставаш
от леглото с дни
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/или със ставането да направиш ремонт
на целия ни необятен
двустаен апартамент в центъра/
просто да случиш всички
онези твои тайни ритуали
които заемат всичкото ти време
когато ме няма
по-често се случва да ги вършиш
когато съм с теб
и повече ми се иска и на теб да ти се иска
да ме награбиш и да оставиш другите неща
да готвим или гледаме филм
да не ме забравяш потегляйки от паркинга
на някой голям магазин
да ми откраднеш няколко люти чушки
от балкона на сърдитата баба отсреща
/въпреки че ти ги ядеш и аз само ги рисувам/
но това не е проблем
не се притеснявай за мен
просто някъде другаде
ме обичат
повече
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АЛЕКСАНДРА ЕВТИМОВА
(1995)

Първа награда за поезия – 2017
L‘esprit de l‘escalier
По-добре си спомням нещата,
които трябваше да бъдат изречени,
отколкото онези, които бяха.
По-добре си спомням дните,
в които нищо не се случи.
По-добре си спомням птиците
мъртви
***
времевъртеж
времето е тънка хартийка
с която ще се изпушим
един друг
ще се запалваме
ще се издърпваме
ще се загасваме
тютюнево
ще пожълтеем
няма да можем
да се дишаме
да дишаме
тютюневи
ще са лицата ни
децата ни
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тю-тю
тю-тя
ту той
ту тя
ще им се караме
но те ще се научат
да свиват
да горят
да бъдат жълти
и катранени
само заради дима
който ние правехме
***
измерване на липсите
материята на болката
е грапава остра
като нокътче драска сърцето
може да потече мъничко кръв
както когато взимат
от безименния пръст
но болката е само материя
само повърхност
болката е само по повърхността
липсите са отвътре
запълващи
не оставят място
за нищо
празнота
тежи празнотата
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***
Искам да се превърна в стих.
Да бъда бяла.
И запомняща се рима.
Да ме напише някой,
да редактира,
да ме създава,
да ме убива,
да ме възкръсва,
дамеслива,
да ме ра зп ръс ва,
да ме огради,
със запетаи,
да ме изговори
със мълчания,
да ми сплете косите
между редовете,
да сложи двоеточие
след начало
вместо края.
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МАРТИН ПЕТРУШЕВ
(1993)

Втора награда за поезия – 2017
***
Отварям всички шкафчета, за да те търся, но не те намирам. Проверявам с език за остатъци от теб между зъбите ми, но няма. Няма те.
Протягам ръка към празната седалка в театъра и спирам да се смея.
Няма те и на предната седалка в колата и изобщо какви са тия седалки?
Исках само да ти кажа, че поливам всеки ден саксиите, които забрави в гаража. От там вече растат дървета и се набръчкват на пръстени с
годините. Пръстени, които никога няма да сложа на ръката ти
***
Зачеркнал съм те
от тефтерите си
възглавницата
сенките на мебелите
кафенетата
в които сме били
улиците
които сме изпълвали
с присъствие.
Навсякъде виждам
само черти.
***
Врабчетата са напълно изчезнали.
Хората си предават билети за градски транспорт.
Прилича ми на последно сплотяване
преди апокалипсис
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ТЕА МОНЕВА
(1994)

Втора награда за поезия – 2017
***
Слънцето изгрява от тухлите на съседния блок.
Наблюдавам първа този изгрев (за някои залез),
все едно не е докосван от друг.
Разхождам се по парапети
и разплисквам надеждите си по паважа,
вътре водата ми е спокойна –
точно тридесет и седем градуса,
плочките се свиват под краката ми
и малкият балкон от улица Зендлинг
се изпарява без предварително предупреждение.
Слънцето и аз ставаме опит за безсмъртно съединение,
докато по мен се разтича едно нестихващо стихотворение.
А за да съм добре, а за да е терасата цяла,
не е нужно много.
Едно малко сърчице я сглобява
и денят преминава отново по-невинен
от крила на пеперуда.

Художникът
Преди години
някой те е нарисувал с молив
още преди да знаеш,
че можеш да бъдеш нарисуван,
и сега си обитател на Мариенхоф,
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опитваш се да бъдеш художник,
имаш в погледа си всичко –
четка, платно, сламена шапка,
дори надежда
да не те изтрият твърде скоро.
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ТЕОДОРА ТОТЕВА
(1992)

Първа награда за поезия – 2018
***
Нямам нищо,
което да нося,
всичко над мен е друга материя
***
Напускаме себе си,
както се напуска дом:
Бавно,
постепенно,
без метафори.
Отваряме сърцата си и тръгваме,
завръщаме се само за началото.
***
Ако е имало вътре човек,
остатъкът ще се върне.
Затова ти казах:
разчупи го като хляб,
трохите ще останат.
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***
Изваждаш на една страна сърцето,
на друга събираш болката –
това не е математика,
а съдържанието на едно тяло –
в празните места закачаш
пирони на предишни картини,
разместваш мебелите,
пребоядисваш,
настаняваш се
и разбираш:
да живееш в себе си
е по-трудно,
отколкото в нова квартира.
***
Имам мярка за безкрайност,
като шивач за кройката на дреха,
там тялото не се побира никога–
човекът вътре е навярно
носен.
***
Светлината
изрича лицата ни.
Срича дълго
името, което не помним.
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***
Там, в паметта на душите,
не закодираме нищо,
нищо повече от по-малкото,
от невидимото към видимото,
от тесните вени на страха
до широките мисли към светлината;
там, в паметта на душите ни,
стъпала:
надигаш се на тях,
за да стигнеш земята на пръсти.
***
Всяко проговаряне
е симптом за вечност,
система за командно дишане
на общия език,
притежателно местоимение за личност,
с което заявим съществуването си –
изричайки себе си,
сричаме тишината.
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АЛЕКСАНДЪР АРНАУДОВ
(1998)

Втора награда за поезия – 2018
изгрев
намери себе си
застани на небето
и се хвърли от него
в света си

съзвездия
на Христина Асенова
с теб
сътворихме света
с големия взрив
на сърцето
който го разпръсна
по цялото небе
никой не иска
да умира
нито да живее
затова се влюбваме
в сърцето
ловува зимата
по тялото лятото
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играе на руска рулетка
с останалите сезони

семейство
оставаме деца
без тях
не можем да
направим наши

лъв
думите
обичам те
дишат под едно небе
с нас
прекарвам
прерязвам
заплитам
тези нишки
на звездите
над клетката ни
животът е болест
която сами лекуваме –
надрусания цвят на сълзите
кара цветята ми да растат
заедно
ръцете ти издигат прегради
пазещи ни от змиите отвътре
искам да се обясня в любов на очите ти
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докато вървя
една стъпка пред щастието

любов
само Бог
разделя поравно
райската ябълка

жътварят
на Мартин Костов
за да те намеря
прекарвам ръце през
сухите облаци
и стигам там
където ни запомних
две кучета
в глутницата на вълка любов
ще се развихрим
на шестото пришествие
раздавайки жито
за дошлите
в края на молитвата
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ИВАН САВОВ
(1996)

Специална награда за поезия на
Съюза на българските писатели – 2018
***
Внезапен дъжд разплиска се в стъклото –
затрака като пишеща машина.
Аз знам какво опитва да ми каже, просто
не може да го назове по име.
И не разбирам аз езика му, а думите
се стичат по стъклото като вадички.
И всяка нова капка е куршум,
на точното място попаднал.
Не мога да я назова по име –
нима така дъждът ще го посочи?
Аз ще си тръгна, тя ще си отиде –
във бялата рокля на черни точки.
И ще прозрем великата измама
и тайната в това дъждовно лято.
Мен ще ме няма, нея ще я няма
и само този дъжд ще знае имената ни.
***
Ще задържим ли спомена на дъното,
подхвърлян между приливи и отливи?
Морето всичко живо е погълнало
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и дойде ли денят да вдигнем котва
и да издуе вятърът платната ни,
да се усмихне слънцето зад борда,
ще разберем, че си отива лятото
и ще се гмурнем да си върнем спомена.
Ще го притиснем като малко камъче –
дали ще се изплъзне между пръстите?
Морето е в завръщането, само че
ще знаем ли къде да се завръщаме?
Ще стиснем здраво спомена от дъното,
на палубата тихо ще застанем.
Морето всичко живо е погълнало,
но има още време до отплаване!

Завръщане в Странджа
Ще се изкача високо на хълма, за да видя небето помътено.
Зачервеният поглед на слънцето ще примижа от вятъра.
Тук завършва пътуването, но започва и пътя ми,
за да стигна зеления хълм в края на лятото.
Моя Странджа, зарита под пясъка на забравено време,
нестинарка с наранени нозе и почернени длани,
аз потъвам във твойте прегръдки, най-зелените,
и затварям очи, и оставам.
Аз оставам във края на лятото по средата на хълма,
за да вдишам недрата ти, за да знам, че живея.
Аз се губя във твойте прегръдки и препъвам се
в твоя спомен изгарящ – нажежен до червено.
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И протягам ръцете си, за да стигна очите на слънцето.
Мойте длани изгарят и покапва горещият восък.
Тук – на този хълм ще забия аз кръста си,
който толкова дълго съм носил.
Ще приседна на камъка, ще помахам на слънцето,
ще помахам на лятото – ще му кажа да не ме забравя.
После ще сляза от хълма с твоето име на устните
и ще започна пътя си отначало.
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МИГЛЕНА ЦВЕТКОВА
(1979)

Специална награда за поезия на
Националния студентски дом – 2018
***
Докато си рисува веждите
с черен флумастер,
той ѝ изважда очите.
Главата ѝ става
кръгла черепна кутия
като цилиндъра на
Копърфийлд.
Никой не знае какъв
заек ще изскочи
от нея.
***
Дъхът му оставя
мъгливи следи по прозореца.
Забърсва ги с ръкава си.
Стъклото се разпада
на дребни кристали.
Тя ги събира в захарницата.
Топи два пръста и ги облизва.
Отмята глава през смях
и се оголват пурпурните
кръвонасядания по шията ѝ,
хематомът на мястото на езика ѝ...
Очите му стават на стъклени топчета.
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Спокойно му обръща гръб,
не се страхува. Ляга си.
Вътрешните ѝ кръвоизливи
са в безопасност
в чекмеджето с кухненските
ножове.
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АЛЕКСАНДЪР АРНАУДОВ
(1998)

Първа награда за поезия – 2019
живот назаем
строя дом
в който няма да се родя
разговарям с прахта
на корените си
и потъвам в нищото
ръцете се разтварят за прегръдка
като короната на дърво
затварям в себе си
посоките на света
Бог е сурова стихия
която наказва с живот
гаснем като слънце
в забравен град
пускаме времето да си отиде
дните кървят –
рани на небето
през които светлината бяга
и никой няма да види света
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времето си отива
като сънища които дълго забравям
да сънувам
свивам и паля изгрева
потънал в мен
земята издъхва
като слънце
в последния ден на живота си
бягам в себе си
където сенките растат
на мястото на сърцето
тялото е мъртъв час
последната дневна светлина
тишината в мен е дете
което няма да се роди
дъното познава ръцете ни
очите на света кървят
и бягат в нощта
за да прогледнат
слънцето се разпада
и засяда в гърлото
дъхът се издига
като изгрев на небето
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няма звезди
а само белег
разкъсван от всеки Бог
в търсене на човек
от който да направи дом

изгубено поколение
светът ме напуска
границите ме убиват
нашето време е зима
превърнала се в живот
нощната лампа иска да бъде слънце
картината на стената – семейство
празната къща – дом
а ние – хора
смъртта е вреден навик
за който забравям
от гърлото извират корени
и копаят гробове
ангели гнездят в очите
между нас и света
остава само времето
което ни подминава
вечността пониква
близо до всичко изгубено
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мълчание
времето изтича
и се превръща в
корени
светлината още не е написана

ден на бащата
семейството е празна гара
по пътя към вкъщи
чакаш някой да се качи
заедно с теб
за да заминеш завинаги

амнезия
в семейството ни
децата нямат имена
кръстихме ги
на този когото обичаме

семейство
в картината на стената
корените тежат
и пропадат
вкъщи е далече
от дома ми
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чернобил
телата се разпадат
като облаци в буря
като сезон с който затварям
изхода на небето
останахме от другата страна на човека
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НИКОЛЕТА СТЕФАНОВА
(2000)

Втора награда за поезия – 2019
Райската градина – септември,
преди и след Христа
Бялото телено грозде
стои на асмата и зрее.
Събирам лъчите в прозрачни зърна;
сред семките виждам предците ни:
Ева бере грозде за първи път
и Едем ухае целият.
Наслада като тази не бива да е изкушение.
Бялото телено грозде
тежи и ухае, но дава малко сок.
Адам бере мерло
и носи да го вкусят двамата –
сочно и крехко, но не така ароматно.
Откъсват си чепка от всяко;
света се преплита в лозите им –
женско и мъжко начало
виждам във гроздето
на първите хора.
И какво като са грешни –
разбрали са истината,
че за рая на земята трябват двама.
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Бера и смесвам грозде –
бяло и червено,
и мисля за дуалността в природата.
***
Ако някога
се обърнеш към мен
и видиш в очите ми зора и облаци,
ще протегна ръка
и ще те науча да се смееш на катерушките,
сякаш пак си на десет.
Ако ме прегърнеш,
ще си спомниш Началото –
два динозавъра, пазещи яйцето си.
Нека се върнем там, преди да измислят времето,
преди да се родим и отегчим,
задето всичко ни е дадено.
С мен ще вървиш сред високи треви,
в гори и под водопади
Качи се на катерушката и забрави човешкия си облик
Надай вик, освободи се –
тъгата не е твоя, тя е на времето.
Ти си динозавър, перната птица или водна лилия.
Нямаш име, зовеш се като дивото.
В теб има много сила
и мъдростта на земята ни –
тръгни,
духът ти тъкмо се излюпва.
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Поколението на рака
Аз гледам как ракът върви към брега
и гледа назад към морето
Впивам поглед в миналото
и съзирам корабите на предците ни.
Опънали платната,
зажадняли за безбрежие и смисъл,
те бродят към своя хоризонт.
В мрежите им намирам древни риби,
пия кокосова вода и броя
срещите им с птиците.
Гредите скърцат и в краката ми
се спъват няколко столетия.
Аз съм морякът от виртуалния остров
и други са нашите ценности.
Плаваме към пристанища на бъдещето,
но вътрешно зная,
че щастието ще оставим назад.
Ние сме поколението на рака.
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АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИ
(1992)

Специална награда на Съюза
на българските писатели – 2019

Между два континента
колко е хубаво небето над Панама –
цветовете горят
хоризонтът бърза напред главоломно
светът влиза-излиза по моята кожа
въздухът притулил се в себе си – ням пътник
желанията ни – задушени сънища –
къкрят под капака на ръждивия сърп
и в този мирен крясък виждам покривът рухва
вещите сред които сме били се свиват
ние мълчим споразумели отдавна –
цветята в канавката камъните в душата
препускам далеч докато споменът екне
пъхне ключа и бавно завърти забрава

Едно момиче
обикаля слънчевия часовник
върти се като земята
оста му е сладоледена пръчка
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царевицата пука по-бавно
а то бърза
казвам му – имаш време
но какво ли разбирам
когато едно момиче бърза не чува
вглежда се в своята сграда
смехът ѝ се стича от нея
по обувките лепне
влиза без страх
в прегръдката на стените пазачи –
стискат усмивката ѝ
с цялото време
с целия слух

Часовете
скоро всичко ще е сън
орхидеята ще се оголи като след сеч
земята ще измине обиколките си
невярващите ще се веят на простора
и всеки път когато някой хваща ръката ми
ще вижда света

амо Я
вали
сгъвам чадъра
пръскам се
по тънките ти улички
извезани от злато
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кръв стъкло и глина
целувам древните ти обелиски
очите ми са живи
механизмът на крилете ми –
задействан
краката ми се чупят
политам сетне се изплезвам
на туристите
ще тръгнат скоро
с картичка или магнит
където е невъзможно да поберат
насладата – езотерична примка
на епохалната ти красота
избирам да се къпя
да се хлъзгам да оставя
всяка своя пора тук
бих била Човек
от твоето тумбаче
обич моя –
Рим
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ИВА БОЙКОВА
(1994)

