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ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА
Боян
Симеон
Крум
Бащата
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Да, вратата е затворена. Но тук-там има цепнатини в дъските…
Петер Хандке

Добре обзаведен хол. Функционални мебели с модерен дизайн. Седнал върху канапе, Боян нервно масажира слепоочията си. Не изпуска картината от телевизора. Гласът зад кадър е на Крум.
ГЛАС

… но от множеството форми на прераждане лично аз ви
съветвам да изберете тази на птиците. Разбира се, светът
им е многообразен и това, че се делят на совоподобни,
гъскоподобни…

БОЯН

(По телефона.) Веднага ме свържете с апаратната. Да, с
режисьора. Даниеле, това предаване в сауна ли се снима?
Прекалявате с пушека. Не виждам нито участника, нито
публиката. (Излиза бащата на Боян. Тътри куфари.)
Татко, върни куфарите! (Бащата връща куфарите обратно.) Знаете, че аз съм създал това предаване и няма
да ви позволя да го превръщате в експлозия на активни
вулкани! Дай ми оператора. (Бащата се връща. Отваря
гардероба и изважда вратовръзка.) Остави вратовръзката,
татко! (Бащата дълго време стои и гледа вратовръзката.
После тръгва с нея към стаята си.) Стефане, какво става с
трета камера – картината не е на фокус! Не се вижда публиката. E, щом е малко, по-добре наистина да не се вижда.
Важното е да ръкопляскат. Табелата с надпис „аплаузи“
свети ли? Защо да е проблем? Мм. Като не разбират какво
е „аплаузи“, напишете „аплодисменти“. Е, как не знаят какво е „аплодисменти“? Нарисувайте им лява и дясна ръка!
И пуснете някакви смехове. Как „нямаме“? Защо нямате?
Е, какво като съм уволнил звукооператора? Той със смеховете ли си е тръгнал? (Бащата отново излиза, отваря гардероба и взима шапка.) Татко – шапката! (Бащата
минава пред Боян, слага си шапка, вратовръзка, обува си
обувките и тръгва да излиза от апартамента.) Дай ми
режисьора. Даниеле, събери всички от екипа и ако трябва,
запишете вашите смехове. Е, как да звучат? Като смехове.
Хо-хо-хо. Нещо такова. Не. Днес няма да мога. Мислиш
ли, че щях да водя предаването от вкъщи, ако баща ми не
беше колабирал! Разбира се, че е много зле.

Боян взима шапката от главата на баща си и я връща в гардероба.
После се връща и отвързва вратовръзката му.
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АСЕН

Мисля да тръгвам…

БОЯН

Да тръгваш?

АСЕН

Към… вкъщи.

БОЯН

Ти си вкъщи.

Пауза.
АСЕН

Вкъщи ли?

БОЯН

Мм.

АСЕН

Живея тука?

БОЯН

Живееш тука!

АСЕН

Тука?

БОЯН

Винаги си живял тук! Аз кой съм?

Дълга пауза. Бащата вдига рамене.
БОЯН

Кой съм аз?

Пауза.
АСЕН

Ти си знаеш.

БОЯН

Кой те нарича… татко?

АСЕН

Синът ми?

БОЯН

Да, Боян.

Дълга пауза.
АСЕН

Боян е синът ми.

БОЯН

Точно така. И кой е баща ми?

АСЕН

Кой?

БОЯН

Ти, по дяволите!

АСЕН

Аз? Баща ти? (Пауза.) Майка ти знае ли?
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БОЯН

Какво?

АСЕН

Каза ли ?

БОЯН

Да кажа? Мама почина. Отдавна.

АСЕН

Не е казвала.

Боян отваря чекмедже. Търси лекарства.
АСЕН

Скрих ги.

Боян отваря ново чекмедже.
АСЕН

Няма да пия!

БОЯН

(Търси ги.) Къде са хапчетата?

АСЕН

Не искам.

Боян търси из стаята.
АСЕН

В кафявата ваза.

Боян отваря дланта на Бащата и слага хапчета, които изважда
от вазата.
БОЯН

Две от тези. Едно от зелените. И половинка червено. (Подава му чаша.) Хайде. (Бащата изпива водата, а лекарствата отново връща във вазата. После се затваря в стаята
си. Боян отново взима лекарствата и чука настоятелно
по вратата.) Отвори! Отвори вратата и си изпий проклетите лекарства! (Пауза. Почуква. Въодушевено.) Оо, виж
кой е дошъл!

Бащата бавно отваря вратата.
БОЯН

Здравей, разбойнико!

Пауза.
АСЕН

Здравей.

БОЯН

Как си?

АСЕН

Бомба.
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БОЯН

Добре ли се чувстваш?

АСЕН

Не знам.

БОЯН

Позна ли ме?

АСЕН

Не.

БОЯН

Милко.

АСЕН

(Прегръща го.) Милкоо! Кой Милко?

БОЯН

Белият кон от еф три взима черната пешка от осми хоризонтал, противникът мисли, че поле це шест е свободно,
мести своя офицер на де осем и тогава атакуваш ти, което
влиза в историята като нотация на Форсайт-Едуърдс-Асен!

АСЕН

Аз съм Асен.

БОЯН

Царят на цугцванга! (С гласа на бащата.) Да се губи може,
но красиво! И на кого е тази велика мисъл?

Бащата повдига рамене. Боян многозначително го посочва с пръст.
БОЯН

И кой провъзгласи пешката за най-великата фигура, защото никога не се връща назад? Помниш ли, че писахме до
Международната шахматна федерация да промени условията поне за аматьорите? Падне ли царицата – играта да
свършва. Защото какво е един мъж без своята спътница?
Ти не признаваше и движението на коня.

АСЕН

Защо?

БОЯН

Казваше – само едно магаре може да галопира встрани.

Пауза.
АСЕН

Милко, мисля да те почерпя.

БОЯН

Не. Аз черпя! (Слага лекарства в шепата му.) Бонбони…
от Каспаров.

АСЕН

Виж зад вратата.

БОЯН

Какво?

АСЕН

Понякога ме следи.
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БОЯН

Кой?

АСЕН

(Хвърля хапчетата във вазата.) Може да е зад пердето.

