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... та като слязохме в Колешино за вода, хляб, пиво, нещо сладко и кикирики на 3.08.2014...
ПЪТЕПИСътАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА!!!!!!!!!!
С нови персонажи
Нови истории
Нови приключения
Нови шрифтове
Нови смешки
И ВСИЧКО ТОВА
Във фул (fool) HD
REAL 2D!!!!!
Продължение на:
„2014: Част II: Македония“

Илинден.
Преди точно 111 години се е ляла кръв, както Бранко прилежно напомняше на всеки,
който минеше край нашата беседка.
Два неизменни звука.
Първият – водопад. Пляс – пляс – пляс, направо шуррр...
Вторият – фотоапарат. Щрак – щрак – (познахте :)) щрак!
Точно така – това е общият и съвсем константен звуков резултат от наличието на
водопад, който явно е Facebook ценност и е суперхипермодно да се снимаш с него.
Даже в дъжда дойдоха двама да се снимат с него и се върнаха! В дъжда!
Ако имаше Facebook преди 111 години, щеше да има разни „Гоце Делчев беше тагнат с
отрязана турска глава“ и тем подобни. Никакви водопади.
Слязохме до Колешино с Гориан и Георги на пазар. Говорихме си за религии: Колешино
имало много – седем ли, колко. Пък православни християни, пък католици, пък протестанти,
пък на Йехова хората, пък такива, пък инакви, пък мюсюлмани... Дъновисти май нямало, пък
кой знае! Гориан не беше чувал за Петър Дънов, та му разказахме с Георги, че бил духовен
водач и разбирал много от медицина и музика...
Тъй като бяхме пеша, отказахме се да носим и вода. А бяхме пеша, защото колата, с която
бяхме тръгнали да слизаме, спука гума и Джой (шофьорът на съответната) остана да я оправя.
На връщане минахме покрай колата – лоша работа, новата гума – спаднала. Няма помпа,
с която да се надуе! И търси Джой помпа от всяка кола, която мине.
Горе край водопада нещата се развиваха добре – дояждахме и допивахме и бавно се
готвехме за тръгване. Аз се поразходих из тамошните балкани малко – тръгнах нагоре от една
пътека през гъстака и бая се покатерих по шумите – като същ войвода. Хубава планина е
Беласица. Само дето местността беше така плътно горясала, че не можеше да се види небето –
а звезди колко много можеха да се видят! Яд ме хвана вечерта, че не открих пролука в
короните и листата, че да видя Вселената.
Дойде време да се сбогуваме с балкана и водопада и да потеглим надолу.
Мълчаливият Горан даде помпа на Джой и напомпахме донякъде гумата – но Коле тъкмо
помпаше, когато пуксссссссс! – спука се червото на помпата. И хайде – с почти напомпана гума
надолу, та поне до бензиностанцията.
Стигнахме, как да е, до бензиностанцията, хващаме компресора, включваме го – и си
спускаме гумата до долу, защото компресорът бил сдал и той багажа.
На тая бензиностанция чакахме доста – аз, Коле, Джой и Гельо бяхме. Кой не мина, него
не питахме за помпа. Кой трактор не мина, него не питахме за компресор.
И – неволята учи – накрая просто хванахме компресора на бензиностанцията, пуснахме
го както си трябва и видяхме откъде издиша. Запушихме го как да е и напомпахме гумата пък!
Тръгнахме си за Сушица, Секирник и въобще кой – от къде, а по радиото пееше Боб
Марли – защото бил king of the week, сиреч крал на седмицата, и пускали само Боб Марли.
Ще ви разочаровам, но не помня какво пееше точно.
Прибрахме се у дома и с това приключи за нас Илинден и неговото подобаващо
двудневно отбелязване и подчертаване.
Тук ще разкажа за вечерта, в която Гоки, на Коле брат му, се върна у дома, докато бяхме
будни и свирихме малко заедно.
Гоки много ми напомня на наш Жоро като китарист. Под „наш Жоро“ имам предвид
Жоро от „Мале – мале“, с който сме колеги и добри приятели, който напоследък се влюби в

конете и затова не присъства като действащо лице в тазгодишните пътеписи (които са много
разпокъсани и не са много на „ти“ с датите).
Та Гоки прилича на наш Жоро – малко пее, но е много техничен и умее да изкарва разни
рифове и сола, дето за прост ритъм-китарист като мене са си направо иха.
Той обаче не свири много. Знае интрото и по-интересните моменти от песните, но натам
не ги свири, защото му е скука, нали не пее. Попита ме ние (аз) какви песни свирим и аз му
викам – Измисляме си! Но тъкмо да си посвирим (той вика – Дай нещо с ла (А), и тъкмо
почнахме), когато нещо стана и ни разтури свирнята. Обещахме си някой път да се срещнем
пак и да си посвирим както си трябва. Това обещание беше полу вербално, както са всички
истински обещания на тоя свят:
- Хайде пак да свирим някой път?
- Хайде!
И това беше.
Върнахме се от Илинден здрави, живи, хапнали и отпочинали, ако не се брои епопеята с
гумата, което си беше типично битническо приключение.
Коле и аз прошетахме Сушица – да се види той с дядовци, баби и братовчеди. Много
беше интересна срещата му с един дядо. Влиза Коле, „Здрасти, дядо...“ и т.н. и първата работа
е да пусне телевизора. С дядото двамата сядат в края на един диван и зяпват да гледат.
Разговор протича, но само тук-таме – иначе си е нормален – как си в България, кой е този и т.н.
Дядото от време на време коментираше и телевизионните предавания – даваха новини как
някой си взривил бомбичка на футболен мач и останал без длан.
Видяхме се и с един Ильо – май братовчед на Коле – който работи в Швейцария. Той
имаше една малка дъщеричка, голям образ. Той – една канара човек, широки рамене, дълга
коса, пък детето – една малка феичка.
Отпрати той детето си, защото да могат с Коле да са си спокойни във възрастната среда и
да пийват спокойно коняк (макар само Ильо да го пробваше от време на време). И така,
лишени от детските очи, ние се отдадохме на страхотно зрели занимания, докато чакахме да се
извали дъждът – а именно гледане в Youtube на едни полумалоумни-полугениални анимации с
една мечка, един заек и един вълк, които искат да си направят банда музикална, и мистър
Bean, Been или там както въобще го пишат англичаните. Роан Аткинсън.
Срещнахме се (между другото, действието вече се развива на 4-5.8.2014) и с Фрико, с
който Коле се бил уговорил да ходим заедно до Охрид, че да видим езерото. С Фрико ходихме
до Струмице и пак минахме през мола, като паркирахме на N-ти етаж от M-етажен паркинг,
където N е голямо число (пр. 8), M>N и (N-1) етажа бяха пълни.
А защо ходихме до Струмице? Не помня да съм знаел.
Помня обаче, че на един ъгъл Фрико намали, Коле през джама се провеси и си размени
разни пари с някакъв чичко с мустаци и съвсем невинен граждански вид. Това стана трескаво и
между другото и веднага пак потеглихме, а когато десет метра по-надолу видяхме полицай,
Коле възкликна: „брее, ей го ченгето, пък ние горе пари на диво мениме...“ „на диво“ ще рече
„на черно“, нелегално. Какви пари – до днес не знам. Още не съм питал Коле каква беше тая
схема. Пък и отде го знаят тоя чичко, че мени пари, след като изглежда толкова невинен и
обикновен. Ще питам Коле!
Оказа се, че бил нелегалният вариант на Change бюро – даваш евро, получаваш денари.
Курсът бил малко по-лош от на официалното бюро, но пък не чакаш на опашка и няма нужда да
паркираш – като Fast Food: пак храна, нищо, че е по-мазна и вредна.

Шетахме, шетахме... Привечер в Сушица отидохме до едно площадче. Близо до него
имаше едно кафене и в него беше Фрико. Оказа се, че еди-кой-си се е отказал да идва до
Охрид и нямало да даде дял от бензина. Коле каза с колко пари разполага и се оказа, че не
може да покрие достатъчна част от сумата – така че Фрико се отказа от пътуването.
Ха сега! Какво да правим? Коле хич не беше доволен, но след една бирена вечер с Ильо
на площадчето се появи в ума му компромисно решение – ще идем до Дойран.
На следващата сутрин... но чакайте, тъкмо се сетих, че не е добре да прескачам бирената
вечер. С Ильо седнахме и говорихме за Швейцария – Коле мислеше разни схеми да ходим там
септември и да играем, да свирим нещо, че да съберем пари. Това – ако не успеем с „Малемале“ във Варна.
Седим, мислим и пийваме (и като във вица – повече седим и пийваме), пък отсреща в
някаква къща се изсипваха хора – разни пичове на по 15-16 – явно правеха голям купон. Коле
вика: „влизай, Краси, при тях, ние – след тебе. Викаш – ей, сбъркал съм вратата. Ама тъй и тъй
сме тук, сипете по едно пиво! И докато го изпиеш, все ще се запознаеш с някой...“ И така. Не го
направихме, но планът беше готов.
На следващата сутрин станахме рано и се метнахме на стоп до Дойран. Ако се вгледате
добре в картата, поместена в предишната тетрадка, ще откриете приблизителното
местонахождение на Дойран. Там има едно езеро на границата с Гърция. Гърция се пада от
изток. Дойран е дълга улица край езерото, центърът е просто по-широка част на тая улица и
малко площадче. Край езерото има плаж с жълт пясък, а хората се изживяват като на море.
Отиваме с Коле, преобличаме се за плаж в едни дървени съблекалнички, купили си
бяхме още от вчера слънцезащитен крем (или го взехме тая сутрин в Струмице?), намазахме се
и почнахме да се ръгаме в навалицата.
Намерихме едвам едно кътче земя без никой да е легнал отгоре, та проснахме се ние
там. Влязохме да плуваме, а водата – сладка! Уж добре, ама като ти влезе в носа – боли... И
една мътна... Абе, друго си е морето!
Нищо де, с Коле се помятахме взаимно и скоро всички край нас започнаха да правят
същото – явно е изглеждало като нещо весело (а то си е). Ние пък използвахме шанса да
излезем, да вземем две бири и китарата и да се качим на едно...
...на едно водно колело!
C
G7
Пляс – пляс педалите, пляс – пляс педалите, водно колело!
G7
C
Пляс – пляс педалите, пляс – пляс педалите, водно колело!
(C) Ау, ау!
Ей, каса бира, водно колело,
(G7) ей, първа бира, водно колело!
(C) Ето ги русалките, пляскат със опашките, водно колело!
(G7) Не били русалките, най били руснаците, водно колело!
Само да внимаваме да не се удавиме, водно колело!
И да се удавиме, няма да се даваме, водно колело!
Лапай, лапай гърлото, в гърлото е слънцето, водно колело!
В гърлото е слънцето, слънцето е в гърлото, водно колело!
Група Джендема, които помеждувпрочем имат и други хубави песни