Първа награда за проза – 2015

ПРОБАЦИЯ
Разказ
Възрастният човечец се огледа плахо, после заби острия връх на
бастуна в дебелия уличен глетчер и щом се убеди, че няма да се хързулне, едва тогава прекрачи на другия тротоар. Влезе в кварталната бакалия, изсипа на тезгяха цяла шепа жълти монети и рече плахо:
– Един хляб!
– А бе, Танасе, да не си ограбил някоя банка? Олигарх такъв! – нескопосно се пошегува Мирчо и му подаде 650 грама димящо тесто.
– Да е жива и здрава „Британика”. Вчера продадох 47-и том. До Коледа ще изкарам някак, пък напролет, живот и здраве, ще ида при внучката в Англия.
– Как е тя, пише ли? – смигна дяволито бакалинът, макар че знаеше.
Откакто ипотекираха жилището на бай Атанас, чат-пат оставяха кореспонденцията му в магазина. Последното писмо от Англия дойде разпечатано, изглежда и пощаджиите се научиха да печелят лесни пари.
Липсваха обичайните 10 паунда и бакалинът много се ядоса. Знаеше
колко важна бе помощта на внучката за стареца, дори мислеше да ходи
да се разправя в Централната поща. После обаче се зачете в писмото и
разбра, че пари няма да има повече. Заради кризата затворили пицарията в Лондон и сега момичето си търсело нова работа. Трудно било,
ама щяла да се оправи, дядо ѝ да не се тревожел за нея, тя непременно
щяла да изплува и да го вземе при себе си напролет, да го заведе в Бъкингам, да пият ел край Темза...
– Пише, пише, как да не пише! – прекъсна мислите му бай Атанас. –
Добре че си имам нея. Като слънчице ме грее.
Бакалинът наизуст знаеше цялата му одисея. Момичето в Англия
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наистина бе всичко за стареца. Късно откриха цирозата на сина му, после и жена му се помина от мъка. Снахата се запиля из Ямболско, само
внучката му остана. Пращаше му пари, а мисълта за чедото го крепеше
като тънък извит еркер под натежала от времето копривщенска къща...
Няколко дена Мирчо се чудеше какво да прави с писмото. Обмени английска валута, но как да фалшифицира лошите новини. Старецът
щеше да се поболее от тревоги за внучката. Бакалинът накара дъщеря
си ново писмо да напише, имитирайки почерка...
– А, виж как щях да забравя! Като каза пише, та се сетих, поща имаш,
бай Танасе, ще черпиш! – ухили се Мирчо и подаде изпод тезгяха чисто
новото писмо.
Разтрепераха се старческите ръце, засуетиха се из бекрайните дълбоки джобове, дорде намерят очилата.
Бай Атанас дори не забеляза двата вида лепило, тъй бързо разкъса
плика той и се зачете с такава жажда, сякаш два пъти е прекосил Сахара, преди да подложи шепи под чучура на Халите.
– Ето на, казах ли ти! – светнаха очите му и овлажняха някак странно.
– Повишили я, затова ми праща 20 паунда. Милото ми то, вместо да си
купи нови обувки, за дядо си мисли... Ех, сине, сине, къде си, да видиш
какво прекрасно момиче имаш! – прекръсти се старецът и внимателно
сгъна писмото, после го пъхна в един от ония безкрайни вътрешни джобове на вехтото си сако, да го топли...
– Да бях по-млад, щях да се хвана на работа, да събера някой лев,
пък напролет – айде при внучето! Обещал съм в таванската ѝ мансарда,
на балкончето, български здравец да насадим. Ама нà! Няма да доживея да я видя, Мирчо, с отворени очи ще си ида...
– Ще доживееш, бай Танасе, няма да се даваш! Да изкараме и тая
тежка зима, да живне малко световният капитализъм, пък напролет –
право в Англия!
– Я ми кажи, Мирчо, ти по ги разбираш законите. Колко дават за
дребно хулиганство?
Някакъв особен блясък имаше в очите на стареца.
– Ами, вятър дават! Те днес за убийство нищо не дават, че за дребно
хулиганство ще дадат. Само пробация...
– Пробация, казваш! – взе си шапката бай Атанас и излезе от бакалията.
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Привечер, докато трамвай №12 бе спрял на колелото на спирка
„Журналист”, а ватманът си купуваше кафе, един възрастен човечец с
куфар и тъмни очила влезе в отворената кабина и внезапно подкара
празната мотриса. Тя се залюля няколко пъти само в началото, после
хукна надолу към гарата. На един от завоите колелата излязоха от релсите и набраха мощна инерция, усетили вкуса на свободата. Сливница бързо остана назад, Ниш мина като картинка от детско букварче, а
трамваят летеше напред, към стария Албион. Чак при Ламанша имаше
дребни проблеми, заради извънгабаритния товар. Ала френските митничари вероятно са били почитатели на Монако и щом видяха странното българско возило, викнаха дружно „Бербатоф!”. Трамваят пътуваше бодро в тунела към Англия, а ватманът сияеше, подобно на Одисей
пред бреговете на Итака. На пулта потрепваше плахо саксия с български здравец.
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ИВАН ТРИФОНОВ
(1985)

Втора награда за проза – 2015

На Танц с Даниела
Липсват ми танците с теб. Усещането на бузата ти, допряна до моята. Възможността да гледам в очите ти, докато те държа толкова близо
до себе си. Как само се надявах оркестърът да не спира да свири и си
представях, че сме само аз и ти на дансинга, Даниела.
Липсват ми танците с теб, защото за тези няколко часа те чувствах
като своя. Хората вече не танцуват, както танцувахме аз и ти. Нашата
музика имаше послание – текстът, думите, певците, музикантите – всичко се превръщаше в една неповторима вечер. А и заедно изглеждахме
страшно добре – толкова чисти и невинни. И въпреки че всяка стотинка,
която притежавах, похарчих тази вечер, то Бог ми е свидетел, че си заслужаваше. Дори само поради факта, че щях да танцувам с теб.
Ти винаги изглеждаше толкова красива. Знам, че нямаше много рокли, но ти ги правеше някак така, че те да изглеждат различно. Докато
аз се чувствах толкова неловко в единствения си тъмен костюм, който
можех да разнообразявам единствено с вратовръзките си – имах около
шест на брой.
Липсват ми танците с теб и парфюмът, който ползваше. Колко пъти,
когато се бутахме в друга двойка, момичето те запитваше за марката
му и ти се усмихваше гордо. Тогава ти още работеше в парфюмерията
до пазара.
Липсват ми танците с теб, защото никога не беше просто една танцова забава. Беше като виенски бал, за специална група хора, а ти си беше
наистина специална. Все още си специална. Толкова се гордеех, че си
моята партньорка на танците. До един мъжете не можеха да отклонят
погледите си от теб, докато се движехме напред-назад. Дори момичетата не можеха да не забележат красотата ти.
Боже, как ми липсват танците с теб. Защо трябваше всичко да свърши? Е, всъщност и двамата сме наясно защо. Защото ти плащах да тан-
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цуваш с мен.
Не съжалявам за това. Така и така никой не забеляза, че левият ми
ръкав беше винаги празен. Кое нормално момиче би танцувал с еднорък мъж?
Където и да си, предполагам, ще се радваш да научиш, че вече си
имам нова ръка, но все така ми липсват танците с теб. Като се замисля,
ти не беше права да ми взимаш пари за всичките танци, но предполагам рано или късно Кармата се намесва. Майка ми наскоро ми писа,
че със съпруга ти сте били във Филхармонията, където арфата някак е
паднала върху теб и ще трябва да носиш обездвижващ корсет до края
на живота си.
Все пак знаеш ли какво – все още ми липсват танците с теб.
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ЗОРНИЦА ЗЛАТКОВА
(1996)

Втора награда за проза – 2015

Последната следа
В миналото Странджа е била главно обиталище на риса, но сега, както казваше дядо Спас, се бе превърнала в гробище за тях. Не разбирах
защо, след като казваше това, винаги правеше една голяма пауза, а после шеговито добавяше, че е божа работа, но не бог ги избиваше, а
мъжете от околността.
Вратата се отвори и усещането за пронизващ студ ме накара да се
съвзема от състоянието на умора, беше едва осем, а навън се бе спуснал непрогледен мрак.
– Мамка му! – възкликна баща ми.
– Не така пред детето – отвърна дядо Спас, който не ни беше роднина, но живееше с нас, откакто се помнех. Отначало останал при нас за
една вечер, но после започнал да помага на майка ми, като се грижел
за мен, а в последствие и за домакинството. Татко така и не преживя
случилото се с мама, беше изтощен, но нямаше време за това, защото
то го убиваше. Намираше утеха в лова, а аз – в четенето, но не го винях,
защото какво ли разбира едно деветгодишно дете за тъгата и скръбта,
когато е загубило майка си, заради туберкулоза, а и светът на големите
е твърде объркан, пропит с тези пари и фалшиво щастие, той не е за
мен.
– Седни да хапнеш, Стефане! – заповяда му дядо Спас.
Баща ми го погледна апатично и се настани при нас на масата, а старецът не се сдържа и докато му поднасяше чинията с ориз го попита:
– Е, видя ли го?
– Не – настъпи гробна тишина и тогава той добави, – но ще го хвана
утре, когато спре да вали, снегът заличава следите му – и продължи да
се храни, а след това отиде в другата стая и се затвори.
За него аз бях болезнен спомен, спомен отвеждащ го към загубе-
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ното щастие и любов, заговаряше ме единствено за да ме попита дали
съм добре, но независимо от отговора ми, той не продължаваше разговора. Вероятно точно тази таена тъга и болка в мен ме накараха да ви
разкажа историята си.
Беше ден като ден, дядо Спас правеше закуската, а баща ми си приготвяше пушката, истинският ловец трябва да е част от природата, а не
временно да пребивава в нея, мърморех си аз, но беше по-добре, че
никой не ме чу, защото освен бой, друго нямаше да получа. След закуска всеки тръгна по задачи, а аз се загледах през прозореца, виждах следите, оставени от баща ми, но пушката стоеше изправена до вратата,
трябваше да му я занеса, все пак в гората беше опасно, а невъоръжен
човек там се обричаше на смърт. Взех пушката и препуснах през глава,
бягах бързo, но и се спирах, за да огледам пътя и да не се загубя, ако
следите се заличат. Търсих го с часове, но него го нямаше, след може
би два часа лутане следите свършваха, последната следа и нищо. Какво
трябваше да направя сега, не разбирах нищо от лов, освен че трябваше
да съм част от природата. Чух стъпки зад мен и се обърнах, беше червеният рис, когото баща ми преследваше от месеци. Ръждивочервената
му окраска потъваше красиво в белия сняг, очите му се впиваха право в
мен, а триъгълните му уши с дълги черни косми по върха наподобяваха
четчици. Баща ми преследваше това животно, защото козината му не
се беше сменила, вместо сива, тя ставаше по-червена и всички чули
за този рис предлагаха големи суми, а той искаше точно това, смърт
и пари, както и всички мъже в околността. Не знаех какво да направя,
затова вдигнах пушката и стрелях към небето, но той не избяга, трябва
да е бил адски гладен. Мисълта, че може да ме нападне ме ужасяваше,
но в очите му откривах едно блажено спокойствие, той искаше нещо
от мен. Трябваше да се приближа, но в мига, в който помръднах, той
изръмжа, гледаше право през мен, извърнах поглед и видях вълк. Явно
изстрелът ми го бе довел, но той не беше сам, а с глутницата си и сега
всичко ми изглеждаше безнадеждно, нима имаше спасение за плячка
като мен, насред толкова ловци. Рисът се приближи, а аз не можех да
дишам, когато застана до мен, го погледнах, но той дори и не забеляза,
приближи се до алфата и сякаш си говореха само с очи. Така бе близо
пет минути, те щяха да се бият, по всичко си личеше, че червенокосият ми приятел е обречен и аз също, затова се стегнах и си припомних
как съм виждал баща ми да стреля, прицелих се и червеното обагри
снега, бях го уцелил в крака, чу се писък, глутницата изчезна, а рисът
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се втренчи в агонизиращото животно. Всичко беше в кръв, последната следа, която ме доведе тук, бе пропита със смърт, а аз бях убиецът,
един гарван кацна на рамото ми и времето за мене беше спряло, книгите бяха прочетени, храната изядена, водата изпита, а животът неизживян. Единствено онази приказка, която ми четеше мама за „Лека нощ”,
обгръщаше съзнанието ми и парализираше крайниците ми, „Майчина
сълза”. Дали и тя бе оставила това послание за осиротялото си чедо и
му бе казала да се пази от вълците в гората, дали червеният хищник не
бе дъждовната капка. Усетих как някой ме носеше, чувах хруптенето по
снега, отивах си от този свят и ме обгърна мрак.
Когато отворих очи, се намирах в пещера, имаше огън и вода. Още
преди да съм видял сянката отсреща, чух мъжки глас, който ми каза:
– Добре постъпи синко, всички преследваха червения рис, но никой
не знаеше историята му.
Аз затаих дъх и се вслушах в грубия му глас.
– Вълците, които видя, са от глутница, населяваща това място, откакто се помня, а рисът от поне сто години. Преди време той имаше семейство, но ловците започнаха да ги избиват, а вълците ставаха все повече
и повече, накрая останаха единствено рисът и малкото му, но за жалост,
за да ловува и да го изхранва, трябваше да го оставя само, докато един
ден вълците го намериха и убиха. Сега той си няма никого, а козината
му е пропита с кръвта на целия му род, хората се опитват да го убият, а
вълците да го прогонят оттук. Всичко е срещу него, а той е вече мъртъв,
светът е стоварил цялата си мъка върху едно нищожно животно – той
въздъхна тежко и продължи. – Моят старец ми разказваше как само
птиците умират сами, ала сега аз ти разказвам как рубинът умира сам,
как се дави в собствената си кръв и само бог го задържа още на земята,
опитва се да спаси душите ни, но ние сме слепи, синко!
И точно в този момент нищо не можеше да ме спре, станах, взех
пушката и побягнах, а старецът дори не се опита да ми попречи. Нощта
бе студена и мрачна, звездите се бяха скрили, сякаш знаеха, че предстои нещо, което не бива да бъде осветявано. Само трябваше да го
намеря, трябваше, но той ме бе намерил пръв, отново погледнах тези
очи и този път не виждах спокойствие, а болка, примиреност и страдание, трябвало е да го намеря, той ме е чакал, искал е да го спася...
Един изстрел и тялото му се струполи на снега, а аз не виждах нищо от
сълзите си, зарових глава в козината му и притворих очите, които сега
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изглеждаха по-щастливи, по-близки до мечтаното. Гарванът отново кацна на рамото ми и изграчи зловещо, сега целият свят скърбеше с мен
и снегът отново заваля и изчисти кръвта, природата го погреба, покри
тялото му и сякаш нищо не се беше случило но земята помнеше, помни и до днес, тя прегръща рожбата си, а хората вече никога не видяха
рис по тези места, защото там, където свършваха следите, бе седнала
и чакаше смъртта.
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ИВАН ТРИФОНОВ
(1985)

Първа награда за проза – 2016

Всичко за всеки
Магазинчето се намираше извън оживената част на пазара в Д. И
макар входът да беше не по-широк от два метра и да създаваше впечатлението на място, не по-голямо от сергия за цигари, то навътре ставаше
значително по-широко, а краят му не се виждаше зад тезгяха. Изтърканата табела на входа гласеше „Всичко за всеки” и тоновете джунджурии по рафтовете несъмнено потвърждаваха това.
Първият път, когато влязох, беше по-скоро от детски интерес, тъй
като за собственика господин Миладинов се носеха какви ли не легенди. Една му отреждаше роля на бивш затворник, друга му придаваше
свръхестествени сили и макар много хора да се поддаваха на градските
легенди, голяма част от жителите на Д. нямаха проблем с посещенията
си в малкото магазинче, тъй като там имаше всичко за всеки.
Помня, че при първата си визита ръцете ми леко трепереха. Бяхме
се наговорили с още двама съученици да надникнем в тайното място, а
и по-големите момчета в квартала се опитваха да ни сплашат с истории
за мястото, както правеха с редица други неща. Но къде любопитството
надделя, къде желанието да докажем, че сме смелчаци, престъпихме
малкия вход на магазина.
– Добър ден, момчета! За играчки ли? – посрещна ни глас нейде от
мрака.
Тъй като интериорът не беше много добре осветен, на очите ни им
трябваше известно време, за да свикнат с мрака, а гласът без притежател ни сопна.
– Ние... ние само гледаме – отговорихме по-скоро като хор без грам
хармония.
– Е, приятно гледане тогава – отговори гласът и се чуха стъпки да
отекват в далечината.
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Ние направихме няколко стъпки навътре в нещо, което все повече
добиваше размерите на малко хале. Правеше впечатление безукорната подредба на инвентара по рафтовете. Нямаше излишно струпване,
а царуваше единствено някакъв мистичен ред, съчетан със симетрия.
В една част бяха наредени музикални инструменти, с най-различен
произход и служба. И макар всички стоки в магазина да бяха втора
ръка, то всичко имаше най-добър търговски вид и изкарваше желанието в теб да се пресегнеш и предметът да стане твой.
– Не ми изглеждате на музиканти – чу се отново гласът без притежател.
Малко смутени от забележката, ние продължихме към втората колекция предмети, те очевидно бяха свързани с художествените дейности. Картини, скулптори и разни дребни екстраваганции, създадени от
талантливи ръце и чакащи някой да ги отведе у дома. Покрай тях имаше и редица пособия за рисуване, както и други, чиято служба още не
знаех на тези си години.
– Малко по-насам – подтикна ни гласът да продължим.
Картините бяха заменени с редица книги, подредени по височина
или по украсата на корицата. Около тях имаше пособия за писане от
различни епохи, от пачи пера до най-обикновени пластмасови химикалки. Някои от изданията явно бяха по-специални, тъй като бяха затворени в стъклени витрини.
– Да, тук сме на правилното място – заяви мъжът.
Бях го виждал преди отдалече, когато пушеше цигара извън магазинчето, а с другите деца изследвахме тази мистериозна особа. Беше
леко пълен, не много висок, а очилата, които неизменно бяха закичени на носа, му придаваха малко неугледен вид, тъй като огромните им
лупи увеличаваха многократно размера на очите му. Сега тези огромни
очи бяха вперени в мен, което малко ме караше да преглъщам по-начесто.
Погледът му върху моята скромна персона потрая няколко секунди,
при което той се извърна и извади нещо от по-долен рафт. Беше писалка.
– Знаеш ли какво е това?
– Мисля, че да – смотолевих.
– А знаеш, ли на кого е принадлежала?
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– Не.
– На автора на „Синя магия” – изрече мъжът.
Предполагах, че това е някакъв разказ или роман, но на тези си
години тепърва навлизах в света на книгите и прочетеното от мен не
беше никак много. Писалката, от друга страна, наистина изглеждаше
интересно в своето хромирано покритие. Беше от тези предмети, които
искаш да притежаваш, без да имаш нужда от тях и без точно да знаеш
защо ги купуваш.
– Колко струва? – запитах.
– Като за теб – четиридесет стотинки.
Сумата надвишава много моментните ми финансови възможности,
които едва ли възлизаха в момента наполовина на нея. Затова се обърнах към другарите си, които бяха предпазливо отстъпили на две крачки зад мен и след редица преговори и увещания, успяхме да съберем
сумата. Знаех, че ще мине доста време, преди да се издължа, но не
можех да напусна магазина без този предмет, който щеше да е доказателство, че съм се престрашил.
– Ето – промълвих. При което мъжът събра купчината стотинки, без
да ги преброи, побутна писалката към мен и се оттегли нейде в мрака.
Минаха много години от първата ми визита в това магазинче. Минаха още доста, от както публикувах успешния си роман „Синя магия”.
Но едно нещо остава непроменено за цялото това време. Ако загубя
правилния път в живот и не съм сигурен накъде да поема, то винаги минавам през „Всичко за всеки” в Д., тъй като там все ще има нещо за мен.
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КРИСТИНА ДИМИТРОВА
(1995)