БОЯН

Боян ли?

АСЕН

Сърди се, ако пия.

БОЯН

А ти пиеш ли?

АСЕН

Водка.

БОЯН

Водка!?

Бащата му подава възглавница.
БОЯН

Искаш да поспиш?

Боян отваря ципа на възглавницата и изважда бутилката, скрита в нея.
БОЯН

(Удивено.) Нее…!

АСЕН

Има и коняк. (Сочи.) Там зад… зад…

БОЯН

Рафта?

Бащата кимва с отрицателен жест.
БОЯН

Лампата?

Бащата кимва с отрицателен жест.
БОЯН

Слончето?

АСЕН

Да. Зад слончето.

Боян изважда няколко скрити бутилки.
БОЯН

Охо, ама тук е цяла спиртоварна!

АСЕН

Джин? Искаш ли джин?

БОЯН

С удоволствие.

Бащата тръгва, после се спира.
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АСЕН

Какво търсех?

БОЯН

Джина, но ако имаш и друго – давай и него.

Повиква с жест Боян, но отново се спира.
АСЕН

Забравих къде е.

БОЯН

Тайното джинче го няма?

АСЕН

Записал съм си… на бележка… Ще я донеса…

Бащата отива към стаята си. Боян излива гневно в мивката съдържанието на бутилките. Бащата излиза.
АСЕН

Не помня къде съм оставил бележката.

Дълга пауза. Наблюдава Боян, който демонстративно излива алкохола.
АСЕН

Милко тръгна ли си?

БОЯН

Преди петнайсет години. С общинската катафалка. Наливаше се също като теб – узо, кампари и водка – ако може,
в халба! Велики приятели с велики трахеи!

АСЕН

(Сочи бутилките.) Върни ми ги.

БОЯН

Трябваше да го погребем в Китай – с такава цироза щеше
да мине за техен. Или да пръснем праха му в някоя цитрусова гора, та да не се различава от останалите лимони.
(Извиква.) Да не съм те видял повече с това, разбра ли,
разбра ли!!!

АСЕН

(Спокойно.) Изливаш бутилката!

БОЯН

Пари за пиячка имаше – но не и за умирачка. Сковахме му
ковчег – помниш ли – носех тайно пирони в гаража, а на
майка казвах, че играете шах. Разковахме вратата на стария
ни гардероб, за да направим капак, а когато мама разбра,
тръгна да те убеждава да не го погребваме в гаража.

АСЕН

Не е умрял. Тук беше. (Пауза.) Къде е Волтер?

БОЯН

При Милко. Волтер е при Милко. Ако говориш за философа. За оня философ, дето не му дали разрешение за погребение…
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АСЕН

(Поглежда нагоре.) Свали ми го.

БОЯН

Как да ти сваля някого, който е на небето?

Бащата посочва книга върху рафта.
БОЯН

(Подава му книгата.) „Трактат за метафизиката“? Добре –
но само ако си изпиеш лекарствата!

Бащата отваря книгата и изважда малко шише, скрито в нея. После
му я подава.
АСЕН

Само капка.

Отваря шишето и пие.
БОЯН

Капка?

АСЕН

Две капки. За Волтер. И за Милко.

Боян му отнема шишето и го излива.
АСЕН

(Проплаква.) Ще кажа на майка ти, че ме дърпаш.

БОЯН

И как ще стане? По мобилния телефон на свети Петър.

АСЕН

И на Милко ще кажа!

БОЯН

(Крещи и размахва бутилките.) Искаш да пукнеш? Да
удариш камбаната? Да хвърлиш топа ли искаш!

Пауза.
АСЕН

Топът е силен. (Боян забелязва ставащото на екрана.)
Топът е по-силен от царя…

БОЯН

(По телефона.) Даниеле, не знам какво виждаш ти в момента, но на мен ми се струва, че нашият полуфиналист
трябва да изглежда по друг начин, а не като произведен
в експериментална лаборатория за зелени еуглени. Вярно е, че правихме кастинга заедно, но се учудвам, че си
се спрял на кръстоска между перуанско фламинго и коледна елха, отсечена в Тибет. Какво интересно намирате в
него? Аа, отскоро е вегетарианец. Е, нямам нищо против,
стига да не приспи аудиторията с проповед за ползите на
чая от коркова кора. Какво? Владеел техниката за успо-
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коение? За собствено успокоение ли? Какво? Какъв шуй?
Аа, фъншуй! Чуй! Утре е финалът! И ни трябва човек,
който не само да вдигне рейтинга, но да направи така, че
телевизията да продължи договора ни с още три години!
(Към Бащата.) Татко, остави ножа! (По телефона.) Разбира се, че съм бесен! (Към Бащата.) Не се опитвай да
отваряш вратата! (По телефона.) Да се успокоя… и как?
Да увелича звука? Аз искам да изключа картината, ти ми
говориш да усиля говора.
АСЕН

Вратата е закована.

БОЯН

Точно така.

АСЕН

Искам да скоча от… от…

БОЯН

… балкона… Добре, но друг път.

АСЕН

Кога?

БОЯН

Утре.

АСЕН

Лека нощ!

БОЯН

(Сочи.) Лекарствата!

Бащата взима лекарствата и ги носи на Боян, който увеличава
звука на телевизора.
БОЯН

За теб – те са за теб.

АСЕН

За мен?

Бащата връща лекарствата на същото място. Побутва Боян
с пръст.
АСЕН

Тези лекарства са за мен.

Боян наблюдава картината на телевизора, Бащата влиза в стаята си.
ГЛАС

(От екрана.) … защото говорим за сила с различни вибрации и енергийни потоци. Ако се чувствате ядосан…

БОЯН

Ами! Спокоен съм като момина сълза.

ГЛАС

… ако копчето на ризата ви стяга…
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БОЯН

Шапката ме стяга!

ГЛАС

… значи е време да пристъпим към замерване на чакрите.
Затворете очи. Представете си голяма гора…

БОЯН

(Със затворени очи.) Иглолистна или широколистна?

ГЛАС

… в този момент вие се превръщате във…

БОЯН

Борово връхче.