На водното колело стояхме и свирихме около час. Един саад, както викат македонците.
Веселко беше – даже имаме две снимки от там. Пък и една песничка, въртяща се около акорда
до (C) на китарата.
В тая песен се разправя как двамата сме тръгнали за дойранското златно съкровище –
което според измислена легенда било останало след крушението на пиратски кораб. Което, ако
не ви е ясно, е абсурдно в такова малко езеро като Дойранското.
Като слязохме от колелото се видяхме с една позната на Коле на име Мирна. Като се
запознавали с нея, тя му рекла – аз съм Мирна, не като прилагателно, но може и като
прилагателно. Той отвърнал, че бил Коле – не като глагол, но можело и като глагол да се каже.
Мирна продаваше сладоледи при едно кафе, та пихме по още една бира. Побъбриха се с
Коле, посмяхме се, пък отидохме да видим една амфитеатрална сцена, построена наскоро от
общината и, според Мирна, ползвана най-вече за тоалетна. Хубава сцена, имаше що-годе
добра акустика като за открит театър...
На връщане от това кафене (което беше бая на юг) минахме покрай едни много добре
заредени щандове с музикални инструменти всякакви от тип индиански. Имаше чудесни
панфлейти, малки окаринки и пр. чудесии.
И на отиване, и на връщане ми тежеше фактът, че бяхме боси – а къде ни бяха обувките,
не помня; защо не сме се обули – един бог знае.
Изядохме два бургера, но такава купешка храна не би могла да ни засити, затова
седнахме на една кебапчийница и изядохме и две питки с по 5 кебапчета. И тъй се бяхме
разбързали да имаме време за стоп наобратно, че замалко да не платим на човека, хаха!
Стопът...
Стопът и в двете посоки беше интересен. Помня, че от Сушица до Струмице Коле беше
казал, че никой няма да ни качи, защото минавали специални за целта таксиджии. За сметка на
това един човек ни качи почти веднага – и само се извини, че в колата смърди, защото някакви
негови колеги се напили и повърнали вътре, та още държало.
От Струмице до Дойран не помня, но няма как да забравя кой ни качи от Дойран
наобратно.
Знаете ли какво е турбофолк? Това е една нова мода – не! – стил на живот – не! – течение
– не! – религия, която е македонският еквивалент на нашата чалга. Турбофолк маниаците ходят
остригани отстрани на главата и с нещо като широк гребен посредата, и слушат... турбофолк.
Турбофолкът се характеризира със сълзлив текст, изпълнен в бленда (с преправен глас), ниско
и гърлено, с характерни чупки и извивки в песента.
Стопираме ние край шосето на Дойран, току спре някой, но не ни е в посоката... когато...
Дойдоха турбофолкаджиите. Качваме се в една кола, която е слязла от рекламите – вдига
от 0 до 100 за четири секунди, а усещането е все едно караш с десет – страшно стабилна!
Лъскава, нова. По радиостанцията – българска чалга! (сигурно за разнообразие са си пуснали
малко).
Добре че караха бързо, та само след някакви 20 мин се разделихме завинаги. По пътя
дума не разменихме, а отзад ние с Коле само се споглеждахме, когато станцията изплюеше
нещо свръхидиотско.
Покрай срещите си с турбофолка в МК, научих един виц. Един баща метъл имал двама
сина. Ясновидка му предсказала, че единият ще стане турбофолкаджия! Той се върнал у дома
и, решен да спре нещата, организирал импровизирана музикална прощъпулка: сложил един
акордеон и една електрическа китара и пуснал двамата мъници – кой което вземе.

Единият грабнал акордеона и бащата скочил: ти ли, куче! И му откъснал главата.
Другият взел електрическата китара, дръннал един акорд и изпял: „Убиял си по! грешно
човекааАааъа! “...
След турбофолкаджиите се возихме при един баща, пътуващ с малкото си момче.
Говорихме си с тях за кукления театър и неговото бъдеще, за нашето бъдеще. Посъветва ни (и
хич не е първият! ) да се спасяваме от Балкана...
Спряхме за малко в Струмице – ако можем да си купим билети за рейса към България.
Да, обаче! Рейс имало само еди-кои-си дни, а „утре“ нямало, та! ... Явно и наобратно сме на
стоп...
Сутринта рано на последния ден взехме такси, което да ни заведе до границата. Там
предадох една хартийка, която Струмишката полиция ми беше дала като се регистрирах, и
приключи моето странство – завърнах се в своя роден край.
Качи ни една хубава кола, влизаща в България като нас. Мъжът предпочиташе
македонския език, макар самият той да беше нещо трето – Хърватия, от Хърватия идвал. По
каква работа – никой не ще узнае, историята мълчи... :)
Докара ни до Петрич, а ние вече бяхме толкова изтощени, че не ни се ходеше „за риба“ и
отидохме направо на автогарата. Един рейс до София... който мина като сън, защото мина в
сън. Наклонихме седалките и ги изправихме чак на булевард Борис III.
София ни посрещна с проливен дъжд.

Част 3
Първо Варненско турне на УКТ „Мале – мале“ през периода 8.08.2014 – 16.08.2014 (също
известно като „Хамале – мале“)
Тъй, тъй, тъй. Започва се значи – стигнах до Варна и премеждията ни там през тези осем
дни...
Пиша седмици след това, затова – простете! Няма да бъде по дни, хронологично – не и
всичко.
На 8.08 се хванахме съ... момент. Сетих се. Бяхме се върнали наскоро – преди ден-два –
от Македония, и се подвизавахме из Софията – срещи с приятели музиканти и артисти
всякакви. Спомням си, че вечерта на 7ми бяхме поканили на гости у нас Любо Байчински,
фотограф и бивш виртуоз на китара. Бяхме свирили до късно на Витошка с него и решихме да
продължим у нас.
Това беше грешка.
Тая нощ не спах.
Любо все аха да си тръгне (говорим към 2 – 3 – 4 – 5 часа), пък накрая реши да изчака
транспортът да тръгне. Мъдро, но аз пък по тоя случай будувах почти до сутринта. Коле си
легна към 3, пък аз – 5, нещо такова. В 6 станахме и тръгнахме. Ненормална история! Добре че
винаги съм свеж около сън – късно вечер след умората и рано сутрин преди умората.
Багаж си бяхме приготвили баснословен. Слушайте (четете де) и се дивете:
- една трета от новия параван на „Мале – мале“, който бяхме си поръчали в
работилницата в НАТФИЗ, още като планирахме път в чужбина с Петро... (Това ще рече
14 железни профила с дължина около 90 см + 4м 2 плат). (Тежи яко!!! )
- една от най-големите торбички Джъмбо (има такъв магазин – торбичките са с
площ в сгънато състояние около 2м2), пълна с:
o
огромната кукла Ахти, която получихме от ателието в НАТФИЗ,
играла в някаква пиеса навремето, а сега е поредният артист в трупата на „Мале
– мале“, макар да няма нищо общо с паравана (който е сърцето и душата на
„Мале – мале“) – Ахти е кукла с размерите на 14-годишен, представлява нещо
като трол/орк и е диригент по професия. Коле го води и дирижира, а аз свиря с
китарата, като наистина се водя по куклата. ( П.П. Тежи МНОГО! )
o
в торбички разпре (не бяха в торбички)главичките на „Мале –
мале“ с всички дрешки и реквизити, които счетохме за що-годе годни. Липсваха
единствено (всъщност просто бяха най-осезаемата липса) Митко и Бочко,
звездите на миналогодишните турнета. (Те участваха в една режисьорска
работа на Петромил през втори курс в НАТФИЗ, та сега събираха прах в
академията, заключена през лятото.)
- освен торбичката Джъмбо, носехме китара – моята, акустична, с метални струни,
в калъф;
- две раници с дрехи и битови принадлежности
- два спални чувала
- една палатка, която купихме от магазин Decatlon с Петро и Коле тия два дни,
докато си бяхме в София. {Това ми напомни за една случка в магазин Decathlon или там
както въобще се пише: като купихме с Петро палатката, Коле си беше тръгнал нанякъде,
пък Петро отиде до тоалетната. Останах сам с охранителната камера и екранчето, на
което целият магазин вижда какво предават камерите. Заиграх се, правих се на робот,

ходих с лунната походка и т.н., докато по едно време не забелязах дефект – половина
от екрана беше с пълен цвят, след това имаше тънка граница размити пиксели, а после
– черно-бяло. Охо! Петро се върна и само му викам – гледай! Гледа. Тръгвам към
границата и щом я мина, почвам да се движа на каданс. Петро умря да се смее. Седяли
сме 15 минути да си играем с тая граница! То не беше подводен свят, то не беше
машина на времето... Касиерките много се веселиха.}
С това кратко отклонение привършва нашият еднотонен товар, с който тръгнахме за
Варна. Добрахме се някак до 22, после се оказа, че 22 не си ходи по маршрута заради ремонт,
затова трябваше да се връщаме една спирка (късно разбрахме, че на Подуене завива! ) и да
хванем 22А, който – изненада! – ходеше по стария маршрут на 22. Къде е логиката – единият
трамвай да не може, защото има ремонт, и да го сменят с друг трамвай?! Какво изпускам, или
просто има мистерии, които завинаги ще си останат отвъд нашето разбиране?
Прилагам мащабно изображение на багажа, с човешки фигури за сравнение.

(фиг.1)
Стигнахме до шосето, което излиза от града, и заседнахме да стопираме. Имахме си
табелки „ВАРНА“, които предизвикваха усмивките на много шофьори. Същото правеше и
китарата, когато аз или Коле я вземехме да убием времето (или, както казват англичаните, to
assassinate time). Много се веселиха и когато си сложих Сръдкото на Жоро (една главичкаветеран от миналата година) на пръста на ръката, с която държах табелата. Получи се много
весело! Въобще действахме позитивно на трафика. Махахме на автобусите... Въобще, весели
хипари на стоп.

(фиг.2)
Стопирахме поотделно – за да има въобще шанс да ни качат – толкова беше голям
багажът. Въпреки това, когато една черна кола спря, в нея мястото се оказа достатъчно и за
двама ни.
Шофьор беше стабилен чичко на около 50, побелял, но в отлично здраве. Тих човек,
спокоен. Аз седнах отпред до него, а Коле на задната седалка.
Читателят не би трябвало да бъде изненадан, ако прочете „събудихме се във Варна“ –
особено ако още си спомня Байчински и безсънната предна нощ.
И все пак не беше така –
качихме се, чичкото каза „пък ха да я видим тая Варна“ и потеглихме. Разказах му какви
сме и що сме, говорихме си за културата и търпението, за бързината на века и пр. наболели и
вече клиширани проблеми на нашето време, изместили дори световния глад и мира в Америка
исках да кажа Арабия.
Някъде край Търново спряхме за почивка и даже с Коле си взехме сладолед. Вече бях
започнал сериозно да се унасям, въпреки всичките усилия и интересното естество на
разговорите ми с чичкото...
Пак някъде там чичкото сви към някакво село и веднага след отбивката влезе в някаква
явно много изгодна газстанция. С Коле бяхме впечатлени – все едно да знаеш някой cheat в
компютърна игра беше тая тъй скрита, но чудна газстанция с бледосин цвят.
Помня, че при едно от моите волеви разбуждания чичкото ме попита защо тъй много
спим – дали предната нощ е била тежка или плануваме следващата да бъде. Голям образ!
Дано не сме го напрегнали много с това спане.
Полубудни се озовахме във Варна. Спомням си как невярващо гледах светофарите и
дърветата и не можах да накарам ума си да разбере къде съм.
Варна – на практика второто родно място на „Мале – мале“ – като второ само защото
НАТФИЗ не е там. Второ по всичко, но не и по важност... Да, не тук сме изработили куклите, не
тук сме се събрали и сработили, но именно от Варна започна първото ни турне, миналото лято
– през 2013-та. Именно тук опънахме за пръв път черен параван на улицата и играхме „на