Втора награда за проза – 2016

Дървото на желанията
Всички знаеха за дървото на желанията. Малко бяха тези, които вярваха в чудодейната сила на дървото, за останалите то бе просто дърво,
което е голямо и със странна форма. По-авантюристично настроените
хора, които го видеха, казваха, че е посадено преди много години от
чужда цивилизацията, населявала земята, и това е единственото наследство, останало от нея. Поетичните го наричаха „Снагата на Ева”.
Това наименование всъщност доста наподобяваше физическата същност на дървото. Както и да го погледнеш, беше красиво, малко мистично дори. Със съвременната наука и напреднали технологии едно се
знаеше със сигурност за него – нямаше второ такова по света.
Беше необичайно високо, като Секвоя, но широколистно, и за разлика от нея, листа и клони имаше само към самия връх. Стволът бе тъничък и с много светъл кафяв цвят – почти като млечен шоколад. Кората
му беше гладка на пипане и ухаеща на един специфичен дървесен аромат. Въпреки необичайното си местоположение, дървото бе вечнозелено и никога не падаха листа от него.
Поколение след поколение разказваха за гиганта, но никой не знаеше откъде е и кой го е посадил. Мълвата за желанията също някак се
размиваше. Местните жители на градчето го наричаха дървото на желанията, но всъщност ничие желание не се бе сбъднало…
Владимир вече час стоеше под голямото дърво и четеше съсредоточено фантастичния роман, който беше открил в библиотеката на баща
си. Той обожаваше фантастики, колкото по-заплетена историята, толкова по-интересно му ставаше. Космос, роботика, пътуване във времето
– толкова се беше задълбочил, че дори не усети, когато до него тихо
се приземи едно голямо листо. Вече се свечеряваше и Влади реши, че
е време да си ходи. Поставяйки ръка от страни на тялото си, опряна в
земята, понечвайки да стане видя, че до него има листо. Ококорен и
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възхитен, той го повдигна от земята и го долепи досами лицето си, не
вярвайки на очите си. Всички знаеха, че листата на това конкретно дърво никога не падат. Озъртайките се дали няма някой наоколо, Влади
бързо пъхна листото между страниците на книгата, то едва се събираше, част него все ще стърчеше навън, но това нямаше значение. С книга
подмишница и с бяг Влади пое към къщата на родителите си.
Владимир Цепелов вече двайсет и две години живееше с родители
се, или по- точно – откакто се бе родил. Слаб, нисък и малко грозноват, но пък начетен, той не бе само един кметски син, но и една личност, която за съжаление беше потисната и самовглъбена. Постоянно
понасяйки подигравки от страна на съучениците си в училище – първо
за слабото си тяло, после за раздалечените очи и вечно пъпчасалото
лице, определено не можеше да се похвали с голямо самочувствие. Когато беше в гимназията, започнаха да го закачат за името, защото го
свързваха с това на Граф Дракула. Закачките по-късно се превърнаха в
истински тормоз: намираше разпятие в чантата си или под чина; когато
минаваше по коридора, го заливаха със светена вода. Нещата се влошиха много, когато веднъж съученици го видяха с уста, оцапана цялата
в червено, за съжаление не останаха достатъчно дълго, за да видят, че
червеното нещо всъщност беше кетчуп от бургера, който ядеше, просто
беше несръчен и се омазваше целия. Имаше само един приятел, който
му беше и съсед, казваше се Зарин, но всички му викаха Зара от зарче
(кой, за бога, можеше да си кръсти детето Зарин, но това е друга история).
Бягайки с книга в ръка, Влади най-сетне стигна къщата си, обаче не
отиде към нея, а в съседската. Искаше да се похвали на Зара за новата
си придобивка, все пак му беше най-добрият приятел. Без да се колебае, Влади зачука по вратата, отвори му майката на Зара:
– Лельо Танче, Зара у дома ли си е? – Влади беше толкова въодушевен, че изстреля думите като автомат. Леля Таня му се усмихна.
– В хола е. Гледа мач. Не е в много добро настроение, да знаеш, неговият отбор пада.
Влади влезе през вратата нетърпеливо, събу се и веднага се насочи
към хола. Познаваше добре разположението – и в неговия дом беше
същото.
Бързо сменяйки посоката, Влади направо влетя в стаята. Видя, че
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Зара е сам и затвори вратата след себе си. Седна на дивана и започна
да говори, ръкомахайки:
– Зар, няма да повярваш! – Влади извади листото от книгата си –
Това е листо от дървото на желанията. Представяш ли си? Дървото на
желанията! Мисля, че това е най-щастливият ден в живота ми! Нали
знаеш, че неговите листа не падат, а ето че едно падна и то точно до
мен, не съм ли късметлия… – продължавайки да нарежда дума след
дума, Влади не забеляза, че Зара го гледа малко отегчено и гневно:
– Влад, приятелю, това е просто някво си листо от суперски старо
дърво, кво му се радваш толкова. Зарежи тва! Виж, бях заложил прилична сума на тоя отбор, а те взеха, че се изложиха главоломно. Не
знам от кога не съм гледал мач, който да е такава боза. Паднаха 8 на
0. Осем! – повтори, наблягайки на цифрата – Да си бяха написали на
вратата „Вход свободен” на табелка и вратарят да я държи. – Зара продължаваше да се ядосва на футбола, демонстрирайки малката интерпретацията, която си беше измислил.
На Влади обаче никак не му беше до това. Той направо преливаше
от щастие.
Стана, хвана ръката на Зара и го замъкна навън, като само промърмори под нос „Отиваме в нас”.
– Зар, имам теория. Едва ли името на дървото е просто ей така дадено – Влади замълча за малко и се замисли. – Може би наистина изпълнява желания, просто трябва да имаш част от него. Като това листо.
Зара го погледна и доста скептично, повдигайки вежда, взе листото
в ръцете си. Разгледа го, но не намери нещо магическо или свръхестествено, беше си най-обикновено листо.
– Влади, време е да пораснеш, братле, тва си е някво си листо, защо
толкова му обръщаш внимание. Стига си се занимавал с тея лудории.
Прекалено много книги за чудати светове четеш. Всеки знае: Няма такова нещо като дърво на желанията!
Попарил изведнъж надеждите на Влади, Зара стана и си тръгна, без
да се обърне. Продължаваше да се ядосва на загубените пари, отново
щеше да се налага да взима назаем. Хич не обичаше да е длъжник, но
нямаше друг избор.
Останал сам в стаята си, Влади взе листото, което Зара беше хвърлил
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на земята, и започна да го разглежда по-обстоятелно. Наистина беше
обикновено листо или поне на пръв поглед, но може и да не беше. Влади стисна очи и си пожела наум „Желанието ми е да стана по-висок и
по-привлекателен“. Постоя още малко със затворени очи. Помоли се
отново. Отвори бавно очи. Изправи се. Отиде до огледалото. И…
(Откъс)

610

АЛЕКСАНДРА ЕВТИМОВА
(1995)

Награда за хумор и сатира – 2016

Малката Кибритоподпалвачка
Хан с Кристиян и Андерсен обявили работна позиция в сайта на приказките за нова кибритопродавачка. Кандидатки нямало – освен една.
Бедна, скромна, стеснителна. Била идеална за мястото. Наели я веднага, но плащали малко. Тя едва свързвала двата края. А искала айфон
седем...
Хан предложил на Кристиян да ѝ вдигнат заплатата, но Андерсен казал: „Дума да не става! Тя само продава кибрити, не е толкова тежка
работа”.
Ден след ден малката кибритопродавачка ставала все по-бледа, все
по-изтощена от работата, от хората, които ѝ се подигравали. Вече всички имали запалки. На никого не му трябвало кибрит. Една вечер тя решила вместо да продава кибритите, да ги използва... Срещу Андерсен.
Запалила колата му, къщата, покъщнината, дори тази на баба му и дядо
му. Малката кибритопродавачка била толкова ядосана от несправедливостта, че решила да накаже и Хан с Кристиян, като изгорила книгите
им. Така тя се превърнала в малката кибритоподпалвачка. С малкото
събрани пари решила да си купи билет до място, където ще се скрие от
полицията. Така тя заживяла щастливо до края на дните си в България.
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АЛЕКСАНДРА ЕВТИМОВА
(1995)

Първа награда за проза – 2017
4
Всичко започва така: телефонът не звъни, съобщението не идва, чукат на съседната врата. Изтриваш второто изречение, което преди малко написа, защото се увлече да разказваш излишни неща. Редактираш
първото, защото беше свързано с второто. И пишеш четвъртото, с което
е време да поднесеш салфетки и прибори на читателя. Как се яде тази
книга? Наточи ножа добре.
Днес е един глупав четвъртък, който хората биха пропилели, ако не
беше четвъртък. Но вместо това, някои от тях стават рано сутрин, приготвят се за работа, излизат, заключват вратата и когато я отключат отново, денят почти се е изнизал на пръсти, тъй както е дошъл. За други
денят започва, когато е вечер и трябва да направят същите неща, както
първите, но по различно време. Трети работят вкъщи. Четвърти не работят. Не, не се замисляй за работата ти. (Твърде вероятно е да четеш
това, за да се разсееш от нея).
Това, което ти разказвам, са общи неща – твоята ситуация е една от
тези, както и моята. Можеш да кажеш, че са празни приказки, без които
можеше и да мине, и би бил прав. Можеш да кажеш, че са свързани с
това, което ще ти разкажа, и би бил прав. Можеш да кажеш дори, че са
ключът към главното, и би бил прав. И тъй като вече ти дадох този ключ
– завърти го един път, отвори си вратата, събуй се, където искаш, и се
настани. Като мой гост в книгата, трябва да те почерпя с нещо. Наливам
ти чаша искреност и за да не ме обидиш, трябва да я изпиеш. Някои
книги те посрещат и като екскурзовод ти описват къде се намираш в
момента и дори какво ще видиш през пътуването. Други са като нетактичен семеен приятел на погребение, който говори открито за смърт.
(А все пак знаем, че на погребение не се говори за смърт.) Въпреки че
ти си гост, всяка книга ще се опита да стигне до теб, като те накара да
искаш да я преследваш като дивеч, да я уловиш, да я завладееш, да я
убиеш и да я занесеш вкъщи на трапезата си. И накрая, когато вече си я
изял и с кориците, да се чувстваш горд, сит, силен и, разбира се, да оти-