ГЛАС

… ваша любима птица… повтаряйте бавно… гургуу-гуу…

БОЯН

Гургуу-гуу…

ГЛАС

… и още по-уверено: гургуу-гуу…

БОЯН

Гург… Кретен! (Отваря очите си.) И това го гледат три
милиона!

ГЛАС

А сега нека опитаме по-емоционално… гур-гууу-гу…

Звън на входната врата. Боян отваря. Пауза, в която звучи само
гласът от екрана. Влиза Симеон. Двамата се гледат дълго време.
Боян протяга ръка. Симеон изважда калцуни, обува ги и придърпва
някаква машина за професионално почистване.
ГЛАС

…И от гургулица плавно модулираме гласа си в… кукувица…

Симеон не поема ръката на Боян. Пауза.
СИМЕОН (Заучено.) Живеем в напрегнато ежедневие. Задъхани
сме от проблеми, а стресът се увеличава всеки ден.
ГЛАС

…ку-куу-ку…

СИМЕОН Липсва ни време за поддържането на хигиена в дома и
офиса. Нашата фирма ви осигурява помощ и се стреми
да ви отмени в отговорната задача по почистването…
ГЛАС

… куу…

Боян изключва звука на телевизора.
БОЯН

Здравей, Ганди.
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КРУМ

Стараем се да предоставим богато разнообразие от услуги,
които да задоволят по възможно най-пълен начин…

БОЯН

Радвам се, че дойде.

СИМЕОН … нашите клиенти и работодатели…
БОЯН

Повиках те да поговорим…

СИМЕОН (Слага си работни ръкавици.) Предлагаме машинно и
ръчно почистване на твърди подови настилки – паркет,
ламинат, гранитогрес…
БОЯН

… като приятели.

Дълга пауза.
СИМЕОН Мога ли да я видя? Само да я видя и веднага си бия
камшика.
Боян кимва отрицателно. Симеон кимва разбиращо. Боян му подава ръка. Симеон отваря обятия. Боян тръгва към него. Симеон
го сваля на пода с кроше, след което си събува калцуните и тръгва.
БОЯН

Ако искаш да знаеш – тя вече не живее с мен.

СИМЕОН (Връща се. Второ кроше.) За това, че не живееш с нея.
Боян се опитва да се изправи. Симеон му подхвърля салфетка.
СИМЕОН (На тръгване.) Как можа да изпуснеш такава жена?
БОЯН

Чакай.

СИМЕОН Сори. Тръгвам. Нямам толкова голям чувал за боклук
като теб.
БОЯН

А почистване?

СИМЕОН Като гледам – тука всичко е лъснато.
БОЯН

(Изстисква туба от кетчуп върху барплота.) Не. Не е.

Пауза.
СИМЕОН Плаща се на линеен метър, да знаеш.
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Симеон грабва парцал и почиства.
БОЯН

Подозирам какво си мислиш за мен.

СИМЕОН Готово.
Боян отново изстисква остатъка от тубата. Симеон взима
парцала.
СИМЕОН Скъпичко ще ти излезе.
БОЯН

… че съм мръсник, гадняр, подлец, идиот…

СИМЕОН Идиотът съм аз.
БОЯН

Ганди…

СИМЕОН И ще получиш трето кроше, ако го отречеш. Яката ме
върза. Нямаше да цъфна тук, ама ти си звъннал във
фирмата като някой си Боян, що не каза Вратовръзката,
или те е срам?
БОЯН

Праволинеен костюмар, това си казваш, е Боян. Трезвеник, лицемер, използвач, кариерист, внимавай с фруктиерата, подлизурко, интригант, егоист…

СИМЕОН Задник. Звучно и ясно. (Връща парцала.) Готово.
БОЯН

Моля те, Ганди, остани.

СИМЕОН Фактура ще трябва ли?
БОЯН

Добре. Ще осигуря още боклук.
(Изсипва кошчето, от което не пада нищо. Хваща една
фруктиера.) А, не. Фруктиерата не. (Връща я на мястото ù.)

СИМЕОН (Сочи уреда, с който е дошъл.) Що не? Машината гълта
и фруктиери.
БОЯН

Почисти книгите.

Пауза. Симеон гледа библиотеката.
СИМЕОН Това ли са книгите?
БОЯН

Ще ти трябва ли стълба?
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СИМЕОН Имам си стълба.
БОЯН

Да ти я донеса ли?

Тръгва да я вземе. Симеон го изпреварва.
СИМЕОН Чупката! (Симеон се качва на стълбата.) Обаче – само
обложките. Страница по страница ще ти излезе солено.
Абе, какво съм тръгнал да те съжалявам. Ти ми вземаш
жената, аз ще ти правя изкуствено дишане. (Сепва се.)
Чакай малко! Това нормално ли е?
БОЯН

Кое?

СИМЕОН Знаеш ли, че не съм като другите?
БОЯН

Знам.

СИМЕОН Ядосвам се винаги по-късно. Някои палят моторетката
веднага, аз – не. Ти каза ли ми да внимавам с фруктиерата?
БОЯН

Казах.

СИМЕОН Каза или не каза?
БОЯН

Казах.

СИМЕОН Що?!
БОЯН

Тя ми е от Баку. (Посочва друг сувенир.) Ако искаш, ще жертвам жирафа? Мога да го прасна – няма проблем.

СИМЕОН И от Тимбукту да е, става въпрос за приятел, за бивш
приятел, на когото си отнел жената. Ако държиш на
него, няма да трошиш жирафчета, а ще си разбиеш
фруктиерата.
Опитва се да достигне високите стелажи на библиотеката. Пада
книга, която вдига и издухва право в лицето на Боян.
СИМЕОН (Гневно.) Разбрах, че не ставаш, още когато дойдохте с
тайфата да ви татуирам в гаража на дядката. Хрътката, Бомбето и Якия издържаха. Жоро побягна, ама се
върна. Тони – цвърка, рипа и накрая… си припадна,
но като пич – мълчаливо. Не като теб – чуха те чак в
Ропотамо. (Показва.) Ей с такъв пеликан си тръгнаха
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всички на прасеца, а ти – само с човката на пеликана…
Зацепваш ли сега с кого съм делил и дъвките си, и цигарите, и… жените?
БОЯН

Беше влюбен в нея, знам. Още от гимназията…

СИМЕОН От първи клас! Не. От предучилищна. Даже от родилното. Майките ни са лежали една до друга. Само че аз
съм се родил седмаче. Ако някой ми беше казал, можеше да я изчакам и да се пръкнем заедно.
БОЯН

На кого да каже? На ембриона? На твоя ембрион?