шапка“ – макар тогава да беше не шапка, а куфар. Тук се родиха някои от нашите бъдещи
приказки и „постоянен“ репертоар...
Варна – красив град с много кораби и комини, с блокове, с дървета, с море... Плажове –
дал Бог, дискотеки – построил човек, преградил плажа... И все пак Варна си е Варна,
единствения град, който може да се сравни с Бургас по Черноморието.Такива хубави места за
улично изкуство, пък контрол – никакъв, никой от никъде не те гони. Неслучайно навсякъде
има гайдари, акордеонисти, кавалджии, свирци всякакви... Китаристи също, макар че за тях –
по-късно.
Чичкото ни стовари на някакво на пръв поглед непознато място – точно до Морската
градина, но коя част? Някаква спирка, някакъв денонощен магазин...
Стоварихме си тоновете багаж и пратих Коле на разузнаване – да види къде сме и накъде
да вървим. Попитал продавачката на пуканки малко по-навътре. Тя го насочила към познатата
ни главна улица в Морската – която води директно от центъра на града към дискотеките и
където е най-големият човекопоток, свободен за облъчване с всякакво улично изкуство.
Пътят не беше малко. Поизпотихме се, но не беше чак като в София с нейните трамваи...
Пък и вече бяхме дремнали – нали продрямахме пътя до Варна.
Часът беше в ранния следобед. Решихме да следваме следния план: първо да уговорим
къде ще можем да си оставяме багажа за през нощта (за да можем спокойно да спим само с
чували и палатка, без кукли и багаж – да не ни го вземе някой). Второ, да се опънем и да
поиграем.
Къде, къде... В Пица „Радо“! IL VERO GUSTO ITALIANO. Там по принцип работи един наш
другар, Пламен, голям пицар. В „Радо“ сме си оставяли багажа миналото лято, та...
Влизаме ние, но Пламен го няма, затова подхождаме професионално. Поръчваме две
пици (а те – хубави, макар и скъпи). Гледаме келнера – нещо смръщен... Лошо. Добре обаче, че
му беше краят на смяната, скоро го смени едно много усмихнато момиче с дълга къдрава коса.
Нея с удоволствие попитахме до колко часа работи ресторантът и дали може да си оставяме
багажите вечер.
Тя изчезна за секунда и се върна с думите:
- Има схема.
А схемата беше следната: оставяме багажа късно, късно вечерта към 23 – 00, когато вече
няма гости в ресторанта. Взимаме багажа сутрин преди 12, когато ресторантът отваря за
гостите си.
Супер, казваме си, това решава половината ни проблем! Защото все пак би било хубаво
да имаме и място за склад и от 12 до 16 – 17, когато тръгва наистина вечерният поток хора. За
да можем да си починем в мъртвото време, разбира се.
Не съм ви казал, но планът, що се отнася до парите, беше да съберем 700лв. За седем
дни. По 100лв. на ден чиста печалба, ако не броим храната. Бяхме оптимистично настроени.
„Ще играем и сутрин! “, „Ще се счупим от игра, ама ще ги изкарваме! “ и тем подобни.
Намери Коле една продавалница на царевица долу край дискотеките, където имало
място за багажа през деня – и вече бяхме СЪВСЕМ спокойни за всичко. Просто опънахме новия
параван, закарфичихме платовете и заиграхме...

(фиг.3)
Това в ляво е схема на разглобения ни параван. Плат 2 е еластично трико, в което има
цепка посредата, за да може да се подава нещо през нея.
Така (грубо) изглежда параванът, когато е сглобен. Слагаме камъни за тежести върху
краката.
Що се отнася до играта, в началото бяхме много несигурни (както подобава на всяко
начало). Първото нещо, което направихме и си остана като решение беше неизбежното
намиране на заместител на суперзвездите Митко и Бочко, двете деца. Не беше трудно – на
кастинга не дойдоха много главички. Сигурно поради факта, че малцина изпълняваха
условието да нямат мустаци. Избрахме куклите Шушу-мушу (на една колежка Мила) и един от
клонингите – а ние имахме само два от клонингите, другите са кой без око, кой без нос... Не ги
дооправихме. Клонингът получи името Кирчо, но скоро се наложи да се смени... Ще ви разкажа
историята.
Срещат се Шушу-Мушу и Кирчо и се запознават – за пръв път идват на такова място, не го
познават, пък и взаимно не се знаят. Но – не щеш ли – Шушу-Мушу не чува правилно името на
Кирчо:
- Как? „Мирчо“?
- Не, „Кирчо“!
- Добре, здравей, Мирчо!
А Шушу-мушу е по-твърдоглав и от Бочко, що се отнася до някоя грешка, неразбория или
пакост.
Правилно се ориентирате (за тези, които познават Митко и Бочко), че Мирчо (както и му
остана, даже самият той забрави, че не се казва така) е еквивалент на Митко, а Шушу-мушу е
новият Бочко. Двойката разчиташе на контраста между активния характер на спонтанния Бочко
и пасивната умозрителност на Митко. Сега Мирчо е една идея по-малко досаден и малко побезхарактерен (мек, прощаващ), докато Шушу-мушу е по-агресивен и понякога дори язвителен,

макар като цяло да напомня много на Бочко по енергията и ентусиазма, с които се залавя за
делата – било то игри или пакости.
Оттук насетне вече е лесно – какво точно ще правят е без значение за двете деца, стига
да са заедно. Дали ще играят любимите си игри – криеница, гоненица и прескочи-кобила ( в
която Шушу-мушу не ще да играе заспала кобила и настоява да препуска) – или пък ще свършат
някоя работа, като например да подредят на Мирчо стаята, за да не му се скара майка му (като
в процеса намират всякакви интересни играчки), или пък да посадят морков, защото на Шушумушу баба му казала...
Както и предполагахме (макар да ни беше страх малко) двамата с Коле нямахме никакви
проблеми с играта, с намирането на смешки, с измислянето на сюжети и персонажи, с
боравенето с всичкия реквизит и т.н., макар да бяхме само двама зад паравана.
Читателят, за когото това четиво не е първото на тази тема, може би ще възкликне – но
нали тъкмо по двама са били пътуващите куклени артисти през Ренесанса и нататък? И даже
единият е бил музикант, а с куклите се е оправял сам един човек!
Правилно бихте възкликнали, но моля, потърсете и вижте заснета възстановка на такъв
площаден театър. Простотата на сюжета и оскъдния реквизит, в сравнение с нашите
„драматургийки“, „сценки“, „приказки“ или „случки“, съвсем улеснява нещата и който и да е от
нас би могъл да изиграе същото сам-самин, стига да намери такива кукли, които лесно да се
обличат и събличат с една ръка – тъй като главният герой в тези сценки не слиза от паравана. А
в случая, че слиза и музикантът прави кратка разказваческа интермедийка, нещата стават лесни
като две и две – четири.
Макар да усвоихме основите на системата „главички“ (най-простите ръкавични кукли)
още в първи курс и оттогава насетне да сме се занимавали и с други системи, куклата за „Мале
– мале“ си остава непроменена – най-простата „главичка“:

(фиг.4)

Тези кукли нямат реални крака, но не им и трябват – нали са качени на параван, чисто
движението им отгоре създава илюзия, че параванът е земя, а човечетата стъпват някъде там
отзад.
„Главичките“ са много удобни за всякакви импровизации, защото са много лесни за
водене (те са директно свързани с кукловода, нали тялото на куклата е всъщност ръката на
човека) и умело боравят с реквизит (хващат лесно с две ръце, а могат и с една, ако се добави
халкичка, в която да бръкнеш: фиг.5).

(фиг.5)
Споменах импровизации. Да – именно на принципа на спонтанното и реалното случване
се играе често в театър „Мале – мале“. Така се раждат нови драматургични ходове и нови
етюди (етюд е проста ситуация, в която нещо трябва да стане, но има някаква пречка и героите
трябва да я преодолеят – например трябва да изкопаят дупка, но щом единият замахне с
лопатата, удря другия и онзи вика Ох! , и този забравя и дупка и всичко, докато след малко пак
не вземе лопатата оплетох се; например: героят не умее да брои, а другият го учи, но онзи уж
разбира, пък все си брои както си знае).
Чистите импровизации с чисто нови герои се развиват и всеки следващ път, когато
играем дадена случка, тя е по-пълна и смешките са по-конкретни и ясни. След третото
изиграване обикновено нещата са съвсем стабилни и вече няма нужда от нови смешки, затова
се придържаме към вече намерените, освен ако публиката не подаде нещо неочаквано, което
трябва да се отиграе.

Публиката играе много голяма роля в „случките“, които играе театър „Мале – мале“.
Когато се чуе някоя реплика от публиката, куклите веднага реагират и провокират още контакта
със зрителите, проблемите се споделят директно апарт, защото се цели диалог и реално
общуване. На улицата хората са много по-освободени, от колкото са в театъра, затова с
удоволствие помагат и коментират действието и героите, което подсказва на актьора точното
ниво на енергията на публиката (сиреч настроението) и така той знае доколко може да развива
една логика, без да омръзва – и да докара нещата до абсурд.
Играхме, както казах, на мястото, където играхме миналата година – край „главната“
уличка на морската градина, която е главна, защото по нея хората отиват на централните
плажове и на всички дискотеки в града, ако не броим тези в хотел „Черно море“.
Човекопотокът там е добър и на теория е възможно да се печели много, ако се играят
правилните неща и се приложи чувство и мярка, но... там децата не са основна тълпа, а поскоро някаква по-малка част, особено по-късно през деня, след 19-20.
Тъй като човекопотокът е най-голям, тази алея е любима на всички музиканти. Сега
срещу нас едно циганско трио разбива на гайда, кавал и акордеон... Шумът беше страшен и
беше невъзможно да се играе паралелно с тях – а и на тях им беше некомфортно да свирят
върху нас и нашите историйки. Получи се някакво негласно споразумение между нас и тях –
изигравахме нещо, после им давахме 10-15 минути да свирят. По някое време те попрестанат –
и ние застъпим.
Така нещата продължиха до вечерта. Колко пари изкарахме, не помня, но беше нещо от
сорта на 50 лв. Накрая уморени събрахме багаж и всичко, изчакахме да стане полунощ,
оставихме нещата в пица „Радо“ и тръгнахме към плажа да видим къде ще спим. Бяхме взели
само чувалите, раниците и палатката (в случай на дъжд).
На плажа се поогледахме. На дясно – рекичка. По-натам – пияници. Напред – стълбички и
море. На ляво – зелен брезент. А? Заграждение на плажа някакво. Влизаме – виждаме палатка.
Охо! И шезлонг. Охо! Нашето място.
Тогава не знаехме колко много грешим.
Легнахме без да опъваме палатката – и наистина, беше топло и ясно, нямаше нужда от
нея – а и все пак е нелегално.
Събудих се с едното око и видях синьото небе. После обаче чух приглушен разговор
наблизо:
- Те само мърсят!
- Не, стига де... недей така...
- Ама те тук какво ли не правят!
- Само са преспали, няма нищо...
И тъй нататък. Погледнах – десет възрастни жени (сиреч баби) се бяха проснали и ни
обсъждаха.
Това пося леко съмнение в душите ни и с Коле бързо се махнахме, като на излизане взех
и едно шише от бира, което не беше наше, но да не каже някой нещо.
Опитахме да играем и сутрин. Към 9-10 се опънахме и почнахме да хващаме хората,
отиващи на плаж. Имаше интерес, но тъй като всеки беше единствено по бански и нямаше
джобове, респективно пари, не събрахме почти нищо. От тази сутрин най-ярко си спомням как
съвсем сънени се дотътрихме и как загрявах на лекото възвишение, което ни служеше за сцена.
Отказахме се да играем сутрин. Нищо де – за сметка на това направихме експеримент
към ново жанрче Мале-мале: Коле отзад с една мимическа ръкавична кукла (т.нар. “бибап“ –