612

деш отново на лов. При някои книги и при някои читатели не се получава така, но това не зависи нито от мен, нито от теб. Аз държа да изпиеш
чашата, която ти давам, и да бъдеш честен със себе си в следващите редове. Защото това може да е история за мен, за мой приятел, роднина,
съседката, братовчеда на Марко, който работи в магазина за плодове и
зеленчуци и има три малки дакели; но може и да е точно за теб.
И както ти казах, всичко започва така: телефонът не звъни, съобщението не идва, чукат на съседната врата. И да, казвам ти го, защото освен да пиша, мога и да говоря и вярвам, че можеш да си представиш
моя глас. Аз съм Дани и днес е един глупав четвъртък. Опитвам се да
избягам от себе си по всеки възможен начин. Представям си, че взимам хапче за себезабравяне; че се давя в реката; че отивам на края на
света и скачам.
На 20+ съм, роден в голям град, израснал в друг голям, живеещ в
още по-голям. Когато майка ми София е била бременна с мен, с баща
ми Стефан се преместили от малкото им родно градче в столицата заради по-големите възможности. И двамата са били амбициозни – баща
ми е скачал в живота, без да гледа, а майка ми винаги е стъпвала смело и на точното място. Били са заедно от ученици, оженили са се и не
след дълго аз съм се родил. На снимките изглеждат дяволски щастливи.
Работели са в шивашка фирма, когато съм бил малък, но не просто работели – карали са допълнителни смени, майка ми през нощта е учила общи фрази на чужди езици, за да работи това, за което мечтаела
– стюардеса. Когато кандидатствала, я приели (както знам от нашите
роднини, не било изненадващо), и въпреки че с баща ми се обичали
много, той не одобрявал професията. Страхувал се за нея, не искал тя
да отсъства толкова често от вкъщи, но в крайна сметка се примирил и
се отдал на своята мечта – да отвори сервиз за коли. Имам прекрасни
спомени от детството, не си спомням нещо да ми е липсвало, дори не
мисля, че съм ги виждал да се карат. Винаги съм искал да имам брат,
но уви, нямам дори и сестра. Записаха ме в математическа гимназия,
което не мисля, че беше моята страст, но се стараех.
Една вечер майка ми трябваше да се прибере от работа, чакахме я
на масата и си говорехме. Минаваше много време, баща ми беше изморен и реши да си легне, но аз останах до късно. Майка ми все още
не се беше прибрала, чух, че баща ми също не спи и отидох да говоря
с него. Тя не отговаряше на нашите обаждания, а колегите ѝ казаха, че
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след като са кацнали, тя си е тръгнала. Цяла нощ бяхме в очакване вратата да се отвори, но така и не стана. Обадихме се на всички познати,
отидохме до полицията, баща ми обикаляше с колата из всяко предполагаемо място, на което тя можеше да бъде. Плачеше като дете, а аз
чувствах, че трябва да го успокоя и му казвах, че ще си дойде, че ще я
намерим. Не исках да повярвам, че е възможно да не я видя никога повече. Майка ми беше красива жена, висока, с хубави, правилни черти и
черни, дълбоки очи. Изглеждаше толкова спокоен и самоуверен човек,
сякаш е живяла два пъти повече, отколкото беше. Баща ми също беше
висок и красив, но имаха различно излъчване: у него винаги имаше голяма енергия, често непремерена и понякога изглеждаше като непораснало момче до нея, а тя винаги знаеше кога да се отпусне, кога да
замълчи, кога да направи нещо спонтанно. Случваше се майка ми да
изпадне в депресивно състояние, да бъде твърде вглъбена в себе си,
да потъне в мисли. Но никога не бихме помислили, че може да се самоубие, защото ни обичаше много, обичаше себе си, обичаше живота. А
всъщност нашият живот беше доста хубав. Но ето, че онази вечер тя не
се появи, нито следващата, нито другата седмица, нито другия месец.
А ние я чакахме. Изключено беше и да е заминала някъде с друг мъж,
баща ми я познаваше от дете и никога не би повярвал на такова нещо,
нито пък аз. Но каквото и да се беше случило, ние просто искахме да я
видим жива и здрава. Минаваха месеци, аз бях повече от нещастен, не
исках да ходя на училище, не исках да говоря за това, не можех да го
повярвам и да го приема. Баща ми беше по-зле от мен, неговото състояние започна да става опасно за самия него. Страхувах се, че когато
изляза някъде и се прибера, той също няма да е тук. Или дори по-лошо – може да не го заваря жив. Дядо ми от страната на баща ми беше
жив, а от страната на майка – баба ми. Едната ми баба Руми е починала
доста преди да се родя, виждал съм нейни снимки. Макар да не ми е
известно да е притежавала таланти или да е постигнала изключителни
неща, знам, че е била забележителна. Живяла е умно. А пък дядо Коста,
бащата на мама, почина, когато бях много малък. Имам бегли спомени
за него, но по-силните ми видения са изписаните с мъка лица на мама и
баба. Не след дълго и баба Калина се разболя. Знаехме, че скоро ще настъпи моментът да си отиде, колкото и да не искахме. И ето, съкрушена,
че прекрасната ѝ дъщеря я няма от месеци, тя си отиде дори по-скоро,
отколкото очаквах. Не бях готов за това.
Казват, че трябва да преминеш през процес на отричане, след кое-
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то острата болка настъпва, а накрая остава само една дупка в теб. Все
си мисля, че беше обратното – сякаш куршум ме простреля и направи
дупка в мен, заболя ме всичко, цялото тяло, цялата душа, и като си го
изболях, почнах да отричам, че някога се е случило. Сестрата на майка
ми, леля Анета, се грижеше за баба, преди да почине, и тя бе не по-малко съкрушена от нас. Но леля също имаше свое семейство, грижеше
се за малките ми братовчеди и сякаш децата я разсейваха малко или
много от мисълта за мама. Дядо също беше възрастен, беше здрав, но
не можеше да пътува често и да идва при нас, а баща ми отказваше да
ходи където и да било. Отказваше се и от работата, а парите ни вече
свършваха. Не знаех какво да направя, как да му помогна, като самият аз имах нужда от помощ. Не знаех как се преживява такова нещо и
дали въобще можеше.
Мина една година, баща ми беше развалина и ставаше все по-зле.
Беше изоставил сервиза, мен, себе си. Леля ни помагаше, с каквото
можеше, аз все още бях на училище, но на път да се откажа, не само
заради парите, а и защото нямах желание да ходя, да излизам, да живея. Семейни приятели идваха от време на време, питаха ни от какво
имаме нужда, но баща ми винаги отговаряше, че сме добре, просто я
чакаме да се върне. Състоянието му ставаше неконтролируемо. Един
ден, когато се прибрах от училище, го видях в кухнята да подрежда
всички ножове. Изтръпнах на прага, а той ме погледна спокойно и ми
каза: „Не се бой, нищо няма да направя, просто подреждам. Тя ще се
върне”. След тази случка не можех да продължавам просто да го гледам и да се опитвам да го успокоявам. Трябваше да потърсим помощ,
а той не искаше. Не беше добре и това не можеше да продължава така.
Не се чувствах в безопасност при собствения си баща. Ако полицията
разбереше за това, щяха да го пратят в лудница, а мен при леля ми или
в приемно семейство. И всъщност така и стана. Когато го отведоха и
диагностицираха, ме изпратиха при психолог. След като приключихме
разговора, трябваше да си изнеса багажа от вкъщи и да се преместя
при леля. Исках да взема някакво чудотворно хапче, с което да заспя
и да не помня нищо от това, което се е случило. Чувствах, че в гърлото
ми има буца и нито можех да изплюя и да ми стане по-леко, нито да
преглътна. Исках да ударя нещо, някого, да знам истината, дали майка
ми още е жива, ако някой нещо ѝ е причинил, да го убия, боже, исках
да извърша ужасни неща.
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Прибрах се, взех си малкото спестени пари и тръгнах с една раница. Но не към леля. Тръгнах просто нанякъде, не знаех къде отивам и
какво ще правя. Имах приятели, но никога не съм усещал силна връзка
помежду ни и в този момент не исках да виждам никого. Имах и типичните младежки увлечения към момичета, но дори и до тях не ми
беше тогава. Чувствах апатия към всичко и всички, дори нещо по-силно
– гняв, който усещах, че ми е все по-трудно да контролирам. Изхвърлих
си телефона и продължих да вървя без посока. Мракът приближаваше,
аз също вървях към него, исках да се срещнем, да го видя, да легна някъде и да му се предам. Бях далеч от дома, от леля, от моите познати.
Стигнах моста, който сигурно беше на хиляди години, или поне така изглеждаше – по него се стигаше до известния хълм с известното дърво,
където често имаше туристи. Бях минавал и преди по него, но никога
не ми беше правил толкова особено впечатление, както тогава. Спрях
на него, надвесих се и загледах реката. Тя не беше малка, но точно под
моста се виждаха камъни и можеше спокойно да преминеш от единия
бряг до другия и да се измокриш само до колене. Представях си как
скачам. Около мен нямаше никого. Дали някой отнякъде ме виждаше и
знаеше какво мисля? Дали някой някъде на друг мост се канеше да скочи, или скачаше, или вече бе скочил? Не бях готов да скоча. Но исках да
сляза долу. Загледах се в брега и реших да мина отстрани и да се спусна
надолу по стръмнината. Не след дълго вече бях долу, сам, сред шубраците и насекомите. Не знам защо дойдох тук, не знам какво исках да
правя, просто си седях и усещах как става все по-студено и тихо. Изпитах страх. Не бях оставал преди да спя навън, и то сам. Нямах представа
колко е часът, но усещах, че вече е доста късно. Гледах реката и си представях как ме носи нанякъде. Как тялото ми се отпуска, водата го върти,
измива, пречиства, отвежда го на по-добро място. Беше тихо. Насекомите бяха тихи, водата също, градът отдавна спеше. Не се чуваше почти звук, освен едно далечно похлопване, като че някой почукваше по
нещо. Звукът се усилваше и разбрах, че той идва все по-близо към мен.
Това бяха токчета, които почукваха бавно и премерено по моста. Изведнъж спряха. В този момент видях как паднаха няколко хартийки във
водата. Токчетата захлопаха отново и се отдалечаваха тъй, както реката
отнасяше листчетата. В далечината успях да видя силует на жена. Това
ми се струваше странно и започнах да мисля доста за него. Дали имаше
нещо написано на тях, любовни писма ли бяха, нещо строго секретно,
нещо опасно, или нямаше никакво значение; защо тази жена толкова
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късно ги беше пуснала във водата, всъщност коя ли беше тя. Огледах се
нагоре след минута, но вече нямаше никого. Искаше ми се да бях взел
тези хартийки и да бях прочел какво пише. Чувствах се заинтригуван,
а отдавна не бях изпитвал такова чувство. Мислих известно време за
това, после се вглъбих отново в своите проблеми. Чудех се дали Саша
и Ники ме мислят, как беше баща ми, почувствах се гузен заради леля.
Всъщност никога не съм я обичал, имаше нещо в нея, което ме отблъскваше, но винаги се държах прилично заради мама. Странното е, че си
мисля, че и тя не я обичаше, а просто беше добра по задължение с нея.
Не осъзнах кога бях заспал и когато се събудих вече бе светло, дори
леко топло. Въздухът разнасяше звук от тромбони, глъч и множество
почуквания. Дали някои от тях бяха онези токчета? Градът отдавна се
беше събудил, пиеше кафе и чай, смееше се и празнуваше. Съвсем бях
забравил, че днес е неговият празник. Трябваше да изчезна оттук. Отгоре не можеше да се види мястото, където бях спал, защото беше точно
до подпорите, но нямаше как да остана незабелязан, докато се изкачвах нагоре към моста. Срещнах погледи, но за мое успокоение всички
от тях бяха непознати. Когато вече бях на моста, се надвесих надолу
и погледах реката известно време. Представих си отново как скачам,
как падам във водата като онези хартийки и изчезвам бързо по течението. Отдръпнах се и тръгнах без посока. Разминавах се с много хора
– красиви момичета, влюбени двойки, възрастни, ядосани, забързани
нанякъде, радостни деца, странни птици, клошари. Видях един, който
ровеше в боклука и извърна поглед към моя. Очите ни се срещнаха и
си казаха нещо, което все още не разбирах. Почувствах се странно и се
почудих дали да отида към него. Но той взе боклуците, които беше събрал до кофата, и продължи в друга посока, без да ме поглежда. Чудех
се какво е да си него и защо го е докарал до това положение. Дали ако и
тази вечер остана навън, няма вече да бъда него? Дали и той е загубил
близки и се е предал? Вече бях гладен и изтощен, чувствах се мръсен и
натежал сам на себе си. Сякаш невидимо менгеме ме притискаше отгоре към земята и ходех прегърбен. Спрях да си купя храна по пътя и продължих. Всичко ми се струваше безвкусно. Вървях бавно и разглеждах
хората, с които се разминавах. Съчинявах си истории за тях, мислех си и
за моите проблеми и от време на време за онези хартийки на жената с
токчетата. Поспирах на някоя пейка, гледах дърветата, птиците, колите,
самолетите. Чудех се дали леля е отишла в полицията, дали някой ме
търси. Вече се намирах в квартал, който не е място за хора, които не са
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от него. Ако исках да остана жив и с раница, трябваше да изчезна оттам,
защото вече се съмваше. Не знаех дали искам да остана жив. Но изпитах желание да се върна отново към моста. Тръгнах натам, вървях дълго
и когато стигнах, вече нямах сили за нищо друго, освен да легна. Докато слизах до брега, видях нещо да се мърда в храсталаците. Трепнах и
отстъпих назад, нямах нищо, с което да се защитя. Но нямаше нужда
– беше просто животно, което избяга бързо и дори не разбрах какво е.
Отдъхнах си леко и слязох точно под моста. Легнах. Но си мислех за жената. Чаках я. Изострях уши при всяко хлопване и ми се искаше да чуя
тези токчета. Бях си наумил нещо. Исках този път да хвана хартийките
във водата. Все още градът беше оживен и минаваха от време на време
хора по моста, но никой не хвърляше нищо. Когато почти всичко бе затихнало, се приближих възможно най-близо до водата, за да действам
бързо и да не изпусна хартийките. Боже, не знам защо си мислех, че
тя пак ще дойде и ще ги хвърли. Но чаках. Така, както чаках и майка ми
много вечери да дойде. И тя не дойде.
Отново не бях разбрал кога съм заспал. Дали бе идвала? Събудих се
от студен полъх. Тревата беше наросена, бе ръмяло. Заизкачвах се, като
се придържах, защото беше хлъзгаво. Тръгнах отново нанякъде. Чудех
се кога ще спре това, накъде ще отида, кога ще се изкъпя и нахраня
хубаво. Дали вече не съм станал като онзи клошар, който ме погледна?
Дали не видях себе си в него... Тръгнах по същия път, по който и вчера
минах, и си взех храна от същото място. Улиците бяха по-тихи, срещах
други хора, целия ден времето беше мрачно със ситен дъжд. Чувствах,
че небето искаше да се стовари отгоре ми – то беше сиво, мрачно, непоносимо като мене. Мразех се, мразех всичко, което виждам. Исках
да настъпи апокалипсис и земята да се заличи. Обиколих друг квартал
и отново не срещнах познати, което не беше много учудващо, защото
едва ли бих ги видял някога тук. Вече почти се беше стъмнило, когато
тръгнах отново към моста. Бях решил и тази вечер да остана там. Пак
чаках и се надявах. Дори не знам защо ми беше важно да видя тези
хартийки, като това може да е било просто боклук…
Минаваха часове, аз седях на брега на реката, гледах дъжда как удря
тревиците, слушах как тропаше по моста, вместо токчетата, падаше във
водата, вместо хартийките. Бях навлякъл дрехите, които имах в раницата, но все още беше студено и зъзнех. Студът още повече ме изнервяше,
исках да ударя вятъра, да го разцепя, да се хвърля в реката, да… „Хлоп,
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хлоп, хлоп, хлоп, хлоп…” Тя идваше. Почувствах вълнение, усетих как
кръвта ми се размразява и започва да препуска из тялото ми, да бучи
главата ми, да ме кара да трепвам. Приближих се възможно най-близо
до реката, звукът се усилваше, вече влизах във водата, която се опита да замрази кръвта ми отново, но сякаш още повече вълнението ми
нарасна, направих няколко крачки към по-дълбокото, до колене, изострил уши да чуя кога ще спре похлопването. Едно, две, три, четири! И
четири листчета паднаха като перца в реката. А аз се нахвърлих отгоре
им с шепи и не можех да повярвам, че ги хванах наистина. Държах ги
здраво и внимателно, като че бях уловил пеперуда и се страхувах да
не избяга или да ѝ повредя крилете. Отидох към брега. Колко студено
беше само… А листчетата? Сякаш не бяха се докосвали до водата. Чудех
се дали тя ме е видяла, искаше ми се да надникна, но не исках да разбира, че те са у мен. Постоях няколко минути, без да разгърна прилежно сгънатите непокътнати хартийки, без да стана и да надникна след
отдалечаващите се токчета. Заоглеждах се на всички страни и като че
извършвах нещо крайно нередно, отидох към светлината и разгърнах
едното. Почеркът бе калиграфски, мастилото неразмазано, а хартията –
чисто бяла и смайващо здрава.
ще легнеш четири стола
и ще те е страх
страх ще те и
ще легнеш четири стола
днес седиш на твоя стол
утре ще си прав
утре ще си прав
на твоя стол
***
Дали бях изумен? Не. Нещо повече. Нямах никаква идея какво означава всичко това. Станах и се заоглеждах за жената. Нямаше никого.
Какво можеше да бъде това? Любовно писмо? Не ми приличаше на
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нещо любовно… Не ми изглеждаше подредено, опитвах се да разместя
листчетата, да добавям думи. Не знаех какво правя, какво да мисля.
Някакъв код ли беше и ако да, за какво? Опит за поезия? Какви бяха
тези столове, нещо твърде лично ли е? Почувствах се сякаш този, който
беше написал това, ме познава и се обръща лично към мен. Пишеше за
страх и аз изпитах такъв. Защо изобщо ги взех? Защо изобщо се мъчех
да ги сглобя, трябваше ли да го правя? Ами ако бе просто боклук… Но
коя жена изхвърля просто боклук от мост, посред нощ, и вече за втори
път, а може би и повече… И защо имах предчувствие, че тя пак ще дойде? Боже каква беше тази хартия и това мастило? На кого говорех – на
себе си ли, на Бог ли, на нея ли, на дявола, на нищото? Полудявах ли?
днес седиш на твоя стол
утре ще си прав
ще легнеш четири стола
и ще те е страх
страх ще те и
ще легнеш четири стола
утре ще си прав
на твоя стол
Така ми се струваше най-логично да бъдат подредени, ако въобще
трябваше да се подреждат. Приличаше ми на нещо като гатанка. Имах
чувството, че съм длъжен да отговоря, да разреша тази загадка, да направя нещо. Опитах се да анализирам ред по ред: днес седя на моя
стол, а утре ще съм прав – сега си седя, а утре ще ми се случи нещо?
Да легнеш няколко столове те е страх – страх ме е да направя някаква
крачка? Столовете крачки ли са? Но как пък ще легнеш крачки… Нищо
не разбирах… Мислех си, че бях сбъркал, като бях останал навън, като
бях дошъл под този мост, като бях взел тези листчета. Как изобщо бе
възможно да паднеха тъй близо до мен, като имаше лек вятър? Как не
бяха повредени от водата? Четири листчета… Защо да легнеш на столове, вместо да седнеш? Всъщност да легнеш столове? Какво?! Утре
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ще съм прав на моя стол? Не знам какво очаквах да прочета, но със
сигурност не очаквах това. Очевидно столовете не бяха просто столове,
а подсказка за нещо. Подреждане? Смяна на местата? Но кои места?
Цялата тази игра на думи с разместването и столовете… И защо ме е
страх от това… Нямаше никаква дата, никакъв подпис, никаква капчица
мастило, освен тези думи.
***
– Дани! Боже, Дани, добре ли си?
– Той ли е госпожо?
– Да, той е. Момчето ни…
– Ще ви оставим за малко и след това ще трябва да говорим с него.
***
– Дани, момчето ми, добре ли си? Знаеш ли какви мисли ни минаха… Колко се радвам, че те открихме. Какво стана, защо си тук?
– Заспал съм, лельо. Исках да остана сам.
– Никой нищо не ти е направил, нали? Ранен ли си, да не си паднал
тук?
– Не, добре съм, нищо ми няма.
– Изкара ни акъла, не спяхме тези нощи, къде ли не те търсихме. Не
знаеш какво ни беше, защо ни го причини, дете… Първо майка ти, баща
ти, сега и това… Добре, че онзи човек те е видял.
– Кой?
– Онзи клошар там, който рови в кофата, те е видял и той ни помогна
да те открием. Всичките се бяхме побъркали, да знаеш Саша и Ники
колко обикаляха да те търсят и плакаха… Слушай, сега полицаите ще
говорят с теб, както и психолог после. Трябва да дойдеш да живееш у
нас, знаеш, че ще се постараем нищо да не ти липсва. Знам какво ти е,
Дани. Не си мисли, че и ние го преживяваме леко. Но мина една година. Трябва да продължим. Има надежда, но тя е за баща ти. Трябва да
се държим заради него. Той ще се оправи.
– Говори ли с него?
– Не съм все още, но можем да го посетим утре. Говори с полицаите,
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кажи им, че всичко е наред. Сега ще дойда с теб и ще те чакам. Наистина вече ме е страх да те оставя сам. Не очаквах, че така ще изчезнеш.
Три вечери, Дани! Защо не отиде при Саша поне… Да беше звъннал…
Това е крайно. Сам през нощта! Ами ако не те бяхме открили, ами ако
някой ти беше направил нещо! Боже, не искам да си мисля. Хайде да
ходим към полицаите да говориш с тях и да се оправи всичко по-бързо.
Какво стискаш в ръцете си?
– А, нищо, пишех си разни неща просто.
– Хайде да тръгваме.
***
„Разбирам какво изживявате. Но така не помагате нито на себе си,
нито на вашите близки. Разбирам, че може да ви се струва, че няма
за какво да живеете. Но се погледнете и ми кажете кой сте. Не в това
огледало на стената. Погледнете в себе си и ми кажете кой сте. Вие не
сте майка ви, баща ви, леля ви, приятелите ви. Вие сте един човек на
тази земя, който носи отговорност за себе си. Бил ви е подарен живот
и като връщате този дар, като не го оценявате, като действате срещу
него, вие обиждате онзи, който ви го е подарил. Вие осквернявате, петните, осакатявате всички ваши близки, като отхвърляте този дар. Дали е
справедливо майка ви да изчезне? Не. Но зависи ли от вас? Не. Дали е
справедливо баща ви да изостави всичко, дори и вас? Не. Но ваша ли е
вината? Не. А ще бъде ли справедливо вие да се откажете? Не. Но това
зависи ли от вас? Да, само и единствено от вас. Мислите ли, че сте един
на тази земя, на когото се е случила трагедия? А мислите ли, че всички
като вас, са готови да се предадат? Още нямате зрели години, но знам,
че разбирате много добре какво ви казвам. Ако имате нужда, може да
ме потърсите по всяко време. Иначе ще ви дам график на редовните ни
сеанси. Имате подкрепа и грижа от много хора. Погрижете се и вие за
тях – просто бъдете един до друг.”
днес седиш на твоя стол
утре ще си прав
ще легнеш четири стола
и ще те е страх
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страх ще те и
ще легнеш четири стола
утре ще си прав
на твоя стол
Саша и Ники се целунаха. Токчета, коли и самолети.
Дали таванът издържа седемдесет килограма върху стол, когато столът вече няма да го има?
„ – Даниииииииииииииииииииииии! Неееееееееееееееееее!”
Така моят първи живот приключи.
За втория ще разбереш по-късно.
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СТЕФАНИ АНГЕЛОВА
(1995)