СИМЕОН Що да не каже? Мислиш, че моят ембрион няма да го
разбере ли?
БОЯН

Кой е този, дето ще говори с ембрион?

СИМЕОН Аз.
БОЯН

Ти си ембрионът. Кой е тоя, дето ще говори с теб?

СИМЕОН С мен не може да се говори, така ли?
БОЯН

Не с теб, с ембриона ти!

СИМЕОН Готов си да затриеш човека още преди да е станал ембрион! (Пауза. Симеон държи поредната книга.) Егати
многото думи. „Правописен речник“? Това не вярвам
да го е писал един. Били са двама. Двама са били. Първият плещи, другият – отбелязва. И каква файда, като
никой с никого не се разбира?
Връща речника. Взима друга книга.
БОЯН

Не съм ти отнемал Юлия.

СИМЕОН Не те чувам.
БОЯН

Дори написах стихотворение… от твое име… за нея.

СИМЕОН А моето стихотворение? А? Що го скъса, кажи де?
БОЯН

То беше от Шекспир.

СИМЕОН Е, да де, ама си беше от мен.
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БОЯН

Ганди…

СИМЕОН Чакай, чакай, че пак се ядосах със закъснение! Ти какво
имаш против Шекспир?
БОЯН

Нищо.

СИМЕОН Имаш, иначе нямаше да късаш стихотворението.
БОЯН

Нямам.

СИМЕОН За Шекспир специално ми казаха момчетата от тайфата.
Чули били за него, пробван бил и в други случаи, с него
било сигурно, че няма да стъпиш накриво. (Пауза. Гневно.) Не било мое! Може и да не е мое. Ама пасваше.
Как пасваше само! Лепеше се отвсякъде! Откъдето
и да го бутнеш. Абе, стихотворение един път! На езика
ми е, ако се напрегна, мога и да ти го кажа.
БОЯН

Не се напрягай.

СИМЕОН Мислиш, че не мога да ти го кажа ли? Ей сега ти го
казвам! Четири дни го бях учил, и то с интонация, нали
така му се вика – интонация… (Пауза.) Интонацията
даже я упражнявахме с Хрътката. Слушай. (Пауза.)
Хрътката после от сладолед получи фарингит, та си карахме с моята интонация. Чуй. (Пауза. Отваря устата
си. Опит за реч.) Ебати, интонацията я докарвам, а пък
текстът ми бяга.
Пауза.
БОЯН

Както и да е.

СИМЕОН А, не, не е както и да е. Слушай, копеле!
Жестикулира беззвучно. Напряга се.
СИМЕОН Е, сега не мога да се сетя, ама горе-долу в тоя дух беше.
(Гордо.) Нещо да кажеш?
БОЯН

Какво да кажа?

СИМЕОН (Възхитено.) Нали?
БОЯН

Няма какво да се каже.
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СИМЕОН Първо – стихотворението, после – ръкавчето.
БОЯН

Ръкавче?

СИМЕОН Дръпвам го и – тя припада от кеф.
Дръпва ръкава си. Показва татуировка.
СИМЕОН Чети!
БОЯН

(Чете.) Юлия…

СИМЕОН (Гордо.) А?
БОЯН

Без грешка!

СИМЕОН Чети нататък…
Пауза.
БОЯН

„Юлия“ беше без грешка.

СИМЕОН Нататък!
БОЯН

(Деликатно.) Нататък – има грешка.

СИМЕОН Нещо ме поднасяш?
БОЯН

„Обичам те“ се пише с „о“.

СИМЕОН Айде бе!
БОЯН

Виж в речника.

СИМЕОН Да ти пикая на речника. Изчезва с жената на моя живот,
а сега ме учи и как да пиша! (Разгръща речника.) Верно
с „о“! (Връща го ядосано.) Всички ли знаят, че се пише
с „о“?
БОЯН

Кои всички?

СИМЕОН Щото има и такива, дето не са родени с речници.
С „о“, значи?
БОЯН

Обикновено е с „о“. Ако става въпрос за „обичам“.

Пауза.
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СИМЕОН (След пауза.) Излиза, че трябва да ги трия. И това не са
един-два подлеза. Ами тунелите? Надлезите? Всичко с
„о“, а?
БОЯН

Писал си това… по подлезите?

СИМЕОН Когато разбрах, че я няма, щях да пукна. И аверите това
викат – или ще пукнеш, или ще се смахнеш, а един ми
вика – почни да рисуваш. (Пауза.) Боядисвах фасади.
Месеци, копеле. От сиво – в тъмносиво. Пробвал съм
и с виолетово – не става. Веднъж минах в зелено дома
на някаква бабичка – момче, моля те, върни ми сивото,
вика, щото не мога да си позная къщата. Не спря да
крещи, почна да се катери по скелето, запълзя нагоре,
катереше се и викаше: „Стой там! Ще те убия на място!
Стой там! Ще те убия на място!“ (Пауза.) Обаче Юлия
не се върна… и оттогава болниците – в оранжево.
Гарите – понякога „лимон“, друг път – „капучино“.
Банките – в маслинено. Затворите… (Боян си налива
питие от остатъка на бутилка, която не е излял.) …
Стигам до прозореца на един, осъден до живот – братле, можеш ли да ми фиксираш – ей там на отсрещната
сграда – жена, ама гола, много гола – аз пък с голите
жени имам проблем – не мога, копеле, не мога… все
едно, че рисувам моята и всички я зяпат…
Боян му подава чашата с питие. Симеон я приближава към устните си, после рязко я излива в лицето на Боян.
БОЯН

(Налива на себе си.) Помниш ли, когато я заведохме на цирк?
Ти плати половината от нейния билет, другата половина –
аз. Фокусникът я покани на сцената, скри я в кутията, извади трион и започна да реже. „Спокойно, Ганди, спокойно! Той си знае работата.“ А ти: „Какво му е спокойното,
не виждаш ли, че е с трион?“ Скочи на арената и с три
крошета го нокаутира. А тя си остана в кутията. (Пауза.)
Готов ли си да отворим капака? (Пауза.)Искаш ли да извадим Юлия веднъж завинаги от черната кутия? (Пауза.)
Става ли да излезем от цирка?