чорап, който умее да говори), а аз – отпред с китарата. Птицата пееше глупави песни всякакви,
макар Коле да се страхуваше да импровизира текст, а и ръката му се изморяваше. Птицата си
имаше един телефон (слушалка), който играеше ролята на микрофон за изпълненията ѝ.
Отказахме се, събрахме нещата и оставихме да тъгуват единствените ни две зрителки –
две момичета, които бяха постоянни обитателки на морската градина и по-късно се оказа, че са
от някакъв дом. Двете бяха доста нахални и груби, а щом им се скараш привидно омекваха, но
с едно на ум.
Оставихме си багажа и поехме на обиколка – все пак човек трябва да ходи на плаж, да се
къпе, да зяпа младите момичета и пр. културни занимания.
Тъкмо минавахме на връщане през морската, когато окото ни беше хванато от голяма
зелена щатра. Оказа се, че това не е какво да е, а група рисувачи по тела – БодиАрт инициатива,
спонсорирана от общината на Варна например – нали Варна се беше кандидатирала за
европейска столица на културата 2019, заедно със София и Пловдив, и Велико Търново.
Как да не се запознаеш с тях? Пък като отидохме, пък като падна едно рисуване, едни
разговори... Главен ентусиаст на проекта беше едно момиче на име Мира. Много усмихната
беше, с чувство за хумор като на момче (в добрия смисъл), и много обичаше да рисува голи
жени. А когато някъде има нещо написано, някакъв надпис в картинките, тя пише „Someday“,
което въплъщава човешките мечти – “някой ден“, с това се изчерпва формулата на мечтите.
Другият, с когото помня, че се запознахме тогава (а и как няма да помня), беше Вълчо.
Запомнете Вълчо добре, защото предстои да чувате (респективно прочитате) това име често.
Вълчо е дребен на ръст бандит, кльощав и жилав, блед и недогледан, но с дух за петима.
Много е весел, а фактът, че учи в МГ, т.е. във Варненската Математическа Гимназия, му дава
изключителното чувство за хумор на хората, злоупотребили с количеството математика и
въобще занимания и логика. Интелигентно и приятно момче, с което как да не си допадне
човек.
Бодиарт шатричката беше често празна откъм клиенти, но никой не тъгуваше – напротив,
художниците се рисуваха един – друг и си прекарваха чудесно. А щом дойдохме и ние...
Китари, работи...
По някое време огладняхме и дойдоха тонове пържени картофи и кола, които Коле и
Мира донесоха от ресторанта на майка ѝ. Заведението се оказа чудесно, както по-късно
открихме. Казваше се „Морски вълк“ или нещо такова. Ще питам Петромил да ми каже, той го
знае със сигурност – нали е живял дълго време във Варна.
Бодиартът обаче реши да затваря. Помогнахме им да си свият шатрата и да върнат
пейките, изпратихме ги по живо – по здраво и тъкмо махахме, когато...
Абе броя аз махащите ръце – една, две, три. Защо три бе? Коле, защо махаш с две ръце?
А то какво било – просто Вълчо беше останал с нас!
Той работел като отсервитьор в някакъв хотел, където яденето било все на шведска маса.
Това му бил почивния ден, за това бил свободен чак до вечерта.
Взехме го с нас – и какво да правим, то вече беше време за куклен театър. Опънахме
паравана, наредихме куклите и хайдеее! Вълчо набързо стана трети артист на „Мале – мале“.
Вярно, че така и не се научи да говори силно и чуваемо, но пък въображението му –
добро, меракът – добър... Кукловодене на ниво 2 от 10... И все пак – браво на Вълчо, браво!
Добре се включи и внесе свежест в театъра. Малко неочаквани импровизации – това е нещо,
което всеки артист очаква с нетърпение. Макар да е абсурд да се каже „очаквам
неочакваното“.

Много се радвахме на Вълчо тоя ден – е, вярно, имаше някои изключително стряскащи
моменти – като този, в който дойде някакъв младеж и каза охооо, искам и аз, и изиграхме как
един сърдитко не може да се усмихне, а другите се опитват да го развеселят, като му дават
наркотици. Интересно беше дори тогава, защото когато пийнеше хапчето сърдиткото, всички
останали се преобразяваха на дяволи и всякакви странни същества.
Дойде вечер, месец изгрее и пр. Вълчо си тръгна с обещание пак да се срещнем и да
играем. Изпратих го и той ми показа две неща – пекарна „Галата“, чудесно място където има
оборот и нещата са сравнително топли, и две денонощни магазинчета в две мазета от двете
страни на една улица.
Беше втората ни вечер във Варна и отново отидохме да спим в заградената част на
плажа. На нашето място за игра се вихреше циганското трио – акордеон, кавал и гайда – и
печелеше сърцата на пияните паралии. Това трио сериозно ни бъркаше в здравето, защото
имаше съвсем различна група почитатели от нас, но ни пречеше да занимаваме нашите – деца
и любители на остроумието. Та така – лека-полека решихме да си търсим друго място за игра –
пък и самите цигани ни казаха да идем към Детския кът отвъд моста, където имало деца.
Да, обаче аз вече бях започнал да пиша този пътепис, затова останах малко при триото,
за да ползвам уличната лампа. Коле отиде сам на плажа.
Писах каквото писах – и псувах, защото започнах от Кара дере, а това са си няколко
седмици назад – едно е такава ретроспекция, друго е да пишеш за деня, който току-що е
минал, както беше миналото лято. Та писах що писах и отидох да си легна и аз.
Да, обаче по някое време през нощта нещо ни разбуди – оказаха се двамца, които шетат
насам-натам да свият нещо. Коле като ги подгони...
Оказа се също, че ни липсва една чантичка – с един фотоапарат и някакви пари. Коле я
бил оставил на земята под шезлонга, на който легнал, и тъкмо си казал „абе я аз да я
прибера...“ и захъркал. Та така.
На сутринта... или по-скоро до сутринта не мигнахме. Аз много се изщощих от тая липса
на сън – не стига, че легнах късно, но и да стана в 4...
Все едно. Решили бяхме да опитаме други места за сутрешна игра, затова хванахме
параванчето и багажа (все още огромен багаж, забележете! ) и се отнесохме до едно мостче,
любимо място за свирене на шапка.
Опънахме се на едно хубаво тревно триъгълниче с храсти отзад. Близко до нас имаше
една будка за сладолед и подобни неща. Помолихме човека да ни даде една вода, пък ние ще
му я платим, щом изкараме пари. Съгласи се – оказа се голям образ този, малко свит, но
позитивен и спокоен човек.
Мястото се оказа хем добро, хем лошо. Добро, защото наистина минаваха повече деца,
потокът хора беше много по-добър сутрин, отколкото на т. нар. главна алея на морската.
А беше лошо място, защото слънцето изгряваше стремглаво, а нашият тревен триъгълник
беше в западния край на площадчето – т. е. лъчите падаха точно през паравана върху нас и ние
се потяхме и едва виждахме какво играем.
Помня, че тъкмо играехме Шушу-мушу и Мирчо, когато мина Роби – един китарист и
певец, който пее за детската публика по морето и в Борисовата в София. Викнаха му куклите
едно здрасти, а той много ни се смя къде сме застанали да се пържим на слънце.
Някъде към 12 хората чувствително намаляха, защото страшно напече. Ние решихме да
се преместим от другата страна, където беше стабилна сянка. Да, но там нямаше такова хубаво

място за параван и бяхме принудени да напрегнем мозъци, за да опънем както трябва върху
алеята. Прилагам карта на площадчето за ориентация:

(Карта, фиг.6)
Както се вижда, място „2“ си е ачик-ачик на главния път и би било глупаво и грозно да си
разкрием гърба за която и да е посока на движение.Затова подходихме креативно: направихме
си триъгълен параван.

(фиг.7)
Лявото парче си е черният параван, а дясното е един чаршаф, който закачихме за
паравана и за едно дърво. Получи се хем допълнително място за хора, хем нещо като служебен
вход. Не беше твърде естетично, но беше що-годе пригледно. Всичкият ни реквизит се събра
спокойно отзад и играта продължи. Спомням си, че играхме пиратска история...
Колкото до сюжетите, няколко ще ви заделя за накрая, защото вече не помня пътя на
разработването им, но знам крайните версии – затова, любители на сюжетчетата и
незаинтересовани от другото читатели, смело прескачайте натам.
След една солидна пауза в писането, продължавам. Днес е 18.11.2014, така че ще ми
простите несигурността, що се отнася до хронология...
И така, направихме първата решителна крачка с Македонеца надалеч от „главната“ алея
във Варненската морска градина. За жалост това ни откъсна от Вълчо – това не го бяхме съвсем
преценили. От тук насетне той нямаше как да ни намери, понеже не си бяхме разменили
телефони, а ние играехме на място, което той нямаше как да знае. Нямаше да се видим с Вълчо
дълго време още...
Така, играхме край моста и бяхме хем доволни, хем не съвсем. Срещнахме се пак с
циганите, които свиреха на главната.
- Доволни ли сте? – пита.
Македонецът беше по-заинтересован от шанса да си намери фотоапарата, откраднат
наскоро, и повдигна тоя въпрос. Онзи беше искрено възмутен от факта, че някой краде в
неговия район. Поне външно искрено възмутен. Все пак този въпрос си остана нерешен и
фотоапаратът, чантичката и парите в нея така и потънаха в нашите спомени.
За сметка на това онези ни казаха да идем при детския кът – че там ходели всички деца.
“Какво пък?“ – казахме си и хайде...