Втора награда за проза – 2017

Из мемоарите на една улична котка
Лъчите на сутрешното слънце ме погалиха по гърба и аз се събудих.
Мързеше ме да стана и затова полежах още малко върху старото легло.
Трябва да си намеря пердета, това слънце ще стане нетърпимо само
след няколко часа. Мисля си го всяка сутрин, но веднага щом изляза
забравям, че трябва да търся пердета. Сънувах, че валят липи. Не съм
съвсем сигурна дали е било сън, защото като погледнах през прозореца, тротоарите бяха покрити с листа от липа. Тръгнах по левия тротоар
към центъра на града. Лявата посока май винаги беше грешната, ще
мина на десния тротоар. Срещу мен се задаваше един възрастен господин, който водеше на глупава розова каишка едър английски булдог.
Въпреки грозната и тъпа физиономия, кучето изглеждаше добронамерено и очевидно проявяваше интерес към мен. Но теоретично винаги
би могло да ме подгони, настигне и ухапе, затова реших да мина възможно най-далеч от него. Не обичам да вървя от дясната страна, ще
мина на левия тротоар. Стигнах до познатата ми закусвалня – от онези
с мазни прозорци, върху които мухите се борят коя да налази възможно най-мазния участък. И все пак правеха най-вкусните закуски. Или
поне аз така си мислех. Здравей, хубавице! Видях насреща си широка
усмивка върху добродушно лице, най-горната част на което покриваха
кичури мазна коса. Здравей (наистина ли съм хубава или тя просто ме
приема за близка?!) Обичайното, нали? След няколко секунди блажено ядях. Слънцето вече беше нетърпимо. Писнах от болка, когато една
дама с прилично количество фон дьо тен и червена шапка с голяма периферия, ме настъпи. Дори не ми се извини. Тъпа кучка! Продължих
към центъра, опитвайки се да не мисля за това колко ме боли кракът.
Минах покрай една книжарница. На витрината бяха положени много
книги, но погледът ми веднага бе привлечен от една по-специална, а
именно „Майстора и Маргарита”. Неприятно четиво! Котките съвсем не
са толкова лоши. Не мога да разбера защо продължават да я продават,
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когато тя дава една съвсем невярна представа за котките?! Седнах в
едно кафене с приятен старинен интериор. Настаних се в ъгъла, където
имаше сянка и възможно най-малко хора. Наблюдавах как момченце в
малък син гащеризон и синя папионка се опитваше да вземе играчката
на момиченце в жълта рокля и бели сандали. Момиченцето го удари
доста силно за същество от женски пол и момченцето хукна при майка
си, надавайки вой до небесата. Другото беше безинтересно и образите
пред очите ми започнаха да се сливат. Женски крака в черни токчета,
липови листа, женски крака в бежови токчета, липови листа, врабчета,
мъжки крака в черни обувки, женски крака в бели маратонки, липови
листа, женски крака в бели обувки на розови точки, мъжки крака в кафяви обувки, липови листа, женски крака, мъжки крака, листа, крака,
листа, крака...
Събудих се, когато вече се свечеряваше. Хубаво е да можеш да заспиваш навсякъде и изобщо да спиш постоянно. Разни минувачи ме изгледаха странно, навярно са ме гледали така и докато съм спяла, но не
ме вълнува особено. Прекалено обикновени са, за да разберат моята
същност. Прагът между деня и нощта – любимото ми време, когато под
светлините на града излизат всички любими същества. Отнякъде чух
цигулка и се насочих натам. Минах покрай един просяк. Той ме изгледа
с надежда и сякаш очакваше нещо от мен, макар че аз нямаше какво да
му дам. Ела при мен! Да отида или не? Ела. Пристъпих бавно към него
и о,боже!, той ме дръпна с такава агресия, че се изплаших. Притискаше
ме към гърдите си и не можех да се измъкна от мръсните му ръце. Навярно искаше просто да ме стопли или да го стопля, но не знаеше, че
не се прави така. Писнах, опитах се да издера лицето му и най-накрая
успях да се измъкна.
Запрещено разговаривать с незнакомцами! – тази мисъл изплува в мислите ми. Може би единственото хубаво и поучително нещо в
онази глупава книга. Разговорите с непознати определено не водят до
нищо хубаво. Намерих цигулката. Една сравнително млада и прилично изглеждаща жена свиреше на улицата за пари. Не изглеждаше като
просякиня. Свиреше прекрасно. Застанах до нея и я слушах с часове.
Тя ми се усмихваше, нищо че за толкова много време не пуснах нито
стотинка в кутията. Може би ми се радваше, защото от много време не
е намирала толкова вярна публика. Наближаваше полунощ и тя реши,
че е време да си тръгва. Май е време да се прибирам и аз. Тръгнах
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по левия тротоар към вкъщи. На няколко крачки пред мен един мим с
отчаян глас молеше минувачите да му подадат розата, която нарочно
беше хвърлил. Никой не му обръщаше внимание. Взех розата и му я подадох. Благодаря ви, прекрасна госпожице! Накъде отивате в този късен час? Погледнах го. „Запрещено!” – внезапно изплува в мислите ми.
Не си тръгвайте, моля. „Запрещено! Запрещено!” Ще се омъжите ли за
мен? Не, не бих се омъжила за Вас? (ЗАПРЕЩЕНО!) Но защо? Разбивате сърцето ми! Защото сте прекалено бял, висок и имате отвратително
тънък глас. Мимът определено не очакваше такъв отговор. Дали ще ме
набие? А за какво мислите, ако не е тайна? Мисля си за това колко съм
гладна и колко е късно и как може би е добре вече да си лягам, за да
не мисля за това колко съм гладна. Мимът беше нещо средно между
смаян, разочарован и изненадан. Всъщност и на мен ми се спи. Вие сте
много искрена. Рядко се срещат такива като Вас! Вълшебна вечер Ви
пожелавам! Благодаря! Хубава вечер и на Вас! Не срещнах никой друг
до вкъщи, вървейки по левия тротоар. Ох, пак забравих за пердетата.
Всъщност не е лошо да разговаряш с непознати. Или по-скоро понякога
не е лошо, не винаги води до неприятен край. Стигнах до къщата, в която не живее никой, освен аз, но не съм съвсем сигурна, че аз се водя за
някой. Настаних се удобно на старото легло. Ще заспивам. Какво друго
ѝ остава на една улична котка? Лека нощ!
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МАРТИН ЖЕЛЕВ
(1996)

Втора награда за проза – 2017

Ловец и рибар
И ловец съм, и рибар съм…. – песента излизаше мелодично от гърлото на Петър. Ала винаги стигаше само дотам. Истината е че Петър
наистина бе ловец, рибар, знахар, кожар, дърворезбар, както и още
доста неща, но просто нещо го възпираше да довърши песента. Той бе
наясно, че докато не стане и грънчар, живота му няма да е пълноценен.
Затуй, както си стоеше седнал на маса със салата и ракийка, стана
– толкова рязко, че жена му се стресна, и тръгна към къщата на Ваньо
Грънчаря от съседното село. Излезе на улицата и с бодра крачка тръгна
към Ваньови. Беше взел някой друга монета – да плати на човека – къде
за изхабената глина, къде за чиракуването. Петър Даскала му викаха,
въпреки че не беше даскал... Даже в тяхното село нямаше школо. Викаха му тъй, защото можете да те научи на важните неща в живота. И
к’вото и да го питаш – малко от малко знае – как се правят каруци, как
се прави кладенец, как се копае, сее и теса. Всичко знае.
– Здрасти, бат Петре.
– Здравей, Гоше. – Дълбок му беше гласът. Дебел. Като кажеше нещо,
и мечките го слушаха.
– Здрасти, бат Петре.
– Здрасти, Ванка. – Ванката беше 3-4 години по-стар от Петър – на 39,
ала ей тъй от уважение му казваше всеки път „бат Петре” – да се знае. И
на Даскала това му правеше кеф, трябва да се отбележи. Цял живот се
беше старал да работи здраво и да се учи – един ден всички в селото да
го уважават и ето че успя. Само че нещо му пречеше да си довърши песента, която между другото нямаше идея откъде е чул, и сега щеше да
отиде в Ягодово при Ваньо и да поправи това. Както си вървеше, вече
излизайки от селото, бат Петър (даже аз – разказвача – го уважавам) си
тананикаше отново тази странна песен. – И ловец съм, и рибар съм ...
на... на... най на… – Вървеше вече двайсетина минути и още не беше

627

стигнал. На входа на селото, до кладенеца, видя едно хлапе – сополиво,
тъжно – не го беше виждал преди. Или поне не си спомняше.
– Какво ти има, момко? Не знаеш ли, че след седмица има панаир в
Пчелиново? Я се усмихни малко.
– Ами чичо Петре – ей, това е, славата му вървеше пред него. – Намерих си паричка, пък брат ми я взе и я скри някъде. – Ех, хлапетии –
навремето и той криеше паричките на другите дечица, ала после им ги
връщаше. Сигурно и тука така щеше да стане, ама може ли да е сигурен
човек? Времената се менят. – И туй ми беше единствената паричка за
панаира. – Долната устна на момченцето се изви като дъга и изглеждаше като че ли всеки момент ще ревне. Даскала се усмихна леко и бръкна в пояса. Хвана една монета и я хвърли към хлапето.
– Дръж, малкия. Скрий си я някъде, дето брат ти няма да я намери и
чак на панаира да я извадиш. Чу ли ме? – Усмивка от ухо до ухо се лепна
на лицето на момченцето.
– Мерси, чичо Петре! – изкрещя го с пискливия си глас и хукна нанякъде да се радва на монетата, която сигурно също нямаше да остане
чак до панаира.
Влезе в селото и тръгна към Ваньови. Ваньо живееше чак в другия
край на селото, горе на баира и затуй тръгна по главната улица с широка крачка. По пътя хората пак го поздравяваха и той пак им кимаше,
усмихваше и продължаваше напред. Докато минаваше покрай една от
къщите, една баба, седнала отвън на пейката, му подвикна.
– Ей, момче. Ела тука бе. – Изненада се Даскала, явно бабата не го
позна. Отиде до нея, целуна ръка и се усмихна.
– Кажи, бабе? Що искаш от мен – Петър Даскала.
– Даскал ли? Кога направиха школо тука бе, чадо?
– Не са, не са, тъй ми викат хората. – Явно тая баба не го знаеше
изобщо. Е, вече го знаеше. – Кажи как да ти помогна, бабе. Млад човек
съм, работа има ли за мене?
– Едни дърва бе, момче. Ама нямам пари за плащане, да знаеш.
– Пари неща! Една ракия и една добра дума стигат. Хе-хе-хе – разсмя
се Петър с дълбокия си глас.
– Е, щом е тъй – отзад в двора има дърва – нацепи ги и ги прибери в
хамбара отзад, аз ще ти го покажа къде е.
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Речено-сторено. Взе Петър брадвата и нацепи всичките дърва, даже
накрая нацепи и дръвника. Малко прекали, ама… случва се. Почна да
трупа в хамбара и трупа, и трупа, и трупа. Напълни го повече от половината, ама свършиха дървата. Колкото можа помогна. Отиде да пийне
ракийка с бабата. Тя от своя страна извади ракия един път. Много вкусна, много люта. И една питка, тя даже по-вкусна от ракията. Пита бабата
за рецептата, тя му я обясни подробно с всички чалъми. Можеше и да
не знаят хората, но Петър беше и невероятен готвач и пекар. Много
знаеше и много можеше. Сетне стана дума за каруци – оказа се, че каруцата на баба Нина се беше развалила. Нещо ѝ се било счупило. Стана
му гузно на Петър, че няма да може днес да ѝ оправи каруцата, затуй
ѝ обеща – следващата седмица. Тя май не му повярва, ама какво да се
прави… И пак тръгна с бодра стъпка нагоре по баира. Повървя малко и
стигна къщата на Ваньо Грънчаря. Тъман да извика, и изскочиха дечицата на Ваньо – две момиченца и едно момче. – Ваня, здравей! – Петър
се усмихна. – Иванке, по-хубава си и от предния път, моме. Хе-хе-хе. Ех,
Ивачо, и ти си пораснал! – Кой ще си кръсти и трите деца на себе си?
Голям простак беше тоя грънчар, ама пък весел човек – добродушен. –
Я някой да извика баща ви, че ми трябва да поговорим. – Хукна Иванчо
и след малко се върна с баща си.
– Бат Петрее – Ваньо тръгна с широко разперени за прегръдка ръце.
– Как се радвам да те видя.
– И аз се радвам, Ваньо – Прегънаха се и се тупнаха два пъти по гърба. Както си му е реда.
– Кажи как да ти помогна, Даскале – насреща съм знаеш.
– Ами... – Петър му обясни как стоят нещата и че много желае да
научи занаят от него. Не да стане голям майстор, а да знае как стават
нещата – ако реши да седне и да си направи една ваза, една чиния –
основното. Сетне стана дума и за пари, ама Петър се беше подготвил
и му предложи 5 монети – за два-три дена работа, защото едно беше
ясно – Бат Петър се учеше бързо. И ‘щото оставаха още час-два-три до
залез, решиха да почнат веднага уроците. Първо Ваньо му показа набързо как става, сетне дойде ред на Петър. Седна той зад грънчарското
колело и се ухили. Намокри си ръцете и взе едно парче глина, тупна го
на колелото и почна да го оформя. Завъртя хубаво колелото и почна
внимателно да оформя вазичка… или чаша – не беше сигурен. Въртя,
въртя, оформя и като спря – крива работа. Малко го беше яд, ама за
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първи опит беше доста добре, чак Ваньо се учуди. Взе един конец и
внимателно отряза дъното на глинената чаша от колелото и я даде на
Ваньо. Бат Петър си беше платил за глината и за съветите, затуй всичкоq
що направи следващите дни, щеше да си го запази. Чашата щеше да я
подари на жена си. Намокри си пак ръцете и почна пак. Ей, тъй – два
дни подред. Направи десет чаши, петнайсетина вази и четири чинии
(които му бяха доста трудни за правене) и накрая и Ваньо, и децата, и
жена му можеха да потвърдят – от Петър ставаше и грънчар. Ухили се
той и даде на Ваньо не пет, а десет сребърника – ей тъй да има и тръгна
към къщи. Тоя път с кеф можеше да си пее песента. С усмивка от ухо до
ухо почна: „И ловец съм, и рибар съм, на живота цар и господар съм,
вече мога да плета, да гледжосвам и кова”.
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МАРТИНА ДРУМЕВА
(1998)

Трета награда за проза – 2017

Прасковена задушница
Това не трябваше да е тъжна история. Но животът е най-лошият добър писател.
Това трябваше да е история, която започва в слънчевото утро на последния ден на Лорина у дома, преди да замине да учи медицина в
Хайделберг, с пълна стипендия. И която да свърши с радостната ѝ среща с Кая, Тея и Лео в Хайделберг. Но животът е най-лошият добър писател.
И все пак – очакваното начало на историята мина очаквано. На пети
септември Лорина стана в седем и петнадесет, багажът ѝ беше стегнат.
Лилавият ѝ куфар и една малка черна раница – дете на самотна майка
с четири деца, щеше да ѝ е малко трудно да плати таксите за допълнителен багаж на летището. Лорина го претегли няколко пъти, на няколко
различни кантара, за да се увери, че няма да надвиши границите.
Полетът ѝ беше в един на обяд. Така че време имаше. И нямаше
никакво.
Чук-чук-чук.
– ЛО
– РИ
– НА
– Влезте, влезте – каза с усмивка тя.
Вратата се отвори, сякаш Леонид от „300” го е направил с крак, както в прословутата сцена. Само че не се чу „Това е Спарта!”, а името на
каката на Кая, Тея и Лео, десетгодишните сестри и брат на Лорина. Тризнаци. Ежедневна трагикомедия в три действия.
Децата наобиколиха сестра си и я гледаха с очи като на безпризорни
далматинчета, които, без да искат, са се отделили от останалите деветдесет и осем.
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– Е, какво е това, хубава работа – кресна им престорено Лорина и
направи сърдита гримаса. – Аз ще се върна, няма да остана там.
– Ама ти какво си мислиш, че много ще ни липсваш ли?! – отвърна
своенравно Кая и отметна рижавата си коса.
– Не, Лори, ще ни липсваш, не я слушай Кая, да не взема да я замая
– погледна Лео настървено по-голямата от по-малките си сестри. В отговор тя му се изплези.
– Фегало, нали ще ни разкажеш отново плодова история преди да
заминеш?
Тея, най-миловидната от тризнаците, наричаше Лорина Фегало, тъй
като обожаваше да чете и бе чула за поет на име Федерико Гарсия Лорка, но ѝ бяха казали, че е твърде малка за стиховете му. Но пък реши да
нарича кака си на него… или по-точно на някаква странна абревиатура
от имената му, доста напомняща на социалистическо съкращение. Но
Тея, за щастие, не знаеше какво е социализъм. За щастие.
Като чуха думите ѝ, и другите двама от запаса зяпнаха жадно към
Лорина. Тя им кимна, засмя се, протегна се към нощното шкафче, взе
черната си шнола и прибра дългата си кестенява коса. После седна по
турски в леглото, кръстоса ръце и попита:
– Добре, за кой плод искате да ви разкажа днес?
– Обсъдихме го – съобщи Кая с делово изражение, – и се спряхме
на праскова.
Лорина посърна. За момент кожата ѝ изстина.
– Не, за праскови не може. Те са забранен плод. Не са от градината
на Плодиленд и няма как. Просто няма как.
Когато бяха на шест и Лорина трябваше да се грижи за тях, докато
майка им беше на работа, а те, естествено, я докарваха до лудост, тя
реши да им разказва приказки. Свои приказки. За плодовете в Плодиленд и техните истории. Дебютът се падна на господин Бананес, който
пързалял всички с лъжите си за топлите страни и как пингвините са чудовища, които играят чудовищно танго на лед и си взимат бананите за
партньори, а бананите обичат самба и… Светът на приказките. И също
така периодът, в който Лорина се разочарова от спортните танци. И все
пак дебютът беше успешен. Така всяка седмица, ако бяха послушни, за
Кая, Тея и Лео имаше нова приказка за нов плод.
Но за праскови не можеше и дума да става.
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Кая, Тея и Лео тъкмо щяха да изразят своето безгранично разочарование с проява на непоносим инат, когато майка им ги извика на закуска. А там имаше палачинки с шоколад и, колко чудно, по една праскова
за всеки. Без, разбира се, за Лорина. Майка ѝ познаваше дъщеря си
добре.
Средата на тази история също мина очаквано, само дето Кая, Тея
и Лео останаха без история за прасковите. А всъщност такава имаше,
просто никой не си беше направил труда да им я разкаже.
Лорина си каза „Чао” с близките си, защото това не беше сбогом. И
замина към бъдещето, към упорития труд по пътя на медицината. Само
че животът е най-лошият добър писател. И това си беше сбогуване.
Кая, Тея и Лео си бяха пакостници по душа, на светлинни години от
любимите „Патиланци” на Тея. А иначе всяка пакост е от приключенски
пориви. Но всяка пакост трябва да си има и граница, защото след нея се
превръща или в комедия, или в трагедия.
Лорина много липсваше на Кая, Тея и Лео, понеже не успя да си дойде за Коледа. А те искаха и история за мандарини. Но и без история
щяха да са доволни да я видят. Затова, след като го обсъдиха, решиха
да предприемат действия по операция „Изненада” и да заминат за Германия. Бяха чели „Васко да Гама от село Рупча”, всичко там изглеждаше
простичко. Идеята, естествено, беше на Кая и Лео, които често мислеха
еднакво. Двама рижавци със зелени очи, само Тея приличаше на голямата си сестра. Иди и я разбери тая генетика. Тея съобразително отчете,
че са малки и сигурно им трябва някакъв документ. Разровиха се из интернет и разбраха, че имат нужда от „натурален акт”, който изнамериха
в кутията с документи в стаята на майка им, тъй като и тримата бяха
пътували до Румъния от училище.
Стегнаха си раниците и тръгнаха към Хайделберг с автобуса. Някои
ги питаха какво правят сами на такъв дълъг път, а те отвръщаха, че отиват да видят сестра си. „Ама родителите ви как ви пуснаха?”, „Мама
сама реши да ни изпрати.” (Всъщност, те бяха ѝ оставили писмо и тръгнаха, докато тя беше на работа.) „Ами баща ви?”, „Татко е на небето.”
И всъщност тук идва историята с прасковите. Баща им се трудеше
неуморно в прасковената градина, която бе меко казано огромна. А Ло-
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рина много обичаше праскови и винаги вечер чакаше баща си да дойде
и да ѝ донесе. Но една вечер той не си дойде. Беше получил фатален
слънчев удар. Лорина спря да обича праскови и ги намрази, понеже
според нея те бяха виновни. Но тогава беше само на девет. А когато
след девет месеца се появиха три малки бебета, тя бързо порасна.
Веднага щом намери писмото, майка им тръгна с първия автобус за
Германия. Нямаше време дори да се обади на Лорина. Или на полицията.
Автобусът на Кая, Тея и Лео се движеше по разписание. Всичко беше
нормално. Докато един тир не се блъсна в него и автобусът не падна от
виадукта близо до Хайделберг.
Изпратиха екип от университетската болница. Трябваше да има и
един студент от първи курс. Този студент беше Лорина.
Тази история няма нужда от много думи с край като този. Достатъчен
беше погледът, който Лорина и майка ѝ си размениха, надвесени над
покривало, изпъкващо на три места.
Това не трябваше да е тъжна история.
Но се превърна в история, заради която Лорина, освен, че не яде
праскови, не се качва в автобуси, не иска да минава по виадукти, не
иска да е в Германия, не иска да вижда деца…
Но животът е най-лошият добър писател.
И най-добрият лош писател.
Лорина отхапа праскова девет години по-късно. И се усмихна на децата си, докато им разказваше за плодовете от Плодиленд. Кая, Тея и
Лео поискаха разказ за праскови.
– Хубаво – каза с плаха усмивка Лорина. – Преди много години живели три сладки прасковки, които все много знаели, но пък много искали
да разберат едно: защо името им започва със зеленчука праз? И имат
ли роднинска връзка с него…
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ЕЛИНА ИВАНОВА
(1998)