СИМЕОН (Като диктор на гара.) Внимание, внимание, на първи
коловоз пристига товарният влак с равносметки!
БОЯН

Това, че се представяше за шеф на пицария, можеше и
да мине, че си инструктор по латинотанци – защо не, но
дизайнер, който работи по поръчка на шведското правителство? Дизайнер!
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СИМЕОН Фотограф! И тя ми повярва.
БОЯН

На „Нешънъл джеографик“? Да беше казал, че работиш
в НАСА, там поне са секретни. Тръшна фокусника на земята, а самият ти се превърна в илюзионист. Не пускаше
триона. За нищо на света не искаше да го пуснеш. Само
че режеше себе си, Ганди. Парче по парче. Каквото остане,
го хвърляше на илюзиите. Те въртяха опашки и точеха
лиги за още. Това ли трябваше да гледам? Как те оглозгват
илюзиите? Как най-свестният ми приятел се представя за
физик, пилот, хирург, не пяхме ли и в операта?

СИМЕОН Мои! Това си бяха мои тайни!
БОЯН

Илюзии! Думата е„илюзии“.

СИМЕОН Айде да видим в речника!
Симеон отново взима речника. Прелиства.
БОЯН

Лъжеше я.

СИМЕОН Измислях си. Има разлика.
БОЯН

Сериозно?

СИМЕОН Да лъжеш, значи… да не може да измислиш нищо! Егати речникът! Пише как се пише, ама какво означава не
пише. (Хвърля речника.) Е, как ще пише, като това си е
„тайна“. (Заръмжава.) Аз му казвам – тайни, той… Ето,
пак почвам да се нервя.
БОЯН

Знаеш ли кога преля чашата…

СИМЕОН Когато ми я взе!
БОЯН

Отпечата си визитки. „Симеон Гогов. Дипломат.“

СИМЕОН Че това лошо ли е?
БОЯН

Не е, но от централата на ООН не бяха чували за теб.

СИМЕОН Не ме бива за това, а?
БОЯН

За дипломат ли? Направо – от кариерата! На ден по три
счупени крака, разправии с полицаите и какво ли още не.
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СИМЕОН Щото ми кипна от скапаняци. Помниш ли, като занесохме на ветеринар канарчето на Якия – и оня какво
направи? Ако не бях аз да направя нещо с ветеринаря,
Якия щеше да се скапе от мъка.
БОЯН

„Къде е той?“, ме попита тя веднъж. „В Сирия. На умиротворителна мисия.“ А ти се беше запил в гаража.

СИМЕОН В „Дивият лебед“!
БОЯН

Трябваше просто да кажеш, че си експедитор на кучешки
екскременти. Щеше да ти повярва.

СИМЕОН Рекордьор по най-много събрани лайна в парка, така ли?
БОЯН

Ами кражбата в склада? Сто и трийсет пакетчета…

СИМЕОН Не бяха пакетчета. Чували.
БОЯН

Публикуваха те във всички вестници!

СИМЕОН Що да не ме публикуват?
БОЯН

Сол? Кой краде сол?

СИМЕОН Аз.
БОЯН

Аха.

СИМЕОН Ама не за подсоляване. (Пауза.) Знаех къде ходи, кога
се връща. (Пауза.) Само чаках зимата. Събуждах се,
преди да е излязла, и я насипвах. (Пауза.) Вярно ли са
ме публикували? Със снимка?
БОЯН

Не можех да гледам как потъваш. Отказвах да гледам нещо
такова.

СИМЕОН И ми я отмъкна… със затворени очи!
БОЯН

Просто исках да помогна на приятеля си. Не съм отмъквал
никого. Беше по-добре и за двама ви.

СИМЕОН По-добре, а?
БОЯН

Ти затъваше, Ганди. Харчеше пари, които нямаш. Подаряваше непоникнали цветя, обещаваше слънца, които не
бяха изгрели…
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Симеон рязко събаря цял рафт с книги.
СИМЕОН Чудех се какво да те правя. (Пауза.) „Ми да, ще го убия!“
И това предложение не беше само мое – всичко решавахме с момчетата. Събирахме се в гаража на дядката и
Бомбето водеше заседанието, даже записваше – да не
забравим какво сме решили. Жоро беше гледал филм
по Агата Кристи и предложи – с отрова. Якия каза да те
оставим пет-шест седмици без храна. Тони пък искаше
да ти довършим татуировката, а аз – щях да те оставя
сам да решиш как да свършиш.
БОЯН

Мисля, че твоята идея е била най-добра.

СИМЕОН После и аз щях да се гръмна. Обаче тайфата не се съгласи. Тони каза, че е тъпо да се гърмя, щото, когато човек
е афектиран, може и да не се улучи, Якия предложи да
ме оставят пет-шест седмици без храна, Жоро вметна нещо за влак или под влак, абе, по Агата Кристи, а
Хрътката излезе с идея да сме гръмнели Юлия, щото
заради нея било всичко, тя ни била разделила. Тони не
се съгласи да я гърмим, щото жените не издържали на
стрелба, Якия каза, че седмица без храна е идеалният
вариант за нея, а Фъстъка – да питали мен, аз да съм
решал как да светят маслото и как да я изтрият от
земята. „Абе, копелета, какви ги дрънкате? Нали съм
влюбен в нея, как така ще я трием от земята?“ „Верно е,
че си влюбен, Ганди, не трябва да я изтриваме!“ „Нали,
ако я утрепя, им викам, после сам ще се гръмна, а идеята е да издържим колкото се може по-дълго без трупове. И освен това кой от нас е пипвал оръжие?“
Пауза.
СИМЕОН Мина доста време…
БОЯН

Ми, не знам, копеле. Това беше преди дранголника.

БОЯН

Лежал си в затвора?

СИМЕОН Що да не лежа? А? (Пауза.) Те за отвличане винаги дават
затвор.
БОЯН

Какво? Отвлякъл си човек?!