Пътят от моста до детския кът са си едни солидни 200 м., които хич не са приятни с кукли
и с опънат параван. Обмисляхме разни варианти ако ни хареса край детския кът да играем
сутрин към моста, а следобед там, в къта...
Но като видяхме разстоянието, отщя ни се. За това се замолихме на небесата да тръгнат
нещата най-сетне и да не е необходимо да се местим повече.
Опънахме паравана край алейката, която водеше точно във входа на детския кът – който
представляваше малък лунапарк с всякакви влакчета, кончета и пр. атракциони, със стрелбище,
две-три кафенета, езерце с водни колела и с островче, голф... е, добре де, не съвсем малък
лунапарк! Очевидно привличаше доста деца.
Само дето нашето място не беше много добро. Алеята беше много тясна, а ние бяхме с
параван, успореден на движението, тоест хората ни виждаха както трябва само ако застанат
точно срещу нас. Аз имах лошо усещане за мястото... И от психологическата нагласа някак не
ми се играеше. Гласът ми беше почнал да ми изневерява... Несигурността (къде да играем,
къде да спим) започваше да си казва думата.
Коле започна да играе сам – с Шушу-мушу се опитваше да привлече внимание. Садеше
морков – излиза, представя се и казва „А вие знаете ли как се сАди морков?“...
- Здравейте, аз съм Шушу-мушу и съм на пет годинки...
Някои деца отминаваха, други се заглеждаха. Едно момиченце много се заигра – дори
говори с Шушу-мушу по телефона – понеже тя си имаше пластмасов, а Шушу-мушу – една
реквизитна слушалка. Забавата винаги става, щом има деца.
Аз излязох отпред с клоунския си костюм и с нос, свирих на китара... Нещо не ни вървеше
много с мястото. Коле също излезе и почна да имитира хората – но те не се радваха кой знае
колко.
Скоро щяхме да се отчаем съвсем. Над нас като дамоклиев меч беше надвиснала
перспективата да трябва да мъкнем всичко обратно до пица Радо... В детския кът питахме дали
можем да си оставим багажа, те ни отрязаха – нямало място...
И тъкмо си мислехме, че остава само земята да се разцепи и от там да излезе
въплътеното нещастие, когато... е, добре де, преувеличавам, но това е защото не помня и го
разказвам по-ярко, за да компенсирам... та тогава при нас дойде някакъв мъж на около 52г. с
очила и къса сиво-черна коса, който се оказа не кой да е, а собственикът на целия детски кът.
Той вика:
- Защо сте тук? Влезте вътре, тук ми задръствате входа с тълпа!
Отне ни около половин час да разтълкуваме правилно думите му и да влезем вътре в
детския кът...
А вътре беше ехааа... Но аз вече ви разказах какво имаше – за всичко ви казах, освен за
децата и за цветовете... Толкова шарено! Светлини, светлини! А имаше и от онези въртележки,
дето столчетата са на вериги и като се развъртят, от центробежната сила се чувства, все едно
летиш. Мен ме пуснаха да се возя веднъж – не съм бил прекалено тежък. Бях най-щастливото
дете на цялата въртележка в тоя момент. А всички долу се смееха, защото си размахвах босите
крака.
Вие знаете ли, че тогава беше топло лято и с макето бяхме се зарекли да не слагаме на
краката си обувки? Е, така беше. Само дето, тъй като бяхме вече в детския кът, нямахме право
да бъдем самобитни аборигени. Трябваше обувки... Иначе децата щяха да се шашкат, като ни
видят.

Първо се опънахме на едно китно местенце до една беседка. Там звучеше музика от
една колона, точно до нас беше една кула, имитираща свободно падане, която току казваше
„тсссс! “ и после пак „тссссс! “... Да не говорим за влакчето, което от време на време пускаха и
то изпълваше цялата околия с тракането на ламарините си. Скоростно влакче – т.е. не пътува за
никъде наистина, а си цикли върху релсите – и шумът е вечно при нас.
ШУУМ!!!!!
Много изморително място. Единственото хубаво нещо, което видяхме докато бяхме там,
беше един малък гений, който караше онези ниски коли с педали. Той беше десет пъти повече
шофьор от мен. Умееше да забие спирачка и да завърти колата, умееше да завие надясно,
когато колелата са в крайно ляво... Луд. Баба му и дядо му викат – то си му е в кръвта, то се
вижда...
Пожелахме му успех и след като видяхме, че там е невъзможно да се играе спокойно,
хванахме пак да се местим. Четвърти път за днес? Да.
„Тези“ от детския кът хич не искаха да ни дадат да играем на едно очевидно прекрасно
централно място – понеже нямало било гръб. „Миналата година тук имаше куклен театър и
артистите имаха много проблеми с децата! “ Ние обаче решихме да не обръщаме внимание на
предупреждението и именно там се опънахме. Очаквайте скромен опит за карта.

(карта на детския кът... фиг.8)
1 – центробежна въртележка (возих се 2 пъти)
2 – колички-въртележка – шумни!
3 – кафенета, заведения за бързо хранене
4 – заградено задно дворче, склад на открито

5 – прословутата тревна площ
6 – към чешма, към пейки за пейка-парти
7, 8 – коли, коне и т.н. пеещи тихо неща за срещу 1 лев
9 в кръгче – остров
9 в правоъгълниче – кафене баш
10 – занималня
11 – голф игрище
12 – лошия край на детския кът с много шум и малко спокойствие, което да нарушим
Сто на сто съм изтървал много подробности, но общата картинка е такава. Главно децата
стоят около 7 и 8 или пък минават от входа към 12, където има картинг, блъскащи се колички и
Western fight, където с въздушноструйни оръжия се стреляш с приятели. Това прави №5
идеалното място за нашето театро – площадче отпред, поток хора...
„Миналата година тук идваха едни ваши колеги...“ – и то гледаш, поизорано, стъпвано...
Мисля си – някой от горния клас ли ще да е бил, кой ли?
Взимаме му мястото – и стабилно започваме да играем, няма какво да ни попречи... Не
мога много да говоря за пари, понеже не помня подробности, но там здраво се закотвихме на
50 лв. на вечер.
Колкото до децата дето минавали отзад и пречели, е, ние си имахме македонец, който
да приложи приложните си умения по детска психология, пък и измислихме една схема да
завиваме всички кукли с един спален чувал, че да не привличат излишен интерес.
Играта ни много се улесни, когато Коле се сети да пита дали имат някаква маса, която да
ползваме – на нея си подреждахме реквизита, за да можем без да сваляме куклите от
паравана да си взимаме каквото ни е необходимо.
Проблем ни остана обаче спането. Багажите първо нали уж нямаше място в склада, пък
после баш шефът като казал да играем вътре, място тутакси се намери за нашите торби. Къде
да спим обаче?
Тази нощ, уморени до изнемога от всичките местения, просто се довлачихме до
брезентовото заграждение и опънахме палатка – ха крадете от палатка де! Не може току тъй.
Бяхме решили да добием човешки облик, да си намерим обувки (но Коле му взеха и
обувките), да се изкъпем... А последното беше възможно именно в брезентовото заграждение,
където видяхме един постен минерален душ.
Само дето бяхме толкова дълбоко мъртви, че оставихме къпането за сутринта...
А на сутринта Коле се буди и с едното око още спи, дето се вика, и отива да се мие.
Подава глава от палатката и чува викове:
- Махайте се от тук, тук е Евин плаж!
Коле е от Македония и колкото и добре да знае български, не е толкова добър, че да се
сети какво ще рече „евин плаж“. Онази го довърши:
- Ти да не си неграмотен! Евин плаж не знаеш ли какво е?...
А няма представа колко близко е до истината всъщност. Коле вика – докато се караха –
три пъти да се беше измил и да сме си тръгнали.
- Ще извикам полиция!
Коле пак ѝ обяснява – докато се карахме, да се бях измил...
- Ще се съблека гола!
И с Коле побързахме да си тръгнем.

После заедно избистрихме значението на новия и за двама ни термин „Евин плаж“ и найнакрая разбрахме защо всичките ни досегашни събуждания бяха съпроводени от бабешки
диалози и гледки на вече-не-съвсем-млади гаджета.
Режимът за деня ни горе-долу се уточни – нямаше да се мъчим да играем сутрин (макар
че край моста имаше и деца, и приходи), само вечер в Деткия кът. Там бяхме обявени във
Facebook (фейсбоклук) страницата на къта, което привлече много публика. Играехме от 18
някъде – преди това бяхме свободни да кръстосваме.
Няма да се движа хронологично по дни – не бих могъл чак толкова. Просто ще изредя
какво ни се случи...
Веднага след „назначението“ в Деткъта отидохме в центъра на Варна да намерим на
Коле едни обувки. Първо беше страшно рано и всичко беше затворено, после пък попаднахме
в разни магазини я скъпи, я само дамски (и пак скъпи)... Най-сетне стигнахме едно ъглово
магазинче, в което каката имаше и гуменки. Беше смешно как Коле влиза бос в магазина за
обувки – някак естествено. Облякохме се със здрави дрехи, изкъпахме се късно вечерта, за да
не кажат нещо бабите (е, добре де, и лелите)... Само вратовръзки не сложихме, иначе щяхме
да сме бетер Битълс.
Когато след 2-3 дена бос си сложиш обувки, всичко ти е странно. Толкова нови усещания!
Няма я болката в краката! Мога да тичам! Да скачам! Много се смяхме с Коле. Големи
аборигени бяхме, големи артисти станахме. Дрехите правят човека.
Един ден се разхождахме край Раковината и срещнахме едни младежи, един от които
носеше китара. Не помня как тръгна работата, но онзи поиска да посвирим заедно. Речено –
сторено...
Оказа се, че онзи учел пеене и си ползвал китарката за акомпанимент. Изпя ни две-три
песни, едната от които авторска. Нещо не я беше довършил както трябва, та му казахме да я
мъчи още. Другата песен, която ни изпя, беше „Айран с баница“, песен, нашумяла покрай
форматите по телевизията.
Аз съм дърта пияница,
пия айран с баница
и в Балкана с раница
без късмет, но с баница;
Аз съм дърта пияница,
нямам мярка ни граница
и поклащам си ланеца,
докат карам бавареца...
Смешничка песен – пародийна от моя гледна точка. Сто на сто някой я гледа по друг
начин. Коле пък хич не я хареса.
Този малкият певец беше много смачкано притеснен. Странно! Пееше супер, добре
свиреше, пък един нервен... все едно не той беше ни поканил, ами ние го карахме. Горкият.
Явно нервно интровертен. Сигурно много се натоварва.
Срещнахме на същото място и един дядо, който беше точен антипод на момчето с
„Айран с баница“. Казвам антипод, но не го приемайте буквално – не беше съвсем различен.
Имам предвид, не е чак като вместо ръце да имаше крака и вместо крака – ръце.
Музикалното му усещане беше хем обратното, хем някак си подобно на онова на
момчето. Самоук, хванал това-онова по слух, но само как! С какъв детайл! Скакъв дух, усет,
динамика, темпо, отделни струни... Личи си талант, а и търпение, едно отношение към

музиката, което надминава професионализма – любов. Такава естествена връзка с инструмента
онова момче, пък и такива като нас, трудно постигат – свикнали сме нещата да стават бързо,
през куп за грош, през пръсти...
Дядото ми смъкна най-тънката струна с един тон надолу – това бил руският строй.
Изсвири ми разни песни – страхотни! От едно време, хубави, мераклийски мелодии. Аз знам,
че носталгията е фалшиво чувство, просто недостиг на негативна информация, но нямаше как
да не ми стане малко мъчно за това как днес има по-малко такива търпеливи и всеотдайни
хора, такова приятно отношение към живота като в старите песни.
Дядото много се впечатли от моята малка блокфлейта. Хем поиска да му покажа как се
свири, хем веднага се стресна и се отказа, като се съгласих. Всъщност при свиренето на духов
инструмент най-трудно е да прецениш силата на въздуха... ако това му се беше отдало,
пръстите никак не биха го затруднили – пък изглеждаше като човек с вроден усет.
Като свирихме двамата с него ми стана жал, че всичко е така ефимерно – песента,
веднъж изсвирена, трудно се повтаря същата, а чувството е съвсем невъзможно да бъде
повторено. Но тъкмо тази тъга и тази истина правят чувствата толкова ценни – защото са
неповторими, уникални, присъщи за единствената ситуация... Ценете своите преживявания!
Създавайте добри преживявания за другите! /дидактичност
Тъй и тъй съм тръгнал да разказвам за интересните хора, с които сме се срещнали, ще
взема да продължа. Имаше и по-кратки познанства, например една вечер за мъничко си
поседяхме с двама метали. Ние дояждахме вечерята си и накрая ни остана само да допием
прясното мляко, (което между другото е много полезно за паднал глас и за липса на енергия).
Та металите ни видяха да надигаме картона и викат: „Това не е мляко, нали?“ Голям смях.
С тия метали си поговорихме за музика, за чалга и т.н. Някак си ми се сториха без живец
обаче тия момчета. Без ищах за живот, без енергия, присъствие. Някак си обезсърчени. Тъжно
е, когато човек е на около двайсет и вече не му се живее. Липсва ни нежност и разбиране.
Същото настроение като металите бяха момчетата, които намерихме в една малка
машина на времето, наречена DOOM – компютърен клуб (даже верига) като едно време... само
дето цената – двойна. Коле седна за малко, за час, да види какво става в мрежата... Пуснахме
си „Дърта пияница“ с официалния клип, който отвори Коле, пък аз го сметнах за много смешна
пародия на типичния американски клип със всичките забавени кадри и пр. нагласеност. Открих,
че доста неща аз приемам като пародия, а хората край мен ги приемат 1: 1, без сарказъм. Явно
винаги има поне две гледни точки... Може би аз съм премного идеалист и виждам под вола
теле, може би пък другите нямат моето око за смях.
Докато Коле сърфираше, аз си поговорих с „шефчето“ на клуба. Двамата
поносталгирахме за зората на компютърните клубове – аз помня, че заради едно интернет
кафе похарчих едни трудно спестени пари, предназначени за една екскурзия от училище. Ето
кога за пръв път електронното е дошло за сметка на реалното, физическото... Ей, колко мога да
ви разказвам колко борба съм имал с електронния свят – колко взаимоотношения са останали
половинчати заради него, колко време и колко сън съм захвърлил на вятъра пак заради него...
Напоследък сядам на компютър само за да пиша и за да запиша някоя и друга песен – или да
чуя някоя, предимно на Джон. Ленън.
Но стига съм се отплесвал в неща, които не са ви интересни. (Я, какъв съм ясновидец –
знам кое ви е интересно и кое – не! )
Краткият досег до интернет ни донесе вестта, че е умрял Робин Уилямс, един страхотен
артист, изпълнил много любими роли... Само като си помисля колко много мъдрости съм чул от