Втора награда за проза – 2018

Американската Българската мечта
На Рада
Изпуках пръстите си. Бръкнах в джоба – всичко, което имах, беше
едно петаче. Сетих се за чичо ми Манол. В такива моменти би казал, че
съдбата е на път да ме изпробва. Голям образ беше той, все разказваше
някакви чудати истории.
Към реалността ме връща малкото петаче в джоба на ризата ми. Тежеше като за двадесет. Де да бяха толкова… Ще ви кажа как се сдобих
с него. Убеден съм, че малкото ми приключение ще може спокойно да
се мери по грандиозност с тези на чичо.
Ще започна с това къде се намирах. Седях на една мръсна маса в забутаната кръчмичка в селото на чичо Манол. Когато бях малък, двамата
редовно идвахме тук, за да попием от мъдростта на старите зевзеци и
да изпием по някоя лимонада. Но тях вече ги нямаше. Чичо ми също.
Обаче атмосферата си беше все същата, а точно от това се нуждаех в
онзи момент.
Единственият виновник за „цветущото” ми положение съм аз. Е, не
само, но най-вече аз. Ако не се бях юрнал да печеля обратно сърцето
на една девойка, сега едва ли щях да се крия в пустата кръчма, при
това полугол. Може би се бях опитал да върна собственото си сърце,
не знам. Това, което знам със сигурност, е, че трябваше да бягам, за да
спася живота си (за панталоните вече беше твърде късно), тъй като бащата на моята възлюбена – Генерала, който между другото не е истински генерал, насъска ловната си хрътка срещу мен. Самото нападение
мога да го простя, все пак кучето и преди не ме харесваше. Въпреки
това ме е яд за панталоните и за всичките неща, които бях натъпкал
в джобовете им. Сега Генералът разполагаше с портфейла ми, билета
ми за вкъщи, както и рецептата за баница, която бях чул от една баба в
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селото. Дано да му приседнат…
Криво-ляво стигнах някак до спирката, но видът ми очевидно не се
понрави много на шофьора на автобуса. На бедния човечец му бяха
нужни точно десет секунди, за да намали, да спре, да ме огледа хубавичко през все още затворената врата, да реши, че сигурно и на него
ще му трябват нови боксерки, след това отново да запали двигателя на
старото Чавдарче и да си отпраши по пътя към града. Ядосах се, изпсувах го и дори реших да плюя в негова посока.
– Да не издребняваме! – казах си и се заех да проверя какви пари
ми бяха останали. Не бяха много – в джоба на ризата си открих едно
мъничко петаче, от онези старите. Винаги го взимах, когато пътувах, защото носело късмет. Голям късмет ми донесе, няма що!
Трябва да съм вървял още два часа, че да стигна до чичовото село и
кръчмичката, защото вече беше ударила голямата жега, когато най-накрая влязох вътре. Посрещна ме Илчо, синът на стария собственик, и
веднага ме запита какво е станало.
– На какво си се направил бе, келеш?!
– Не питай, чичо Илчо – измърморих аз и седнах в най-отдалечения
ъгъл, да не би случайно да изплаша потенциалните клиенти на човека.
Той въздъхна и след малко се върна с две кани – едната с прясна
вода, а другата с подозрителния мирис на ракия. Сипа първо на мен,
после на себе си и седна, готов да чуе историята до последната подробност.
Докато приключа, Илчо вече бе обърнал третата си чашка и разхлабваше яката на мърлявата риза. Дотук с ролята на мълчаливия изповедник, сега щеше да ме поучава.
– Чичо ти Манчо, Бог да го прости, едно време казваше, че най-важното в тоя живот е да си намериш някоя хубава женица, която хем ще
може да ти направи една салата, хем ще седне да изпие по една ракия
с тебе. А такива, синко, все по-трудно се намират. Виж го и чичо ти! Тая,
неговата хала, пиеше като за трима! От мъка се затри Манол… От мъка!
Пък и твоята, дето ми я описваш, не е по-различна. Вярно, хубава, хубава, ама може ли да ти сготви?
– Не може.
– Не може, я! Такива са днешните… Кокони! – прогърмя Илчо и сто-
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вари огромния си юмрук върху масата. – Ти по-добре търси някоя нова,
че тая просто няма да я бъде. Чуваш ли?!
– Чувам, чичо Илчо, чувам…
В това време вратата се отвори и в кръчмата навлезе ярка светлина.
Една глава се подаде вътре и женски глас тихо попита:
– Извинете? Нали този път е за София?
Ние се сепнахме и набързо разгледахме жената – дребничка, къдрава, руса и плаха. Явно за пръв път беше по тия места. Илчо ми смигна и
веднага се впусна да обяснява.
– Защо не го вземете тоя младеж с вас? И той е натам, ще ви упъти.
Тя ме погледна, видът ми я сащиса малко, но тя все пак кимна. Нямаше избор явно.
– Ами, добре, хубаво…
В тоя момент не го знаех още, но жената, за която си говорехме преди това с Илчо, мечтата на чичо Манол, всъщност стоеше пред мене.
Разбрах го малко по- късно, след около шест месеца, при повторната ни
среща. Но това е друга история, за друга вечер…
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НАДЕЖДА СТАНУЛОВА
Втора награда за проза – 2018

Кметска история
Вечеринката предстоеше. Около Коледа всяка година се събираха
в село Зетьово. Това е изградена традиция в селото. Дойде и денят.
На вечеринката присъстваха все отбрани хора. С една дума – елитът!
С друга дума – каймакът! От най-най – кметът, попът, даскалът и леля
Мата. А някои я наричаха още „скандалджийка Мата”. Леля Мата беше
най-спретнатата мома в селото. Леля, ама мома. Очите ѝ – да се удавиш
в тях. Погледът – жаден за внимание. Снагата ѝ се извиваше с формите
на млада топола. А характерът ѝ – цветен. Всичко можеше да се очаква
от нея. Понякога, дори и неочакваното.
Вечерята започна. Дзън, дзън, дзън, задрънчаха чашите с червено
вино. Приготвеното от селския кмет има сякаш друг цвят и вкус. Неговото е най-хубаво, най-вкусно и всичко „най”. Завиха се хората едно
след друго. Всеки се хвана за другия като удавник за сламка. Едвам се
движеха от пиене и ядене. Леля Мата стрелна с очи кмета на другото
село. Разтърка с ръце. Плю два пъти и си рече: „Ето, това е новата ми
закачка”. И в мислите ѝ се развихри въображението. (Как ще стане новата кметица, как ще се кипри до него, как ще събира погледи с новите
си фустанели). Изчерви се. Сложи си червило. Приведе се в приличен
външен вид. Приближи се към него и го стрелна с поглед:
– Кмете, а вие лозето обрахте ли? – рече леля Мата.
– За лозето има време, Мате. Първо е тържеството на селото, после
– лозето. И в този ред на мисли, Мате, каня те на софра. Да видиш ти
нашите булки какви вкусотии правят.
Изведнъж сърцето на леля Мата се успокои. Дадоха ѝ знак. Има надежда. След месец ще е другата вечеринка. Трябва да бъде най-хубавата, за да се хареса на кмета. Още от сега си мислеше с какви гиздави
дрехи ще се облече и какви гердани ще си усучи върху грубата шия. В
такива мисли минаха цели два месеца. Как ще се хареса на кмета от
съседното село. За тези скромни два месеца кметската съпруга се спо-
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мина. Жена му бе от скромните, тиха и много набожна. На мравката път
прави. Кметът се пропи. Не можеше да преодолее загубата ѝ.
Дойде и денят на новото събиране. Всичко бе организирано до
най-малка подробност. Селските булки бяха замесили пити, тутманици
и традиционни хлебни изделия на селото. Оценката щеше да дава леля
Мата от село Зетьово. Поне така ѝ беше казал кметът. На нея ѝ хрумна идеята да замеси и тя една питка. Конкурсът щеше да е анонимен.
Селските булки още от вечерта бяха запретнали ръкавите. Брашното в
местния дюкян свърши. Те се бяха приготвили да впечатляват кмета с
кулинарните си умения и вълшебства. Из селото се разнесе аромат на
топло изпечени питки. Запалиха голям огън на поляната, където предстои събирането. Кметът заръча да се сложи една огромна тенджера
с фасул, голяма колкото казан. Да има за цяло село, дори и за другото. Ароматът се носеше из въздуха. Леля Мата не искаше да изпъква с
изтънчени и завъртени ястия, а с обикновена питка от брашно и вода.
Да си пробва късмета. Та нали любовта на мъжа минава през стомаха.
Запретна и тя ръкави. Сложи престилката. Сипа брашно на масата. И си
рече: „Това е моят шанс да омая кмета!”. Месеше питка и пееше: „На
кметската питка ще сложа аз щипка сол, щипка захар и малко любов за
здраве, и късмет!”. Така леля Мата замеси любовта си.
В това време дойде и той – нейният избраник.
– Каква хубава питка си замесила! – рече. – Има в нея нещо магично
и нетипично. Моята булка я правеше досущ като тази.
– Аа, това е от брашното! – подсмихна се под мустак стрина Мата и
отиде да наточи вино от най-голямата бъчва. – Та нали вино се пие да ти
не присяда питката. Да си кажем „Наздраве!”, кмете, че си вече ерген!
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МАРИЯ ГАРАЛОВА
(1996)

Специална награда на Съюза на
българските писатели – 2018

Погребение по време на безсмъртие
Ковчегът тежеше, колкото цялата земя... Носачите, прегърбени и
уморени, покорно носеха мрачния товар. Потта се сливаше със сълзите
на опечалените и на небето. Валеше ситен февруарски сняг, примесен с
пролетна роса. Студът хапеше плътта. Мъката с острите си зъби гризеше
сърцата...
– Моля да приемете нашите искрени съболезнования. Направихме
всичко, за да спасим Вашето дете, но за съжаление усилията ни останаха напразни – каза доктор Симеонова.
– Но повече от век никой не е умирал. Вие направихте невъзможното преди години за моя съпруг. Върнахте го от мъртвите. Не може ли да
се направи нещо? – с отчаяние повтаряше един същ въпрос отчаяната
майка.
– Наистина много съжаляваме, но е извън нашите възможности да
помогнем на сина Ви. Опитахме всичките известни процедури по връщане на живота в тялото и подновяване на кръвообращението. Свързахме отново невронните връзки, подадохме прецизно изолиран сноп от
електрически вълни, подхранени с ултразвук при нулево напрежение.
Казвам Ви всичко това, защото съм сигурна, че вече сте се осведомили
за голямото разнообразие от възможности за ресусцитация, т. е. за съживяване.
– Имаме пари, моля Ви, не се отказвайте. Ще го поддържаме във
влагосъхраняваща камера, колкото е необходимо. В близко бъдеще
може да се открие нещо ново. Моля Ви, не ми отказвайте! – молеше
майката.
– Напишете своите искания до директора на болница „Възкресение”. Аз не мога нито да откажа, нито да приема Вашата молба. До-
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тогава детето ще бъде оставено на нутритивните грижи на системата
„Живот”, таксата ще бъде покрита от застраховката „Вечност“, която сте
направили при раждането.
– Благодаря Ви, ще се заема веднага с молбата – в очите на жената
се четеше дълбока вяра в непресъхващия извор на медицината.
Доктор Симеонова знаеше, че статистически от десетина години
няма регистриран смъртен случай по цялата земя. Откакто група учени разгадаха загадката на вечния живот, вече нямаше от какво да се
притеснява човечеството. Независимо дали сърцето престане да бие
или мозъкът да функционира, тъканопластиката можеше да възстанови
всичко от най-прецизната връзка в безкрайното море от неврони до
най-нежния трепет на възбуднопроводната система на сърцето. Създаваха се нови умове. Дори във възможностите ни е изграждането на специфични чувства и усещания, като, разбира се, това по етични причини
не се практикуваше, поне не законно. Но този път нещо се обърка... Тя
не можеше да разбере какво се случваше с момчето...
Майката не губеше време. Вече стоеше пред кабинета на директора
и чакаше. В ръцете си стискаше прилежно написана хартия с големи
букви, тук-там размазани от някоя гореща майчина сълза. Не след дълго вратата се отвори и тя беше поканена в просторно помещение.
– Здравейте, бихте ли разгледали молбата ми относно лечението на
моя син?
– Здравейте, разбира се, беше ми докладвано вече за печалния случай. Лекарите ме увериха, че са направили всичко по силите си. Вчера
аз лично заедно с лекарска комисия от някои от най-добрите лекари в
страната разгледахме състоянието на момчето. Единодушното ни становище е, че има някакъв проблем, може би на генетично ниво, който
не ни позволява да коригираме жизнения му статус. Това е необикновена съпротива на сакралната природа към нашата оперативна намеса.
Боя се, че дори да оставим детето на поддържащи системи, вероятността да се оправи е твърде незначителна, бих казал, че е невъзможно.
– Нима това е краят... – простена едва чуто майката.
– Ако настоявате, можем да направим аутопсия на момчето, като
намерим причината нашите методи да са безполезни в неговия случай.
По този начин можем да открием недостатъците в лечението и да бъдем по-ползотворни в бъдещата ни работа. Но за съжаление, осъзна-
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вам, че това не е никаква утеха за семейството Ви.
– Направете я, но моля Ви, приведете сина ми в приличен вид за
погребението...
Майката стана, но едва достигнала вратата, се свлече на пода. Не
помръдна...
Денят беше тежък за всички в болница „Възкресение”. В продължение на три дни лекарите се бориха за живота на Вяра – майката на
мъртвото момче. Тялото ѝ се съпротивляваше към процедурите, но все
пак накрая отстъпи и се предаде на живота. Мъката отново хвърли черния си плащ върху безразличните очи на Вяра. Тя беше победена, не
искаше да живее, но въпреки това смъртта не успя да я приспи...
След аутопсията доктор Симеонова се обади в центъра по репродуктивно задържане, че смъртният акт е издаден и имат разрешение от
директора на „Възкресение” за стимулиране на една двойка за раждане на дете, по възможност момче. От аутопсията не се установи нищо
съществено. Изглежда, че просто детето е „некачествено”, неустойчиво
към смъртта, въпреки прилежно приетите ваксини срещу морталитет.
Генетичният му код беше проучен до последната буква и с нищо не подсказваше зловещия край, който му бе отредила съдбата. Впрочем в съдбата и в Бога вече никой не вярваше, защото медицината се превърна
и в двете. Тя беше по-силна и от смъртта, и от Бога. Хората станаха сами
господари на живота си. Единственото ограничение беше раждаемостта. Съвсем предвидливо жените не раждаха без изричното позволение
на центъра по репродуктивно задържане, тъй като в противен случай,
нямаше да има достатъчно храна за всеки. Имаше отделни хора, които
жертваха умишлено живота си, за да може да се родят техните наследници, това обаче не се случваше често, тъй като на разположение беше
вечността, а какво по-хубаво от нея?!
Дори най-бедните вече не живееха в толкова лоши условия, те имаха стимул да пестят, тъй като знаеха, че животът ще бъде достатъчно
дълъг да се радват след известно време на спестяванията си. И това
беше прекрасно...
На погребението имаше много хора, страшно много хора, които отдавна не бяха присъствали на такова събитие. Те дори не познаваха
семейството, но бяха любопитни. Нямаше свещеник, нямаше дори гробище... Старото гробище беше сринато и на негово място имаше музей
на безсмъртието, в който на дълго и на широко се представяха пости-
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женията на учените, които бяха отдали цялото си време на откриването
на нови инвазивни и неинвазивни методи за опазването на живота.
Вяра беше поискала разрешение да погребе сина си в специално
обособена част на музея, за да напомня, че винаги ще има нещо, което
човек все още не може да обясни. Както и че ние не сме всемогъщи,
въпреки че знаем прекалено много за живота и безсмъртието.
Носачите спуснаха тежкия ковчег в земята. Нямаше кой да прочете
надгробно слово. Вяра се хвърли във все още зейналата черна яма върху полираното дърво, което я делеше от невинното ѝ дете...
– Господи, Боже, прости ми, че не вярвахме в теб... Сега дори не мога
да помоля да приемеш сина ми в твоите обятия. Ние не сме всемогъщи, Господи, прости ми, прости ни... – Вяра плачеше и се молеше така,
както никога през живота си. Тя искаше да остане да лежи в черната
паст на земята, но хората я извлякоха насила. По гладката повърхност
на ковчега майката остави дълбоки драскотини от ноктите си, кръв от
раздраните ръце, смесени със сълзи. Скоро пръстта скри от очите детето, надеждата, вярата...
Майката остана на гроба дълго, след като всички си тръгнаха... Тя
беше кръстът, който така и не положиха, тъй като беше време на Хората, а не на Бога. Вяра шептеше все едни и същи думи:
– Моля те, Боже, само за още едно погребение по време на безсмъртие..., последното..., моето...
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ВЛАДИМИР ИЛИЕВ
(1999)