СИМЕОН Е, чак човек. Дете. Тогава си беше дете.
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БОЯН

Отвлякъл си непознато дете?

СИМЕОН Ти пък непознато. Познато си беше. Синът на Жоро.
Той и без това нямаше време да го гледа, а малкият почна да се държи извратено. Взех го при мен да му избия
някои навици от главата…
БОЯН

(Акцентира.) Ама това е дете!

СИМЕОН Точно така! Веднъж като го изпуснеш, после няма връщане. Възпитанието е много важно!
БОЯН

Какво може да ти направи едно дете?

СИМЕОН Почна да си слага вратовръзка. Вратовръзка! Представяш ли си! Хванах копеленцето да си я връзва. Че и възел
се научило да прави. Какъв човек ще стане от теб, щом
от ей такъв те влекат вратовръзки? А? Що мълчиш?
БОЯН

Трябва да е страшно сам в затвора?

СИМЕОН Глупости. Сам? До една година се събрахме всички от
тайфата. Щеше да е страшно, ако и ти се беше домъкнал. Никой нямаше да иска да е с теб в една килия.
Излиза Бащата. Носи сноп писма. Отива до глобуса и започва да
ги пуска отгоре.
БОЯН

Татко, това не е пощенска кутия!

Бащата събира падналите писма.
АСЕН

Тогава ще ги занеса аз.

БОЯН

На Айнщайн или на Юрий Гагарин?

АСЕН

На Милко.

Тръгва към стаята, събаряйки няколко писма по пътя си.
СИМЕОН Изфирясал ли е?
БОЯН

(Събира писмата.) Когнитивна недостатъчност му казват лекарите… Проблеми с паметта. Привиждат му се
хора, които не съществуват. Смесва години, столетия,
държави…
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Пауза.
СИМЕОН Леле…
БОЯН

Баща ми си отива, Ганди, и аз искам да изпълня последните му желания. (Дълга пауза.) Затова ти се обадих.

СИМЕОН Правилно ли зацепвам? Господин Истина търси помощ
от господин Лъжа?
БОЯН

Баща ми иска да се срещне с най-добрия си приятел, а той
отдавна не е жив. (Пауза.) Помислих, че ти…

СИМЕОН Какво аз?
БОЯН

Най-добре можеш…

СИМЕОН Ааа, не!
БОЯН

Няма от какво да се притесняваш… паметта му наистина
изневерява.

СИМЕОН А твоята памет? Кой ще оправи твоята шибана памет?
Щото в моята ви скивам как правите любов с Юлия, а
ти бързаш за работа. „Скъпа, по-леко, по-леко, казах
по-леко де, ето прегъна се, отиде ми вратовръзката,
подгъвът се прегъна, отиде ми крайчецът, казвал съм
ти – винаги когато правим любов, да ми я държиш над
главата!“ (Пауза.) Не, не те е зарязала заради вратовръзката. Кърпичките са я вбесили. Влизаш в асансьора – кърпичка за бутона, излизаш от асансьора – кърпичка за дръжката, качваш се в такси – кърпичка за
вратата, влизаш в дрогерия – ако обичате, един кашон
кърпички, лимонови да, аа, не, не, не, тези са с алергени
и парабени, аз търся с хлорхексидин, я дайте още един
кашон, не, нямам ресторант, купувам си ги за мен, добре де, каквито там имате, как ще са много, не са много,
вие знаете ли какво става с ръцете ви на всеки двайсет
минути – делят се – делят се – бактериите се делят, една
клетка – на един милион клетки, един милион клетки –
на един милиард, и се делят – делят се – леле, как се
делят, нямат разделяне, мамка им! – а! – и един спрей,
моля, не за комари, за свеж дъх, госпожо… (Държи въображаем флакон.) После скачаш до отсрещната будка и –
добър ссс-т ден, ссс-т, може ли, ссс-т, да ми подадете
весссстник „Пари“, сссписание „Мениджър“ и един
„Капитал“, мерссссси! (Пауза.) Подавал ли си някога
ръка без кърпичка? Целувал ли си се без спрей?
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Боян увеличава звука на телевизора.
ГЛАС

…след което плавно трансформираме гласа си от кукувица в бухал – буу-ху-хуу, буу-ху-хуу…

БОЯН

(Взима телефона.) Даниеле… (Държи го пред телевизора.)
… и ти ли чуваш същото? Сега отиваш до закачалката,
взимаш шала и чадъра си и повече никога не се връщаш
в студиото.

СИМЕОН Шапка ти свалям! Уволни човека за трийсет секунди.
Боян набира същия номер.
БОЯН

Предай, ако обичаш, същото на секретарката и кастинг
асистента.

ГЛАС

… бу-хуу-ху, бу-хуу…

Симеон изключва телевизора.
СИМЕОН Професионалист!
БОЯН

(Иронично.) О, да, защото ти знаеш какво е да работиш с
хора, да създаваш атмосфера, да планираш, да предвиждаш, да организираш. (Крещи.) Понятие си нямаш какво
е да поръчваш експертни анализи, да взимаш верни решения, да следиш тенденциите, да удариш конкуренцията,
да надграждаш, да изискваш, да оптимизираш, да провокираш, да проверяваш, да тушираш, да се котираш, да не
се предоверяваш, да не се преуморяваш, да амбицираш,
да мотивираш, да се позиционираш… Знаеш ли какво е
рейтниг, питам те нещо!