устата му! Carpe diem! Пък дочухме, че бил отнел сам живота си. Щом той, на когото сме се
опирали, е поддал, какво остава за нас – така си помислих за миг. После се сетих, че всеки е
просто човек – просто в очите на другите понякога случайно изглеждаш по-голям и силен,
отколкото си. И не е страшно, че не си... Не е нужно. Идеалите не страдат от несъответствието с
реалността, понеже се намират в света на идеите, а според мен той е по-истинският от двата.
Сбогом, Робин Уилямс! Среща в небето!
Все ще мина и през небето, закъдето и да тръгна, когато дойде време...
Абе какви са тия работи? Уж пиша весел пътепис, пък вече шеста страница депресии и
дидактизми... Я да се стегнем малко и да се вкараме в жанр.
На входа на Детския кът срещнахме един чичко, който се оказа ИСТИНСКИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ. Обяснявам: от 20 години той се занимавал с продажба на онези китайски
светкащи боклуци и балони и пр. гадости, впечатляващи децата с цветовете си. От 20 години!
Не е шега работа! Той знаел всички тънкости на занаята! И вярно – в начина, по който стоеше
безизразно и безучастно до количката със стоката личеше една обиграна премереност, едно
чувство за усет, за мярка, което единствено един истински професионалист би могъл да има.
„Навъдиха се новаци! “ – вика. „Нищо не разбират от тая работа! “ Голям обаз. Професионалист
човек!
Коле много обича змии. Аз не, но пък не ме и отблъскват прекалено много, та идохме да
разгледаме терариума, който се намира на една заградена полянка в морската.
Там за мен далеч по-интересен от всичките мамби и питони беше човекът, който
отговаряше за тераруиумъта.
{Щом почнах да правя толкова много правописни грешки, значи е време да спя – и без
това е към 2: 30 сутринта; нямам друго време да пиша, освен късно вечер...}
Но да доразкажа (вече на свежа глава) за човека от терариума. Посреща ни с въпрос:
- Вие нормални хора ли сте, или сте студенти?
Скоро разбрахме какво точно имаше предвид. На света има и нормални хора – той беше
студент.
Следва китайска филология.
Обича змии, има си лична колекция у дома, която е доста впечатляваща. Има амбицията
да събере по една от всички отровници или нещо такова. Към змиите се отнася без страх, освен
когато страхът е просто разумно поставяне на граници пред експериментите. Например имаше
2-3 клетки, които той не бивало да отваря, ако му е мил животът. Другите ги отвори всичките,
за да видим как се хранят, как се носят змиите и т.н. Даже подари на Коле една стара кожа от
змия, която до ден днешен пазим, но няма да приложа към тази книга – търсете си я сами да я
видите.
Наред с китайския (който донякъде владее - каза ни нещо с автентича интонация) и
змиите, той се занимавал с коли – именно с тунинг на автомобили. Били двама и отваряли
сервизче. Нашият пишел софтуер за компютрите на борда на колата, а заедно оправяли товаонова и ето ти кола за чудо и приказ. Това им начинание било много доходоносно, но на авера
на нашия му излязла възможност да иде в Русия и там да заработи същото. Нашият искал да
замине с него, но уви, не го одобрили нещо от там. Останал сам в България. Все още пишел код
за машинарийки в колите, които онзи оправял (тунинговал) в Русия – и онзи правел големи
пари, 10% за държавата, 20% за мафията и т.н. и пак му оставала многоцифрена сума годишно,
от която давал на нашия неговия дял.

Така че – змии, китайски, компютри и коли... Достатъчно му е! Студент, не нормален
човек. Голям образ, как да не ти стане симпатичен!
Коле много обича змии, затова го разпитва надълго и нашироко коя какво и колко яде,
какво виждат и т.н. Онзи ни обясни всичко... Отвори няколко клетки и ни показа как се оправя
със змиите вътре. Дори подари на Коле една змийска кожа – която до ден днешен краси
шкафчето до едното легло в нашата нова бърлога.*
‘* - за това ще разказвам друг път.
Колко пъти сме били във Варна вече, пък веднъж не бяхме отишли на този пусти
планетариум!
Не го бъркайте с делфинариума. Разликата е формална, но съществена – в еднто вместо
планети по тавана има делфини и обратно – в другото вместо делфини има планети. И не
бъркайте планетите с пингвини! Тогава щеше да е пингвинариум, не планетариум!
Аз винаги... е, добре де, от известно време имам голямо уважение към космическите
работи. Много харесвам научна фантастика и се възхищавам на космонавтите – едновременно
учени, атлети и войни... Космонавтът ще да е съвкупност от най-добрите човешки качества
(евенуално с изключение на хумора). Близко до неговия пиедестал в моята глава се доближава
единствено циркаджията. Какво по-велико от това да показваш и доказваш човешките
безгранични възможности? Еквилибристика, жонгльорство, акробатика, клоунада... Овладей
цирковите изкуства и ще овладееш и моите сълзи. Просто това е втората от струните на моята
душа... Космос, цирк... Натам са сигурно децата, поезията и пр. Не знам. Сигурен съм
единствено за първите две. Те са безотказните!
Стига съм се откланял за тия две страници. Отидохме двамата с Коле на планетариум и
точка по въпроса!
Преживяването започна някъде към 17: 00 и продължи около час. Беше лекция, изнесена
от Мис Заспал глас 2005 и илюстрирана от едно кълбо с много лупи и лещи по себе си и лампа
посредата:

(планетариум... фиг.9)

Научихме колко кофти е на Меркурий и Венера, разбрахме колко точно десет милиона
спътника има Юпитер и пр. Илюстрациите за жалост не бяха тъй убедителни и изпипани, че да
компенсират „ентусиазма“ на лекторката и се страхувам, че ако темата не ме вълнуваше, щях
да заспя като всички останали в залата. Какво да се прави – тъмничко, уютничко, приспивничко.
Т.У.П. с други думи.
Дни по-късно видяхме в Америка какъв планетариум си имат за чудо и приказ – във
филма K-PAX с Кевин Спейси. Чуден. Чуден филм. Чуден планетариум. Нашият и той си е хубав,
само че не толкова.
Помните ли когато двамата с Коле играхме близо до моста в Морската градина? Когато се
пържихме на слънцето. Дето мина Роби, онзи музикант, наш познайник от Борисовата градина
и от миналото лято? Е, та за него да ви разкажа още нещо.
Макар че сега като отделям толкова много внимание, нещата изглеждат малко премного
важни, пък те не са кой знае какво... Е, нищо, в началото се разбрахме: Кот такоа!
Та Роби един ден дойде при нас с бизнес предложение. Да се съчетаем – той с още един
да пеят, а ние да се редуваме с тях и да си играем нашите неща. Песен – историйка – песен –
историйка. Съдържанието на подобен спектакъл не притесняваше Роби ни най-малко, беше
убеден, че ще го направим за чудо и приказ. Повече го вълнуваше това, че ще успее да го
прокара като европроект. И това, че ще имаме хубава сцена и озвучаване – микрофони и пр.
Хубаво предложение.
Остана си само предложение обаче, така че спирам да пиша за него.
Това не беше единственото предложение, което получихме. Имаше още две – за един
рибен фестивал и за един детски рожден ден.
И то такива предложения, че изведнъж станахме по-оптимистични по отношение на
събирането на таксата на Коле за НАТФИЗ.
И двете се отнасяха за месец септември, затова се реши – ще се ходи пак във Варна!
И така, минаха се дните на Хамале-мале турнето гостуването във Варна, първото за тази
година. Колко изкарахме там вече не помня, беше между седмица и две, затова нека стиснем
ръце на 10 дена.
Спомнихме си с умиление за пътя на идване – да ни качат и двамата и то чак до Варна! С
целия багаж! Помните ли илюстрацията с багажа? Все още беше толкова огромен!
Срещнахме веднъж човека, който ни докара, в морската – и много му се зарадвахме.
Разбира се, твърде голям късмет щеше да е, ако беше казал, че ще пътува наобратно скоро...
(Бележка: Не го каза! )
В един хубав слънчев ден двамата с Коле се вдигнахме от при Пламен (нали щяхме да
спим пред общината, но идохме при Пламен заради на Коле шампоана) и отидохме да
стопираме.
С Т О П!
Ама защо не казвате, че не съм ви доразказал къде сме спали с Коле? За малко да
изтървете най-интересното, пък и важен фактор в развитието на нашата умора и даже падането
на гласа ми.
Май стигнахме до там, дето разбрахме що е то „Евин“ плаж. Справка: голи възрастни
дами.
От онзи ден насетне на евиния плаж ходехме само привечер, за да ползваме душа.
Никакво спане!