Първа награда за проза – 2019

Минало в плетена торба (Когато гробарят заваля)
Райко леко поклащаше забитата в прясната пръст лопата, очаквайки
последното „Амин” от свещеника. Погледът му беше прикован в една
мравка. Тя беше успяла да отмъкне зрънце варено жито от разпиляна от вятъра подавка. Октомври взе със себе си учителя Христо Цонков-Пергела. Райко помнеше друго, което опечалените забравяха. Венците увяхваха по-бързо от мъртвеца. Хората забравяха човека преди
четиридесетте дни. Най-ценното за мъртвеца, което оставаше, беше
един учебник по математика – скрит между старата показалка на Цонков и чимшира. Той беше от неговите ученици. Те бяха оставили послание от себе си между числата. И много размазано мастило. Това бе
теоремата за живота на Пергела – числа за сбогом и последен отговор
за шестица. След погребението Райко подреди венците, нареди цветята и сложи учебника на видно място. Да може семейството да го види.
Това не беше задължение на Райко. Един гробар трябва да подготви
дупката и да я запълни. Хората често му даваха пари на ръка, ракия
или подавки, но Райко не ги взимаше. Усмихваше се. И гледайки към
земята, само казваше:
– Да му прости земята и той да си прости! Червеите отдавна не ядат
хора!
Никой не го разбираше. Приемаха го за странник. Те не знаеха, че
Райко е този, който казва последното „Амин”. Онзи ден погребваха десетгодишно момиче. Райко се помоли да не го нападат гадинките. И
слънцето огря сълзите на майката на момичето. И ги завеща в молитва
към небесата – да топлят! Миналата седмица пък се помоли за Иван
Гълтока да му измие дъжда отровата. Такъв дъжд валя тогава, че чак
Райко се уплаши как ще я зарови тази дупка. Почти никой не изпрати
Гълтока до последния му път. Ама и не трябваше. От майка си, която
беше акушерка, Райко бе научил, че човек сам върви, когато се ражда,
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и сам трябва да върви, когато си тръгва. Все пак Райко припали една
свещичка, но не приля ракия:
– Стига ти толкова, Иване. Нека с вода си захраниш душата! Душата,
жадна за молитва и прошка.
Райко си знаеше, че душите на хората се превръщат в светулки. Виждаше ги ярки, бледи, мъждукащи, почти угаснали. Златножълти, кървавочервени, зелени, сини, а понякога мръсносиви. През зимата всички
светулки ставаха на звезди, сигурен беше гробарят. И знаеше, че всеки
човек има над себе си мигащи ангели. Райко обичаше лятно време да
легне пред своята къщичка и да брои светулките, кръжащи около него.
И светулките го обичаха. Понякога кацаха по раменете, коленете, дори
по пръстите на краката му. И тогава Райко се смееше – от гъдел. И от
щастие. Малък светещ самотник с ръце, заровени в пръстта и с дух на
безименен философ. Защото само светулките и смъртта са вечни.
Това лято Райко се влюби. Беше сух и горещ юлски ден, който дори
за умиране не ставаше. По черния път край гробището бързо преминаха шумни цигански каруци. И уж не спряха, а след като прахолякът
падна на земята, уморен от жегата, до кривия кръст на баба Величка
стоеше жена. Като забравен гроб, цялата покрита в прахоляк. С огнено-червени коси като днешното юлско слънце, а лицето ѝ, покрито с
лунички, досущ като накацали светулки. В ръцете си стискаше плетена
торба. Вътре беше целият ѝ досегашен живот. Новият – рошав, с разтуптяно сърце и с незавързани връзки на старите си обувки, крачеше към
нея. Влюбеният Райко. Сякаш баба Величка му я беше пратила. Години
преди да умре знахарката, докато му наместваше изкълчения глезен,
му беше казала:
– Огнена жена ще плени сърцето ти, момче. Не вярваш, но аз ще ти
я пратя!
Хвана я за ръката и я поведе към малката си къща. Не я попита нищо.
Отключи вратата, пусна я да влезе. Тя се сви на единствения стол и пусна торбата си на пода.
Там му е мястото на миналото – помисли си Райко – на пода, под
стола. Забравено и оставено завинаги! На миналото и гроб не му трябва.
Няколко дни изминаха, без да си кажат нищо. Заспиваха и се събуждаха – мълчаливи и пълни с любов. След шестия ден, в най-тъмното на
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нощта, Райко постели одеяло в градината пред къщата и дръпна Вяра
да легне до него. Жена му, неговата единствена любов, имаше най-прекрасното име на света. Светулките бързо ги накацаха. А Вяра за първи
път се разсмя с глас. Прошепна:
– Спри времето, Райко, спри го!
Той беше спирал времето много пъти. Опипа левия си джоб, в който
държеше часовника, останал от дядо му. Посребрен, с гладко като око
на риба стъкло. Тежък и с онемели завинаги стрелки. В килера пазеше над една дузина прашасали, издълбани от дърво часовници. Сам ги
правеше. Сам решаваше къде да полегнат завинаги стрелките. От дядо
си беше виждал най-различни часовници – джобни, ръчни, стенни. Старият часовникар обичаше да казва на внука си:
– Райко, Бог е определил времето във всеки от нас! Нито ти, нито аз
можем да го спираме. Но може да решим кога да го пуснем!
Райко не беше съгласен с дядо си. Той не пускаше времето да си
отива. Затова сега реши, че ще направи нов часовник. За новия живот
на Вяра. И за неговия. Райко скочи и изтърча в килера. Не можа да намери часовниците. Даже прах нямаше по пода. Бяха останали няколко
самотни стрелки. Светлина преминаваше през тях, явно много гладни
червеи се бяха погрижили да изгризат миналото. И Райко се разсмя с
глас. Времето го беше пуснало. Събра стрелките и ги изнесе на двора.
Запали ги и двамата с Вяра простряха длани към тънките огнени езици.
Дребните въглени бързо угаснаха. Той ги зарови, вдигна одеялото и
прибра жена си вкъщи. Отвън задуха силен вятър. Пепелта на времето
се разпиля. От високото черно небе се изсипа дъжд. Отлежал като непреглътната мъка. Опрощаващ като поникнала ружа върху пресен гроб.
Силен, дълбок, дишащ. През мокрия прозорец Гробарят видя себе си.
Валеше. Сипеше се...
– Едри картофи ще роди земята тази година. Още светулки ще се
реят над полето. Вяра го прегърна през кръста и го целуна. Август се
приближаваше. Без време, без стрелки, без да знае до кога ще продължи. Райко заплака.
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ТАНЯ ВОЙНОВА
(1980)

Втора награда за проза – 2019

АНГЕЛ
Срещнах Ангел. Не, не се шегувам. Наистина се запознах с Ангел,
докато топлех премръзналите си пръсти на кюмбе в опушената стаичка
на една автомивка на края на света, в точния за мен момент, когато
колата ми и животът ми се бяха превърнали в кочина. За колата имах
логично обяснение – поредната празноглава кукла, с която мислех да
разнообразя поредната скучна нощ, беше решила да изсипе цялото си
стомашно съдържание на задната седалка. Защо животът ми се беше
превърнал в кочина обаче нямах логично, нелогично или каквото и да
е обяснение. Работих доста, докато добавя думата „престижна” към
думата „професия”, печелех добре, сбъднах мечтата си, имах всичко.
Какво не ми беше наред?
Навън бавно, но уверено настъпваше зимата, неподвластна на времето. То се опита да я забави с няколко, подхвърлени като милостиня
слънчеви дни, но напразно. Севернякът задуха и скри слънцето зад гъста завеса от облаци. Стана по-тъмно, въздухът се пропи с тъга и отчаяние. Този вятър довя със себе си призрака на тишината, а той търсеше
отговори. Зимата винаги идва, за да изчисти земята от всичко излишно
и да напомни на хората колко са грешни.
В този неудобен и студен ден, с нелогично чисти дрехи и огромна
щърбава усмивка, до мен седна Ангел. Носеше в ръцете си чаша кафе,
някой го беше почерпил. Този Ангел не беше бял, не беше висок, не
беше млад, не беше красив и определено нямаше крила. Дори му
липсваха няколко предни зъба. Той беше циганин. Харесвам тази дума
повече от думата „ром”, в нея има душа, както и в Ангел. Не можех да
определя годините му, но ходеше леко прегърбен под тежестта им.
Имаше гъста, прошарена коса, която някога е била с цвят на катран,
класически къс мустак и една от онези наивни татуировки на китката,
чиято форма до последно на успях да определя.
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Ангел беше боклукчия. С нескрита гордост заяви, че е завършил седми клас. С него проведох най-смисления разговор, който съм водил с
някого. Този разговор промени живота ми.
Ангел харесваше работата си и я владееше до съвършенство. Разказа ми как по цял ден се рови из хорските боклуци, но зад тях прозират човешките души. Някои душички са дребни, мижави, но натежали
от грехове, а други – бедни, но богати, имащи малко, но притежаващи
много. Само вторите умеят да се радват на малките неща в живота и
да го живеят истински. Такъв беше Ангел – беден човек с богата душа,
която вижда смисъл в една детска усмивка, в едно подарено кафе от
някой, който е оценил труда му. Доказа, че не е необходимо да бъдеш
добре образован, за да бъдеш мъдър, и не е необходимо да знаеш
всичко, а най-важното. Той лесно намираше отговори на всичките ми
въпроси. Помогна ми да осъзная, че търкалям грешка след грешка надолу по склона на живота, но точно тези грешки щяха да се превърнат в
истина, която да го изкачи отново. А тя щеше да ме научи как да греша
по-малко. Някак ми стана леко на душата, всичко ми се стори логично.
Зададох си въпроса: Кой е по-полезен за обществото? Ангел, който
освобождава хората от боклука им, или аз, който по цял ден се ровя в
човешките грехове, за да ги замета под килима? Отговорът беше ясен.
Ако не са боклукчиите, телата ни ще затънат в нечистотиите ни, точно
както душите ни.
А вие забелязахте ли кой събира боклука ви? Може и той да е Ангел.
Ангелите са навсякъде около нас, но можем да ги видим само със
сърцето си и то, когато животът ни подготви за това.
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СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА
(2001)

Специална награда за проза на
Националния студентски дом – 2019

Дядо Петко
Тази пролет се различаваше от предишните. Слънчевите лъчи бяха
по-топли, цветовете бяха по-ярки, ароматът на цъфналите зюмбюли и
лалета беше по-омаен, хората бяха по-весели. С отминалата зима студенината в човешката душа изчезна. Пролетта донесе щастие, желание
за работа на полето и хиляди усмивки на селяните, които се срещаха
по площада и обсъждаха засяването на нивите и новата реколта. Едно
беше ясно – тази година празниците в селото щяха да бъдат по-пищни,
хамбарите по-пълни, а хората по-щастливи от всякога. Или поне така
предвещаваше тази хубава пролет. Както във всяко село в Балкана, всеки селянин започваше работа. В цялата околност се чуваха звънките
песни на чука и теслата, които поправяха старата каруца, а децата пищяха наоколо, радвайки се на топлото време. Мъжете приготвяха мотиките и ралото за полето, а жените, запретнали ръкави, за да отидат с
кобилицата и менците за вода, излизаха навън, като първо се прекръстваха пред иконата в дъното на стаята и се молеха за добра реколта,
спорна работа и здраве в семейството.
За новия трудов сезон се стягаше и дядо Петко. Той беше дошъл в
това село преди десет години, но местните хора продължаваха да му
викат „гражданина”. Това не бе някакъв вид подигравка към дядо Петко, а напротив – селяните знаеха, че дядо Петко е учен човек и се допитваха до него по важните въпроси, въпреки че самият той беше научил
всичко за полската работа от тях. Селяните не знаеха повече за дядо
Петко, освен че идва от големия град, че е учен човек и че живее скромен живот, сам в къщата накрая на селото – oнази, синята, с украсените
стени и развяващото се българско знаме. Чудното беше, че никой не бе
виждал нито децата му, нито внуците и всички си мислеха, че са някъде
в чужбина или в града и са потънали в ежедневието и задълженията си.
Сега дядо Петко вървеше към мегдана с усмивка на лицето и с бодра
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крачка, по подобие на останалите. По пътя го срещно Кольо овчарчето,
който поздрави:
– Добър ти ден, дядо Петко! Я виж каква пролет е! Зимата си отиде,
земята се събуди, а туй нашето на село… пак работа ни чака!
– Дай Боже, таз година пълни хамбари, Коле, работата да се услажда!
Дядо Петко продължи напред. Пресрещнаха го група деца, които се
сърдеха едно на друго, и с висок глас обсъждаха нещо. Едно от децата –
Петърчо, син на Стоил каруцаря, отиде при дядо Петко и му рече:
– Дядо Петко,… ти нали си учен човек! Я кажи, кога ще дойде лятото,
щото тези тука казват, че пак сняг ще дойде!
– Кога ли? – засмя се дядо Петко – тогава, когато майка ти те пусне
да излезеш по онези късите джандармени панталонки.
Всички в селото знаеха, че Стоилца облича децата си с вълнената
шуба, докато не дойде май месец, за да „бъдат здрави, а не хилави
като останалите”, както се изразяваше загрижената майка.
След още срещи с народ от селото, който сякаш бе излязъл от хралупата си, огрян от слънчевите лъчи, дядо Петко стигна до площада. Там
се бяха събрали кметът, бай Тодор – най-старият човек в селото, който
обаче можеше да надпревари и най-бързия заек, и баба Дойна, която организираше жените по време на жътва. Те всички погледнаха към
дядо Петко, който мина покрай тях, и поздрави. Все със същата усмивка на лицето той влезе в кметството, където го чакаха непознати хора.
По-рано днес кметът бе изпратил сина си Младенчо да съобщи на дядо
Петко, че в дванайсет часа на обед ще го чакат хора от града.
– Добър ви ден, господа! – започна разговора дядо Петко.
– Добър да е, старче! – отвърна най-младият от тях.
– Знаеш ли кои сме ние, дядо Петко? Ние сме от града, от оная банка, дето ти даде заема преди петнайсет години. Тука сме, защото не си
си платил вече три вноски и само една ти остава още…
– Какво да правя господа? – каза дядо Петко, като усмивката отдавна
бе изчезнала от лицето му, а гласът му едва се долавяше. – Какво да
правя на село съм, само една малка къщица имам и това, що припечеля
от нивицата.
– Знаем, знаем, дядо! – включи се отново онзи, най-младият. – Но
ако не платиш и другата вноска, ще ти вземем къщата.
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Дядо Петко не отговори нищо. Той само поклати с глава в знак на
това, че е разбрал, обърна гръб на господата и си тръгна. На излизане
всички се чудеха къде се беше скрила онази усмивка, която до преди
малко грееше на лицето му. Кметът го запита:
– Бай Петко, какво става, какъв е проблемът? – но дядо Петко не отговори, той дори не чу кмета.
Дядо Петко продължи пътя си напред към дома. Срещнаха го баба
Йова, малкият Петърчо и бай Иван хлебарят, но дядо Петко не се спря
при никого от тях, не ги поздрави, не им се засмя. Това беше необичайно за този човек, който грееше като слънце в селото. Дядо Петко беше
душата на това балканско селце, а сега черен облак бе скрил слънцето
в душата му, мъка се четеше в очите му.
Дядо Петко бе обичан от всички селяни, както и те от него. Той беше
дошъл тук, за да бъде сред хора с чисти души, които не таят злоба в
себе си, подобно на гражданите. В града всеки гледаше своята паница
и никой не помагаше другиму. Това тежеше на дядо Петко. Той изживя
младините си в града, но старостта реши да прекара на село, при добрите хора.
Сега всички се бяха събрали на мегдана, питайки се какво се случва
с дядо Петко. Решиха да отидат до неговата къща в края на селото, та
да узнаят с какво могат да помогнат. Избраха бай Митьо за пратеник и
той тръгна веднага. Когато наближи, бай Митьо видя стареца на двора
с длето и чукче в ръка да дяла едно дърво.
– Ех, Боже – си каза бай Митьо, – нека го оставя днес, а утре ще дойда да го поразпитам.
Бай Митьо познаваше дядо Петко отдавна и знаеше, че ако е с длето
и чукче в ръка…, това означава тежка мъка и тревога. На сутринта, още
по първи петли, бай Митьо беше пред портите на дядо Петковата къща.
Старецът прие госта си с поглед на човек, примирил се със съдбата си.
– Що става, Петко? – попита бай Митьо. – Що си тъй навъсен?
– Тежко, Митьо, тежко. Преди петнайсет години теглих заем от банката. Детето беше болно, жената го гледаше, а аз с чиновническата заплата… За кое по-напред пари? За храна ли, за лекарства ли, за болница
ли? Та теглих кредит, Митьо… – дядо Петко замълча.
– Е, какво от туй? – запита пратеникът.
– Е, братко,… ни заем помогна, ни нищо. Детето почина след месец,
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а след него и жената отиде… Тъй било писано. Аз взех парите от банката, ама не отидоха и половината за тях – през сълзи довърши стареца.
– Значи си върнал половината. Спокойно, Петко, ще върнем и другите пари, та нали за това сме хора, ще ти помогнем!
– Не, приятелю, всичките пари похарчих. Една вечер, два месеца
бяха минали, откакто почина жената, срещам едно момченце на около
десет години с майка си на улицата. А то – дъжд, светкавици, такава
буря се беше разразила. И що си мислиш… Взех ги у дома, нахраних ги и
им дадох парите, тез, дето бяха останали от заема. Казах си: „На мойто
чедо не помогнаха, поне другиму нека са от полза”.
Бай Митьо остана без думи. Той знаеше,че дядо Петко помага на
всеки, ама чак пък толкоз…
Пратеникът разказа всичко на останалите. Селяните се споглеждаха
и не можеха да повярват, че такъв чуден човек у тяхното село живее.
Вече не наричаха дядо Петко „гражданина”, а „ангела”. Всеки реши да
помогне с каквото може. Едни дадоха спестените си пари, други продадоха на пазара в града останалото от зимнината в мазето. Тези пък,
дето нищо материално нямаха, те решиха с подкрепа да помогнат – ходеха с дядо Петко на лозето, обикаляха нивата му, хранеха животните.
Ето туй харесваше бай Петко у селяните – състраданието. Старецът знаеше, че сам няма да може да събере парите, но категорично бе отказал
на селяните да вземе парите им.
– Те са си ваши. Вие сте работили от сутрин до вечер за тях. Жените
ви се навеждат при изгрев слънце и се изправят при залез, жънейки
на нивата. Не мога да приема – повтаряше дядо Петко на всеки, който
отидеше при него с пари.
Мина цял един месец, откакто се случи това. Всеки бе потънал в грижите си и в работата на полето и у дома. А на дядо Петко му беше останал само един последен ден, в който да върне парите на пустата банка,
на ония изедници, дето насита нямаха.
– Дядо Петко- провикна се някой на портата.
– Ида, ида! – отвърна дядо Петко, като хвърли брадвата на земята
до сцепеното кайсиево дърво. – Що щеш, Стойо? – попита дядо Петко
пощальона.
– Ида от града. Писмо за тебе нося.
– Писмо ли? – учуди се дядо Петко. – Е, че кой ли се е сетил пък за
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мене?
Дядо Петко взе писмото и отиде на пейката в градината, там, дето се
виждаше цялата му градина, а около ѝ – балкани. Той отвори писмото,
което беше изцапано с мастило повече, отколкото трябва. И зачете:
„Дядо Петко… Помниш ли ме? Аз съм, онуй момче, дето се срещнахме онази вечер, когато имаше буря. Ти помогна на мене и майка ми,
като ни нахрани и ни даде пари. Сега аз ти ги връщам, защото сигурно
си остарял вече, та да са ти спокойни старините. Оживях и успях, благодарение на тебе. Сега съм чиновник и печеля добре. Та дано Господ те
пази. Един ден може да дойда да те видя! До скоро!
От онова момче, на което помогна.”
Старецът се просълзи. Той не очакваше такъв дар и с усмивка повярва, че ангел бди над него. Усмихнат, както преди, той стегна каруцата и
тръгна към града. Срещна го Митьо.
– Накъде така, Петко? – попита той.
– Към града, към оная пустата му банка. Отивам да върна парите.
– Е, че откъде пари? – учуди се бай Митьо.
– Дойде писмо от онуй момче, дето му бях помогнал през бурята,
нали ти разказах. Е, че то изпратило пари, като че ли знаело, че сега съм
на зор – заяви дядо Петко със зачервени бузи.
– Хубаво, хубаво – отвърна Митьо – заминавай тогаз по-бърже да им
ги върнеш на пущините.
По пътя дядо Петко се замисли:
– Как така това момче е разбрало къде живея, какъв ми е адресът?
Аз от десет години живея тука и никой от града не знае. Нямам роднини, дето да пита… Боже, боже… А и откъде може да знае, че точно сега
ми трябват пари. Хм… Сигурно някоя сила отгоре го е изпратила! Господ
да го поживи! Хей, Марко, я и ти по-бързо – започна да говори той на
магаренцето. – Сега обаче ще върна тези пари, че да ми олекне.
И той продължи по пътя към града. А в селото бай Митьо бе продал
една от кравите си, бащата на Петърчо хариза най-хубавата си каруца,
баба Дойна и баба Йова продадоха на пазара в града лютите чушлета и
компотите от сливи, дето бяха останали от зимата, кметът „дари” най-голямото агне за общата цел. Всеки даде каквото може. Това обаче не
беше важно, защото един ангел в миналото се нуждаеше от ангели сега.
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НЕХСАТ СЕЗГИН ХАСАН
(2001)