СИМЕОН Такива като теб се хранят спокойно. Изваждат си диетичното кантарче и – четири грама маруля, трима уволнени, сок от моркови, двама с предупреждение, крем
брюле, един с молба за напускане, салфетка, спрей, и…
„скъпа, как забравих, миналата година си имала рожден
ден, главата ми ще се пръсне от позициониране, по цял
ден уволнявам, проверявам… и сега – какво да ти подаря? А? Ти си жена – вратовръзка не носиш, фитнес пътека си имаме, велоергометърът работи, цитрус пресата
и тя, моля те, не ми отказвай – каня те на бизнес блус!
(Докато танцува въображаем блус.) Какво ще кажеш
за домашен двуядрен ксерокс? Докато си танцуваме,
мога с едната ръка да обработвам документи. (Нежно.)
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БОЯН

Чикжж-чикжж, ссс-т, чикж-чикжж, ссс-т. Гледай, гледай как се размножават. А? Чикжж А 4. Чикжж А 40.
Чикжж А 40 000 000. (Увеличава темпото.) Чикжж-чикжж, ссс-т, чикжж-чикжж, ссс-т. (Показва как стаята
се препълва с листове.) Скъпа… помощ… скъпа… чикжж-чикжж-чикжж… подай ръка… потъвам…“
Ти ли ми се явяваш районен наместник на Божия съд?
Ти, дето беше организирал екскурзия, за да крадем слънчогледите на Ван Гог, та с парите да я каниш във Венеция,
ти, дето фалшифицираше пощенски картички, за да ти
повярвала, че я обичаш от всяка точка на света: „Любоф
моя, целувки от Пъръгвай!“, Любов с „ф“, целувки – с „ф“,
Парагвай с „ъ“! С две „ъ“! Ти, който заложи палтото , за
да купуваш орхидеи. Дето беше писал на Фил Колинс
да изпеел балада по твоя идея. Фил Колинс само това не
е пял. И неговият отговор още същата вечер, написан с
твоя почерк: „Драги Ганди, пращай още идеи за балади“.
Ами като тръгна да организираш благотворителен бой с
животни? Благотворителен бой – между заека на дядо ти
и някакъв нещастен хамстер!

СИМЕОН Трябваха ми кинти.
БОЯН

Да, за да убедиш онези астролози от Академията на науките да запишат комета на твое име?

СИМЕОН Астероид.
БОЯН

Добре, астероид.

СИМЕОН На мое и на нейно.
Боян удря по масата.
БОЯН

(Гневно.) Потъвах в работа, за да осигуря приличен стандарт, докато ти се давеше на дъното на някоя бутилка и
никога не изплува оттам.

СИМЕОН (Взима снимка.) На кое море сте тук? Що си с детски
пояс? Солиден мъж, стандарти осигурява, а е надул
патето. „Не мога, скъпа, много е дълбоко, ще те пазя от
брега!“ (Смее се силно.) „Дай ръка, не искам да си мокря
рейтинга…“
Боян се хвърля върху Симеон. Започва хаотичен бой. Появява се
Бащата. Известно време наблюдава биещите се мъже. Симеон го
забелязва първи.
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СИМЕОН Удряй.
БОЯН

Какво?

СИМЕОН Удари.
Боян нанася удар върху Симеон.
БОЯН

(Симулира.) Какво правиш, бе? Направо ме прегази с тези
крошета. (Към Бащата.) Страшен ъперкът! (Раздвижва челюстта си.) Името си забравих. Някой да ми каже името?

АСЕН

Мохамед Али.

СИМЕОН Много ясно.
АСЕН

Мохамед Али?

СИМЕОН (Към Боян.) А ти кой си, а? Теб питам!
АСЕН

Тинко.

СИМЕОН Тинко.
АСЕН

Не е Тинко.

СИМЕОН Мълчиш, а?
АСЕН

Тинко е.

СИМЕОН Какво като си Тинко, хайде де, дай един ляв прав…
АСЕН

Тинко, пази се!

СИМЕОН Ще ми се перчи. От далечна дистанция!
АСЕН

Мини му отстрани.

СИМЕОН Минаваш ми отстрани, а?
АСЕН

Контрирай.

СИМЕОН Десен прав, а?
АСЕН

Натисни.

СИМЕОН Натискаш, така ли?
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АСЕН

Мохамеде…

СИМЕОН (Към Боян.) Опитваш се да контрираш, а? (Към Бащата.) Какво има?
АСЕН

Остави момчето.

СИМЕОН Сигурен ли си?
АСЕН

Майка му е болна.

СИМЕОН Какво предлагаш?
АСЕН

Реми.

СИМЕОН Не става.
АСЕН

Дали ще може да победи?

СИМЕОН Той? Като нищо. Обърни се да не гледаш кървища.
(Бащата се обръща. Зад гърба му Боян наподобява боксов мач.) Ауу-оуу! Обратен гард, а? Пусни ме бе, човек!
(Притиска носа си.) Ти ме прати в челюстна хирургия!
Атака. Фааал. Аааа…
Симеон ляга на пода. Бащата се обръща бавно, вижда го и почва да
брои. Симеон се изправя и вдига ръката на Боян.
АСЕН

(За Симеон.) Класа! Световна класа!

Дълга пауза. И двамата гледат Симеон.
СИМЕОН (Към Бащата.) Кой е любимият ти отбор?
АСЕН

Забравих.

СИМЕОН Искаш ли да се класирате?
АСЕН

Искам, ама няма да стане, щото сме много слаби.

СИМЕОН Два на нула добре ли е?
АСЕН

Не.

СИМЕОН Не?
АСЕН

То е добре, ама е много. За нас е много.
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СИМЕОН Много?
АСЕН

Ако е за нас, де.

СИМЕОН (Сочи Боян.) Техният вратар е видимо стреснат. (Докосва брадичката му.) Устата му – широко отворена.
(Повдига ръцете му.) Предава ли се, или пази – това
все още е трудно да кажем. (Повдига крака на Бащата.)
Лека дъга между коляното и рамото. (Разиграва движението на топката.) Дриблиране. Удар. Греда. Глава. И
водим! Вратарят полудява. Шуут. Летим. Летиим. Греда
в нашата врата… и топката се връща. Фалц. И финт.
И… гоол!
Дълга пауза.
АСЕН

Добре де, ама аз не видях топка.

СИМЕОН Топката?
АСЕН

И врата не видях.

СИМЕОН Гол вкарахме ли?
АСЕН

Един с глава и един от задна ножица.

СИМЕОН Класирахме ли се?
АСЕН

(След пауза.) Така изглежда.

СИМЕОН Е?
АСЕН

(Екзалтирано.) Милко!

СИМЕОН Да.
АСЕН

Ами ние се класирахме!

СИМЕОН Верно? (Прегръщат се.)
АСЕН

Видя ли какво стана?

СИМЕОН Разказвай.
АСЕН

Не мога. Бързам.