За сметка на това пробвахме 4 други интересни места и ни остана перспективата за пето
и най-интересно. Слушайте и се дивете. (Добре де! „Четете и се дивете! “ Добре! )
Първият ден отидохме на най-скришното място в цяла Варна: зад платното „Еропа дърабъра дъра бъра седемстонин седемдесет и седем чадъра“, което беше опънато уж на дъното
на сцената „Раковината“ в Морската. Уж на дъното, но всъщност отзад оставаше едно приятно
празно място, което за една нощ стана наш хотел за палатки. Много внимавахме да не ни види
пазачът на фестивала на занаятите и сувенирите, който течеше точно пред „Раковината“. Онзи
беше хладнокръвен главорез на пръв поглед и май не беше чувал що е то сън.
На сутринта обаче носовете ни с Коле странно как, но се бяха поотпушили и рязко и
единодушно решихме да върнем хотела си за палатки към предишната му функция – очевидно
(носедушно) тоалетна.
Въздъхнахме (щом се поотдалечихме естествено) и продължихме нататък в
приключението.
На следващата вечер забелязахме една палатка, точно като нашата, опъната до сергиите
на същия този фестивал на занаятите и сувенирите. Попитахме пазача... и той се оказа душичка!
Вика – абе те са от фестивала и затова може, но опънете се и ще кажа, че и вие сте от
фестивала.
Викаме си – бре, защо се крихме снощи? Явно сме си го викали на глас, защото той вика –
и аз се чудя, гледам ви вчера, че се завирате там зад сцената...
Добре де, хванахте ме, тук послъгах, за да излезе по-интересен пазачът. Всъщност и да ни
е забелязал предния ден, не е ставало дума... Но признайте, че е смешно, ако каже „И аз ви се
чудих, ама какво да се прави.“
Та вика той – да бе, вчера защо се завирахте там зад „Раковината“...
Опънахме си палатката като царе на тревичката зад една сергия. Толкова спокойна нощ
това пътуване не сме имали – нали чак пазач си имахме да ни пази! Кой като нас!
Късмет, късмет, ама не се задържа. Какво се случи, не знам, но Коле се събуди и подаде
глава от палатката точно когато на пазача му дошла инспекция. И инспекцията веднага
прозряла колко точно сме от фестивала... И пазачът беше принуден да се сбогува с нас и да ни
помоли вече да не сме стъпили! тук с тая палатка! (това за пред шефовете, иначе пусна една
сълза).
„Къде да спим?“ – този въпрос отново беше на нощен ред на следващата вечер. Е,
сетихме се за Пламен. Защо и как решихме да му досадим, не помня, но решихме и го
направихме – отидохме да спим при него.
Дори в тази ситуация той беше по-уморен и от нас. Тежка работа! И все пак не отказа да
ни подслони, макар че ние сме си досадници и двамата. Ама нищо чудно! Коле като направи
тъжна физиономия, не можеш да му откажеш!
Това значеше една спасена нощ. Ами следващата? Хм.
Решихме да се обърнем към НЕГО. Към студента. Сетихте ли се? Онзи наш вездесъщ
познайник от терариума! Онзи със змиите, китайския и колите... Той беше толкова
добронамерен, че сто на сто би ни пуснал да си опънем палатката до терариума...
Тръгнахме право натам.
Стигнахме и заварихме банкет. На една кръгла пластмасова масичка на двора пред
терариума (където трябваше да си сложим палатката) бяха насядали петима души, сред които
една дама, нашият човек и един Гръб.

Оказа се, че Гърбът е шеф на нашия. Голям змияр с много опит... Той си остана с гръб към
нас през цялото време и отхвърли всяка наша молба. (Сигурно не е видял като паднахме на
колене, затова.) (Ние знаехме, че той няма да види, ако паднем на колене, затова си го и
спестихме).
Не ни се отвори парашутът, но пък дамата и един господин ни дадоха две чудесни
алтернативи. Нашият човек закима с ентусиазъм – тъжно му беше, че заради шефа си не е
можал да ни помогне в нужда.
Първата алтернатива беше гласът на разума – да идем по-нататък в Морската, където
след някакви три колчета полицейският патрул не можел да мине и не проверявали. Ако не
след колчетата, то след последния плаж имало малко камъни и пясъчната ивица
продължавала, недостижима за кола.
Втората алтернатива беше същинска поезия и до края на дните си тайно ще съжалявам,
че не я пробвахме. Мъжът каза:
- Ами че то пред общината има палатки!
- Как така? – жената.
- Нали има протест!
Гениално.
Просто гениално.
Да идем да опънем до протестиращите! Каква дързост! Но кой друг, ако не ние, ще е
способен на нея?
Представихме си го.
- Ние идваме от София, там бяхме в окупацията, идваме да подкрепим вашите
искания! – това на другите протестиращи.
- Нещата не могат да продължават така! Това е недопустимо – ако ни
интервюират медиите; а отзад Коле:
- Дръжте ме! Дръжте ме, ще ги размажа!
А полицаите ако дойдат:
- Наше право е да изразим своето мнение!
и т.н.
Без въобще да знаем защо е протестът. Възможно ли е това да стане? Тук – да. В
България – да. Сигурно и по цял свят, дявол го взел. В „Животът е прекрасен“ всички се нуждаят
някой да се самоубие за тяхната кауза... Защо пък ние да не поспим в палатка за нечия добра
кауза? Какво като не я знаем.
Очаровани бяхме от тази втора алтернатива, но решихме първо да пробваме първата. Не
случайно са първа и втора – почва се не от втората, а от първата... Така е естествено.
Вървяхме, вървяхме... Повече от очакваното... Много повече от очакваното... И
стигнахме. Но какво да видим! Средното от трите колчета го няма и патрулката тъкмо минава
нататък! Навсякъде са плъзнали, их!
Продължихме към плажа. Е, помните ли като казах, че сме вървели повече от
очакваното? Сега вървяхме десет пъти по очакваното плюс още двеста крачки! Да не
забравяме, че цял ден сме кръстосвали и сме играли, а и сега мъкнем палатка, чували, китара и
шише бира... Особено последното, много тежко. Горките ние.
Стигаме до мястото, където около 50-100 м. камъни делят единия плаж от другия.
Тръгваме да ги прекосяваме... Пък като наизлязоха едни вълни! Пък като ни зацелуваха
краката! Камъните хлъзгави! Нощта тъмна! Студена! Багажът тежи и се лашка...

- И умряхте ли? – ще попитате.
Не, не умряхме! Стигнахме като по чудо необитаемия плаж... Напълно невредими,
въпреки всичките опасности.
По плажа имаше следи от заливане, което ни навя спомени за наводненията по-рано
същото лято, благодарение на които между другото и сезонът не бил силен като другите, както
разправят.
Навя ни спомени, но не ни и разколеба. Опънахме се, седнахме и тъкмо (нали бяхме
много уморени) да отворим пивото – и от някъде се появиха тримца и разпънаха една
палатчица малко по-натам.
Помислихме, почудихме се и най-накрая аз се сетих, че сигурно не са полицаи. Защо ли?
Е, то е очевидно – какви ще са тия полицаи, дето идват и просто опъват палатчица?!
Та отивам аз да им направя предложение, на което не можеш да откажеш:
- Имаме бира и китара.
Е, за малко да дойдат, но също като нас били страшно уморени, та решиха направо да си
лягат да спят. Нямали къде другаде! А, това звучи познато... Пък тук им било далече...
И им разказах великия план с протеста и палатките пред общината. Леле, влюбиха се в
него! Разбрахме се на следващия ден да го направим. На нас с Коле това щеше да ни бъде
последна вечер във Варна – и щеше да бъде достойна последна вечер!
„До утре! “ – сбогувах се с троицата и ги оставих да спят, отивайки да спя и аз.
На сутринта онези още не се бяха събудили, когато станахме. Събрахме багажа и поехме
по пътя, който предусещахме като дълъг.
Каква беше нашата изненада, когато видяхме, че в камънаците, отделящи двата плажа,
има спокойна пътечка със стъпалца – и през нощта сме се подложили на одисейски трудности
за нищо... С прикрити усмивки се гмурнахме в последния си ден във Варна за това пътуване.
Дойде и последната вечер и наближава и краят на тази спяща суб-история. Помним, че
общината беше нашата дестинация... да, обаче!
Коле държеше да се изкъпе, а се оказа, че шампоанът и пр. са останали при Пламен! Е!
За огромно мое и ваше съжаление няма да прочетете за нито едно нечестиво дело
спрямо политическите рокади и схеми, движения и пориви. Много ми се щеше да пробваме...
Не че имам нещо за или против хората – нали не ги познавам – но щеше да е страшно смешно,
ако беше сработило!
Издебнахме Пламен, който беше двойно по-уморен от предния път... Нататък го знаете.
И така вече знаете цялата история на нашето спане на различни от чудни по-чудни места
във Варна. Изведохме и една закономерност: колкото по-добре е за палатката от гледна точка
на полицаи, толкова по-зле е за палатка от гледна точка на миризма. Следователно полицаите
сигурно могат да арестуват миризмата и затова тя се крие по нашите места!
В един слънчев ден, а именно 15 или 16 август 2014, ние си тръгнахме за София. Това
беше заключителният и в никакъв случай не най-яркият момент от Хамале-мале.
Както се досещате, нямахме същия хубав късмет, който имахме на идване. Само не се
досещате колко точно не ни вървеше.
Отидохме на изхода на града и зачакахме. Разделихме се на две като в София – багажът
ни все още беше епохален и монументален. Аз бях взел... Джъмбо торбичката с Ахти,
огромната кукла диригент, който между другото излезе от там един единствен път за мъничко!
Мамицата му, само го носихме да види морето и толкова! Пък тежи колкото мен!

Та носех торбата с Ахти, край него куклите. Освен това моята чанта, спалния ми чувал и
палатката. Параванът и китарата взе Коле, заедно с неговия багаж и чувал. И още нещо сигурно
– колко му е да съм забравил нещо!
А сега! Много внимателно четете това, което следва, понеже съм сигурен, че през живота
си няма да можете да намерите подобно нещо, каквото и да прочетете и където и да пътувате.
Всичко стана, когато дойдоха...
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скъсана страница
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

...пътуването продължи до самия си край.
Бих могъл дълго да изследвам последствията от това върху живота си – сигурно би
излязло цяла книга. Да не говорим за промяната, която се получи след тая случка с Коле...
Всъщност не е за вярване как едно единствено пътуване, започнало кажи-речи
обикновено (доколкото стопът може да се нарече обикновен), се превърне в такова... дори
нямам дума да го назова.
Каква загуба за човечеството би било, ако някой се сети да откъсне предната страница и
да я направи нечетима, за да запази знанието само за себе си! Колко коравосърдечно би било.
Слава богу, на никой никога не би му хрумнало да го направи и ако сега не бях го споменал,
сигурно...
След леката мистификацийка с липсващата страничка, на която всъщност не пише нищо
важно (мразите ме, че го обясних, нали? И аз се мразя!) да се върнем все пак на същинската
история. (Просто имаше една вече откъсната страница и аз така писах по нея, ужким е имало
нещо много важно и интересно там, хаха.)
Отиваме с Коле и целия багаж да стопираме. Отидохме рано, към колко? 8? Е, отседяхме
си.