Специална награда за есе, връчвана от
Сдружение „Захарий Стоянов 107” – 2019

Има ли красиви и грозни думи?
Какво ги прави такива за теб?
Думи, думи, думи... – целият ни живот е свързан с думите. Думите
са необятен океан. Те са тези, които ни помагат да изразим мислите и
чувствата си. Те са тези, с които разкриваме емоциите и желанията си.
Благодарение на тях се защитаваме, като отвръщаме на удара с бича
на словото.
Всеки човек разполага с различен лексикален ресурс, който се отличава количествено и качествено от този на другите. Това зависи от изтънчеността на духа и от самото ни отношение към словото, което има
свойството да причинява. Думите са суровина, а ние сме онези чираци
и калфи, които със своето длето ги обработваме и им придаваме смисъл и значение. Така някои думи причиняват щастие, а други – болка
на отсрещния човек. Но кои думи са повод за усмивка и кои – за тъжна
гримаса?
Ако си позволим да разделим условно думите на красиви и грозни,
ясно бихме казали, че красивите доставят удоволствие на душата и мозъка, а грозните затлачват душата и я душат в мътните си прегръдки. Необходимо е да носим отговорност за онова, което сме казали, защото
могъщо нещо са думите. Не всеки успява да борави с тях както трябва,
но всеки усеща тяхното магнетично действие. Чисто фонетичната конструкция на някои думи ги прави красиви и приятни за нас. Тези думи
често обозначаваме като „поетични”, защото вътрешната им музикалност ни напомня финото поетично слово. В това отношение могат да
се посочат думи като: ,,шепнешком”, ,,боготворя” ,,блажен” и др. Даже
наименованията на някои населени места са красиви. За мен такива
са: „Рудозем”, „Мадан”, „Жеравна” и др. Безспорно няма по-красиво
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име от това на любимия човек или на мястото, където имаме свидни
спомени и мили приятели.
Според мен точно тези красиви по структура думи биват дискриминирани от нас. Не ги употребяваме активно в ежедневието си. Отчасти
мисловните и езиковите клишета, отчасти агресивният аспект на живота ни пречат за това. Сякаш сме задължени да кажем „клон”, сякаш ще
бъдем наказани, ако употребим друга дума вместо тази, например,
„гранка”, която звучи по-хубаво. В този ред на мисли – защо не казваме
„езероок”, а „синеок”. Смятам, че асонансът в думата „езероок” я прави
по-питателна за ухото. Същото се отнася и за изумруден(и) (очи).
В зависимост от смисъла, с който е натоварена думата, също бива
красива или грозна. Думите, които са кандидати за Червената книга, са
изключително красиви. Ярки примери са думите: „благодаря”, „извинявам се”, „прощавам”, „обичам те”.
Не бих казал, че има грозни по конструкция думи, но има отровни по
смисъл думи. Такива са: „гняв”, „завист”, „омраза”, „мразя те” и прочие.
Интересна е констатацията на Ярослав Хашек: „Няма мръсни думи,
има мръсни хора”. Важно е от кого е изречена думата, а и самата ни
нагласа към казаното от другите. Склонни сме да се обиждаме повече
на лоши думи от страна на тези, които обичаме. Много повече бихме
се сломили от грозните думи (обидите), отправени към нас от любим
човек. Този, на когото не толкова симпатизираме, все едно ни е какво и
как ще каже по наш адрес.
Грозните думи излизат от грозни усти. Онзи, който притежава блага
душа, не би изрекъл лоши (грозни) думи. Грозните думи дразнят душата, но съм склонен да вярвам, че човек прибягва до тях само в определени ситуации – когато е ядосан или се чувства ощетен.
Както отбелязох в началото, думите причиняват. Ако някой желае да
ни причини радост или поне да не ни причини зло с дадена дума, може
да го стори и с грозна такава. Великолепен пример е „мразя те!”. Това
словосъчетание, изказано по определен начин, е най-голямото обяснение в любов. А едва ли има по-красива и велика дума от думата любов!
„Обичам (те)” може да бъде най-голямата апатия, най-грозната дума,
ако я произнасяме небрежно и престорено, не влагайки емоция.
„O, tempora, o, mores! Седя и се чудя, защо човек се сърди, кога му
речеш: магаре, свиня или вол; и не се сърди – дори още се радва, – кога
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му речеш: пиленце, гълъбче, славейче, дори още котенце и теленце?”,
пише Ботев.
Някои думи за нас по презумпция са грозни и не желаем да бъде
споменато името ни в един контекст с тях. Защо човек да се сърди, когато го наречеш „куче”, кучетата не са ли умни и добри приятели на
хората?!
Думите могат да предотвратяват конфликти и да потушават войни.
Една мисъл гласи: „Има битки, които се печелят по-лесно с перо в ръка,
отколкото с меч”. В съвременното общество, когато има някакъв проблем, хората се стремят да го решат с помощта на думите, чрез преговори, а не със сила. Пример за разрешаването на конфликт чрез словото е случаят с българските медици в Либия. В продължение на осем
години те бяха пленници на един режим, на една остаряла система,
която не зачита човешките права. Но една жена с правилните думи буквално победи старата система, която няма място в съвременния свят.
За 48 часа тя успя да убеди властта, че тези хора нямат вина, че упоритостта и агресията са безсмислени. Думите ѝ достигнаха до целия свят и
постигнаха един от най-големите успехи в световната история.
Думите са силно оръжие, което можем да използваме срещу останалите. А защо не и срещу себе си? Нанизът от думи прави гердан, с
който се окичваме и вървим сред хората. Не ни трябват никакви цветя,
подаръци или нанасящи вреда средства, за да постигнем целта си, достатъчни са думите.
Красиви или грозни – думите изискват отговорност. Важно е да стоим зад казаното, защото е „по-добре да бъдем грешни, нежели двулични” (Н. Захариева). Животът е кораб, който пътува в море от думи. Мисля си – бихме се удавили в прекалено сиропираното (сладкото) море
от красиви думи. Щом съществуват грозни думи, значи и те си имат
своето предназначение – те са щипката сол, с който се постига баланс.
Нека има мярка, нека грозните думи се употребяват само по необходимост, нека красивите думи попадат в повече и повече души! Защото...
„Красотата ще спаси света!” (Достоевски).
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РАЙНА МАКСИМОВА
(1991)

Награда за литературна критика – 2015

Джон Сноу се стопи – Калуньо е новият
литературен секссимвол и модел за подражание
Ако искате да прочетете нещо, изпълнено със секс и насилие, тогава
вашата книга е „Игра на тронове”, но ако вместо нея изберете „Калуня-каля”, ще получите не само бой и секс, а и философски размисъл за
живота като бонус (вместо сръбска музика). Със своите скромни триста
и няколко страници романът на Георги Божинов не може да се мери по
обем с нашумялото фентъзи, затова пък не му отстъпва по отношение
на история, драматизъм и колоритни герои (че даже и го превъзхожда).
Авторът не е посочил конкретен исторически период, в който се
развива действието, но присъствието на каймакамина и на бея е ясен
маркер за турско присъствие, а етническата принадлежност на героите
локализира сюжета в Родопите. Главният герой – българо-мохамеданинът Калуньо, е интересна смесица между Дон Жуан и Робин Худ, между
обикновен човек и супер герой, между доброто и злото. Не случайно
дори произходът му не е чист – той е помак – от една страна, свързан
кръвно с потиснатите, и от друга – духовно с потисниците; чужд колкото
на едните, толкова и на другите, защото е мюсюлманин сред българите
и българин сред турците; той е различният, осъден цял живот да живее
в противоречие със самия себе си и със света.
В началото на историята виждаме, че Калуньо в действителност е
човек – и тялото, и душата му са уязвими, въпреки че заради своята
нечовешка сила и начина, по който се справя всеки път с многократно
превъзхождащия го числено враг – сам и с голи ръце, той е по-скоро
хуманоид, на когото би завидял всеки екшън герой. Всичко, което иска,
е да живее в мир, на село, сред природата, да коси трева и да се отдава
на плътски страсти. Постепенно той осъзнава, че за мира трябва да се
пролее кръв и той се преобразява като в „Трансформърс” – от кротък
селянин се превръща в кръвожаден войн, който убива безмилостно
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враговете и раздава справедливост. За да разбере накрая, по болезнен
начин, че единственото, което носи щастие и удовлетворение на човека, е любовта.
Трудно е да се определи дали Калуньо е положителен или отрицателен герой. Той ловко маневрира между нивата, където го чака неокосената трева, бойното поле, където го чака врага, и леглото, където пък
винаги го чака жена. Виждаме го като сладострастен женкар и жесток
убиец, като човек, който в един момент се опиянява от своята власт –
власт, която се опира на неговото богатството и на неговата сила, внушаваща страх. Но в същото време виждаме, че Калуньо е смел човек,
отстояващ принципите си и борещ се за справедливост, и то не за себе
си – той е заможен чорбаджия и живее богато, а за другите, за каурите, и подобно на вманиачен в каузата си психопат от трилърите на
Дан Браун, той погубва всички, които по някакъв начин са нарушили
установения от природата ред, който той връща чрез насилие и го налага отново чрез насилие – такъв, какъвто според неговите разбирания
трябва да бъде редът. Но от страниците на книгата не изтича само обилно количество кръв и макар че главният герой води активен сексуален
живот, половите сношения не са единственото му занимание. Калуньо
показва, че може да използва и главата на раменете си и да размишлява философски както за дребните, така и за важните неща в живота,
достигайки в един момент до извода, че те се препокриват.
В едно интервю Деян Енев определи „Калуня-каля” като „роман-шедьовър”, аз бих казала, че е „мега як роман”, а както изглежда, според
читателите е „мега як шедьовър”, тъй като, откакто се завърна на пазара
след 26 години в изгнание, неизменно присъства сред десетте най-продавани романа в месечната класация на „Хеликон”. Така че какъвто и
възхваляващ епитет да му прикачим, няма да прекалим. И въпреки че
критиците датират случката във времето – тя се развива през Априлското въстание и малко след това, историята може да бъде извадена
от контекста и от времето, защото е универсална човешка история –
може да се случи в Родопите, в далечна Австралия и дори на Луната;
да се развие през последните години от турското робство, по време на
Каменната ера или в далечното бъдеще, когато героите вероятно ще
бъдат киборги. Романът е написан преди почти 30 години, за отдавна
отминали времена, но хората изобщо не са се променили оттогава – те
се обичат, любят се, прелюбодействат и страдат по изгубената любов и
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всъщност любовта е най-важната, най-открояващата се тема, любовта
е тази непреходна сила, която крепи човека и в най-страшните дни и му
носи радост, когато няма нищо радостно в света около него. Виждаме,
че развратът не е запазена марка на „Дързост и красота” – в „Калуня-каля” се заплитат сложни любовни отношения и ако Форестър и Лоугън
винаги са въвлечени в любовен триъгълник, то тук геометричната фигура е с пет ъгъла – Калуньо, първата му жена Гюла, любовницата му
Костанда, която си има мъж, и двете деца, които той отглежда като свои
– Нанко и Ленке. И въобще Калуньо се проявява като ненаситен любовник, който обича възрастовото и етническото разнообразие. Това,
че той се люби с еднаква наслада и с помакинята, и с каракачанката,
и с циганката, и непреодолимото, мъчително желание да прегреши с
невръстната българка, подсилва идеята, че за любовта няма граници
– тя няма възраст, нито религия, нито цвят и в този контекст Калуньо в
никакъв случай не може да бъде заклеймен като развратник, а напротив – той е човек, който се стреми към любов и красота.
„Калуня-каля” не е типичен български роман, не е тясно свързан с
народа ни като други романи, описващи периода преди Освобождението, документалното е само основата, върху която увлекателно, с колоритен език Георги Божинов охудожествява и интерпретира фактите.
В „Калуня-каля” зрелищните събития се редуват с моменти на пълно
спокойствие, граничещи със скука, когато героят размишлява за постъпките си, за чувствата си, за света, в който живее, а после рязко се
пренасяме в леглото с него, където го виждаме възбуден и разгорещен
в компанията на някоя привлекателна жена. Когато свърших с прочита,
след последната целувка и последното заровено в земята тяло, изпитах
огромно желание да подаря тази книга. Да я подаря на известния режисьор Ридли Скот, защото тази книга заслужава да се превърне в епичен филм, а не се сещам кой друг би го направил по-добре от създателя
на „Гладиатор” и „Робин Худ”. И не знам коя друга история би могла да
свали от трона „Игра на тронове”, ако не историята на един смел и силен мъж, който убива, не защото по природа е жесток, а защото, както
самият той казва: „има страшни човеци на тоя свет, момче. Но срещу
тях трябва да се изправят още по-страшни, за да ги довършат.”
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