По едно време при нас дойдоха двамца, момче и момиче, чужденци. Техният път – подълъг от нашия! Бяха към Видин, а оттам – не помня... Поляци ли бяха, какви бяха, също ми се
губи. Бяха много усмихнати и много кльощави, в това съм сигурен.
Седяхме, седяхме четиримата часове наред – никой. Най-сетне някой взе двамцата, пак
останахме с Коле... Естествено, не можехме да си приказваме много, нали трябваше да сме
отделно, за да има шанс някой изобщо да спре!
Тъкмо когато вече обмислях как ще се кандидатираме за почетни граждани на Варна,
някой качи македонеца. Почаках си след това сам... Като тръгваше, опитах се да му пробутам
палатката поне, че да не ми тежи и да ме вземат по-лесно. Не я взе. Телефонът също остана в
мен – тогава той нямаше и двамата ползвахме моя.
Денят започна вече да се търкулва, затова когато най-сетне един пичага спря и ми
предложи да ме остави на разклона за Търговище (май така беше), аз не се подвоумих, а се
качих, за да разбия лошия късмет (навярно довян ми от багажа).
Мястото не беше далеко, т.е. още си бях в началото на пътя – но пък беше стратегическо,
защото всички пътуващи за София там завиват и нямат скорост – а и има къде да се спре...
Да, ама на! Денят взе да напредва, а аз – не.
Спря! Спря една кола! Вътре двамца, мъж и жена, тя май беше... всъщност и двамата
имаха по нещо гръцко в себе си. Може би си въобразявам, нали не познавам никакви гърци, но
такова чувство имах.
Тя беше много мила и грижовна, и бърборлива. Той по едно време ѝ вика: няма ли да
замълчиш за малко? Тя тогава ми се оплака:
- Иди го разбери! Преди малко ми каза „Говори, че да не заспя! “, пък сега – това!
Как да се оправям с него?
Аз споделих, че единственият ми сходен опит е този ми с македонеца – от две (вече три)
години сме заедно и изобщо не можем да се търпим, но пък ни върви на работа и не можем
един без друг.
Хубаво всичко, но те бяха до... Велико Търново! А е отминало времето, когато Търново е
било столица... т.е. не ми вършеше същата работа като София. А, да, пък и домът ми беше в
София, това също не е без значение.
- Къде да те оставим в Търново?
Хъ!!!!!
Знаех, че Търново е черна дупка за стопаджията. Всички карат за там, но никой никога не
е напускал града на стоп.
Вечерта напредваше – беше към 18 часа. Оставиха ме на влизане в града. Небето
почваше да се стъмва, облаци се стелеха.
Стоях и чаках, но нищо не се зададе, освен по някоя профучаваща самотна кола, която не
би спряла, ако ще да бях без багаж и да бях момиче.
И тогава взе, че заваля! Кап-кап, нали знаете.
Викам си – то се е видяло! – и опъвам набързо палатката в храсталака до шосето.
Закътано, пък и палатката зелена... Ако трябва, цяла нощ мога да остана там. Но на първо
време дай да спася багажа сух... пък и себе си...
Успях. На пода на палатката се образуваха локвички само – тях обрах с плажната си
кърпа.
Вълнувах се много – за пръв път стопът не ме отвеждаше чак до целта за един ден! Плюс
това бях сам, което правеше нещата хем по-други, хем, от някаква гледна точка, по-интересни.

Ако бяхме двамата с Коле, щяхме да сме много по-сигурни и предимно щяхме да се смеем и да
недоволстваме, но сам? Сам се чувствах страхотен приключенец, застанал на ръба на
неизвестното...
А дъждът си валеше.
По едно време ми звънна телефонът.
Беше Максима – една приятелка от НАТФИЗ. Коле явно беше стигнал и от Facebook беше
я накарал да ми звънне да ме пита какви ги върша и къде се мотая. Е, казах ѝ... Колко ли се е
смял македонецът, хе.
Да, ама плановете ми за сън нещо се осуетиха – спря да вали, а беше още светлосумрачно. Викам си – абе я! И станах и пак събрах палатката.
Мястото, където бях застанал (където ме бяха оставили) беше спирка за тамошния
градски транспорт. По едно време се зададе едно бусче...
Качих се. За 70ст. ме закараха колкото бе възможно към другия край на града. Едвам се
разбрахме къде искам да стигна – явно бяха свикнали човек да е наясно.
Стовариха ме някъде си там си и ми казаха накъде да вървя. Колко беше пътят – няма и
толкова, пък дори и с Ахти на гръб. „Моем да носим“ – има такава фирма за превози. Абе
Хамале-мале.
Подминах някакъв мол. Животът в него ми се стори страшно чужд и различен. Бях в
съвсем различен филм от двамцата, които излязоха от някакво казино ли, боулинг ли, и казаха:
бре, то май е валяло... Чудно ми стана как може да има толкова голяма разлика във
възприятието. Или с други думи, толкова се бях вкарал в мойта си ситуация, че от това
отрезвяване ми стана смешно.
Е, стигнах до изхода на Търново. Хубаво, но вече беше почти съвсем тъмно. Стопирах,
докато не стана съвсем, съвсем тъмно, и се отказах.
Опънах палатката повторно – на едно триъгълниче трева между шосетата, на което щях
да си съжителствам с няколко елхички и няколко храста. „Добре че палатката е зелена! “ –
казах си и се набутах вътре, спокоен, че няма да имам проблеми и никой даже няма да ме
забележи.
И тъкмо навреме! Тамън влязох и дъждът пак започна. Е, лека нощ!
Отдавна не си бях лягал толкова рано (21:00), затова на сутринта се събудих отпочинал и
свеж, още преди каквито и да е аларми. Беше някъде към 7.
Какво да се прави – събирай багаж, стопирай...
Играта вече имаше условие. Ако до 12:00 никой не ме е качил, казах си, отивам на
автогарата. Защо? Защото същата вечер имахме репетиция в София! На следващата сутрин
щяхме да играем „Кукли и клоуни“, един спектакъл от къси сцени, който беше сглобен от
професорите от нещата, които сме играли по изпити първи и втори курс.
Така че трябваше да стигна София!
Стопирах, стопирах – няма, брате! Само един мъж спря, но каза, че е към едно близко
село, което хич не ми вършеше работа.
По едно време покрай мен мина някакъв пешак с една торбичка, в която като да имаше
някакво шише и още нещо. Все едно идваше от магазина. След това просто се върна обратно,
помъкнал същата торбичка. Къде е ходил, представа нямам. Нищо не каза. (Не съм го и питал.)
За разлика от него обаче следващият, който дойде, беше много приказлив и усмихнат, и
ведър. Казваше се Давид и също беше тръгнал към София. Разбрахме се ако някой спре при
мен и има място – да вземем и него, и обратно.

Ей, боже, почти стана 12:00!
И тогава се случи обратното. Една кола спря и взе Давид... После спря пред мен. Викам –
вземете ако може поне торбата, че да имам някакъв шанс. (Все се опитвах да пробутам багажа
на някого – явно ми е било идея фикс.)
Е, качиха и торбата, и останалия ми багаж, че и мен самия. Жената, която караше чак се
учуди:
- Пък аз си мислех, че имам малка кола!
Още повече се смяха, когато разбраха, че в торбата има цял куклен театър.
Давид и дамата, чието има не запомних, много си паснаха за събеседници. Оказа се, че
са учили почти по едно и също време в едно училище (ако си спомням правилно) и т.н. Той
живял известно време в Америка, но заради духовни нужди се върнал. Сега отивал на рилските
езера...
И СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
ВСЪЩНОСТ СЛЕДВА ПРОСТО ЗАДНАТА СТРАНА НА ТЕТРАДКАТА
където има поезия, писана наопъки <-----Благодаря, че оцвети
някак целия ми свят!
Чернобял бе той преди,
а сега е цял във цвят!
В следващата книга на „пътеписа“ „МемоАРЕ ДЕ! “ ще видите:
1.
Завършека на Част III: Хамале-мале;
2.
Започвека на Част IV: Втори Варненски гастрол 2014 „Делфинариума“
3.
Дългоочакваните ДРАМАТУРГИЙКИ, т.е. какво сме играли това лято с
Коле двамата
4.
Кратък разказ за:
- София м/у III и IV част
- „Панаир на куклите“ – София, септември 2014
- „Златният делфин“ Варна 2014
- Красноселските поети се завръщат
Седем цвята
Всичко стана като в сън.
Сякаш дъжд валеше вън,
а след миг бе светъл ден,
от дъгата изцелен.
Дъждът се беше извалял
И светът от чернобял
стана шарен и искрящ,
загърнат в седемцветен плащ.
Ето, ето я дъгата
със вълшебни седем цвята:
оранжевите мандарини,
на коино „вътрешното“ се яде;
нежността в очите сини,
която тъй сърцето ми боде;
джунглата, на плитка сплетена,

със зелените листа;
кръвта ми, щом са хванати ръцете ни –
червена, като твоята уста;
водопадите от злато течно,
обгръщащи лицето в ореол;
лилавото на Viber късно вечер
и надписът incoming call...
Вкъщи тримата седят:
поетът с тънката писалка,
котката тревожно малка
и на стол край тях – студът.
Това сме несъмнено аз,
улисан в свойте смешни рими,
котката на име Мими...
а студа наричам Спас.
Мими пита: Що написа?
Нещичко за нея, знае.
Но замръзна нашта стая,
та извиках: Спасе, спри се!
Поема цяла съм наченал
за нашта малка котка Мими,
ала вместо топли рими,
те излизат все студени!
Не, нямам веч нужда от тези въпроси!
На който му трябват, нека отговор проси:
аз вместо отговор слънце си имам,
слънце, обръщащо прозата в рима,
слънце, разпръскващо мрака с лъчите си,
слънце, разтапящо ме само с очите си
и ставам на езеро и го отразявам...
Дните минават – не изтрезнявам!
Минават се дните, но не ставам по-трезвен,
напротив – чак искам светът да изчезне
и за мъничко само да сме аз и ти двама
един глупав рицар и една чудна дама,
един спящ поет с несънувана муза, и
един ведър стих и една нежна рима...
Или просто студент с недообръснати бузи,
непохватно целуващ свойта любима.
На Яна 1, 12, 14
Песен на влюбения студент
Довчера се питах къде си и чаках,

довчера се лутах напразно и плаках,
довчера се стях просто тъй, да не плача
задето си знам, че един ден плачът,
хитроумно прикрил се под името време,
и ще бъда разтворен в тишина толкоз плътна,
че ще бъда тъй сам, че умрял ще се гътна.
Но днес второ слънце в живота ми ти си,
животът ми вече от тебе зависи
и даже коварното, подлото време
няма да може ей тъй да ме вземе,
без бой, без борба, не и току-така –
понеже със теб се държим за ръка
и този ни хват е споен с топлината
на две ни сърца и любовта ни една.
Животът без теб беше мрачен и празен,
животът без теб е най-страшната казан,
а щом си до мен, в мене мигом е лято
и в душата ми пърха цяло прелетно ято,
току що събудено или дошло си от юг
и главата ми пълни се с лекия звук
на славей и лястовица, чучулига и кос
и няма веч място за ненужни въпроси...
Какво е това, що по всички страни
и по всички държави по целия свят
ценят го еднакво мъже и жени
не ща гатанки
Къде запиля се, любима моя?
Аз твоят съм Краси, помниш ли ме?
Или не знаеш никой с такова име?
И напразно те чакам ей там, след завоя?
Ще дойдеш накрая, аз зная, аз зная,
може би вече си нейде наоколо
Поезия нахалост
Бих желал стихът ми да е строен,
цветен и извит като дъгата,
сигурен като дъжда спокоен,
лекичко попиващ във земята;
да е полет, да е порив светъл
нагоре и напук на всичко тъмно,
да е въплътена добродетел
в олтара на върха на било стръмно.
Но ето, че контраст се получава
и темите се борят със стила ми,

намислен светла слава да въздава,
а ползван да възпява все налъми,
все налъми, скъсани и гнили,
все проблеми дребни и нищожни...
и да стигна храма върху билото
вече ми се струва невъзможно.
G Em C G
Em C D D
G Em C G
Em C D G
И ето, високо слънце изгря
и светът стана цветна поляна
а лъчите говорят със свойта заря
че е време за промяна.
Дръжте се, хора, иде новият ден,
мъничко още остана
знаете вече – запейте със мен,
че е време за промяна.
има още едно две стихотворения и планове-конспекти за събитията

Мамицата му, да си бях водил бележки за датите!