Тръгва към стаята си. Повиква Симеон.
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АСЕН

Не ги изпускай от око.

СИМЕОН Кого?
АСЕН

Правят се на футболисти.

Влиза в стаята си. Боян е взел снимката.
БОЯН

По-добре да стои в теб.

СИМЕОН Що в мен? Щото си падам по банския ти?
БОЯН

(Носталгично.) Там сме двамата.

СИМЕОН Скивам, че сте двамата. Мен ме няма никакъв.
БОЯН

Само това оставаше – и ти да си там.

СИМЕОН Що да не съм?
БОЯН

Къде? Между нас?

СИМЕОН Да, бе, между вас! Някъде отстрани.
БОЯН

Е, отстрани може.

СИМЕОН Що отстрани, бе!
БОЯН

Ами къде?

СИМЕОН До нея.
Пауза.
БОЯН

Тогава аз къде съм?

СИМЕОН Ти може да си някъде отстрани.
Пауза.
БОЯН

Не ми излиза от главата.

СИМЕОН И от моята, копеле.
БОЯН

Направо изтръпвам.

СИМЕОН Аз пък изтръпвам целият.
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БОЯН

(Показва.) Да, и после ме срязва тук.

СИМЕОН (Показва.) При мен пък е тук.
БОЯН

Понякога си мисля…

СИМЕОН То и аз си го мисля, обаче после си викам – избий си го
от главата…
СИМЕОН Даже се питам…
БОЯН

Как няма да се питаш, нямало да се пита!

БОЯН

И нямам отговор…

СИМЕОН Имаш? Как ще имаш!
Чуват се удари от стаята на Бащата.
СИМЕОН Да не разбие нещо?
Ударите от стаята продължават.
БОЯН

Праща сигнали на съседа отгоре – негов връстник, пенсиониран ловец. Онзи с едно въженце му спуска цигари.
Веднъж целият се появи на дупки и за да не усетя миризмата, беше излял върху себе си шише парфюм. Познай
къде открих кутията с цигари? Под котката. Но не, не е агресивен.(В продължение на монолога се появява Бащата –
с пушка, насочена към двамата.)Разбира се, параноята си
казва своето, но ако го видиш как гали котката или храни
гълъбите, чак е умилителен.

СИМЕОН (Вижда Бащата.) Умилителен?
БОЯН

(Не вижда Бащата.) Бих казал, че излъчва някаква особена мекота.

СИМЕОН (Сочи към Бащата.) Мекота, а?
БОЯН

Нежност, деликатност, ако щеш…

СИМЕОН А да те гръмне от упор?
БОЯН

Какво говориш? На мравката път прави…

В този момент Боян забелязва Бащата.
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АСЕН

Преводач нямам. Да си бяхте довели!

СИМЕОН (Към Боян.) За кого ни взима?
Боян вдига рамене.
АСЕН

… но вие ще се разберете. Щом се мразите постоянно,
значи се разбирате.

БОЯН

(Към Симеон.) Взима ни за някого.

АСЕН

Ръцете!

Двамата вдигат ръцете си.
АСЕН

Стиснете си ги!

Без да го изпускат от поглед, Боян и Симеон се ръкуват.
АСЕН

И другата!

Боян и Симеон се ръкуват и с другата ръка, без да пускат първата.
Бащата ги гледа дълго.
АСЕН

Това е. Може да си ходите.

Пауза. Симеон и Боян тръгват.
АСЕН

(Вдига пушката.) Къде тръгнахте?

Бащата присяда до масата. Същото правят и те, но с пуснати ръце.
АСЕН

Ръцете! И другата!

Ръкуват се отново. Пауза. Бащата ги гледа.
АСЕН

Пуснете едната.

Пауза. Бащата слага лист на масата.
АСЕН

(Посочва.) Тук и тук. Подпис. Хайде. (Подава писалка.)
Хайде, де!

Боян и Симеон се подписват върху листа, след което веднага свободната ръка на единия хваща тази на другия.
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АСЕН

Благодаря ви много.

СИМЕОН Няма защо.
АСЕН

(Въодушевено.) Ако знаете само какво подписахте! А?

СИМЕОН (С неговия тон.) Понятие си нямаме.
АСЕН

(На Боян.) Чети.

БОЯН

„Договор между народите“.

АСЕН

(Нежно.) „Договор между народите“! Много добре. Благодаря ви. Много ви благодаря.

Подава им ръка, те я поемат и отново се връщат в старата позиция.
АСЕН

Не е добре. Що не казвате, че не е добре. А?

СИМЕОН Ами! Добре си е.
АСЕН

Зачеркнете „народите“. Пишете „между хората“. „Между
народите“ се подписва лесно, ама я опитайте „между хората“. (Пауза.) Чети…

БОЯН

„Договор между хората“.

АСЕН

Нататък.

БОЯН

Нататък… няма.

АСЕН

Как няма?

БОЯН

(Показва.) Листът е празен.

АСЕН

Празен ли?

СИМЕОН (Сръгва Боян.) Как ще е празен! (Измисля в момента.)
Хората… трябва да се държат… като хора, а не… като
някои хора.
АСЕН

Запетая.

БОЯН

(Измисля в момента.) Лекарствата трябва да се взимат
редовно. Пушенето се забранява. Както и пиенето.
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АСЕН

Това го зачеркни. Пише ли за климата?

СИМЕОН Как да не пише!
АСЕН

А за слънчевата енергия?

СИМЕОН И за нея.
АСЕН

А за другите неща?

СИМЕОН За всичко.
АСЕН

Ако нещо е пропуснато, ще го допълним.

Пауза.
АСЕН

Стиснахте си ръцете, нали, стиснахте ли ги?

СИМЕОН Не сме ги пускали.
Пауза.
АСЕН

(Срамежливо.) Ще извинявате. Още веднъж само за мен
може ли?

Ново ръкостискане.
АСЕН

Сега вече мога да почерпя по една вишновка. (Тръгва
към тях.) Не сте толкова лоши, както ви представят –
че единият утрепал собствения си народ, а другият –
останалите. (Доверително.) Избиете ли всички, оставате
сами. (Взира се в тях.) Защо сте сами?

БОЯН

Не сме сами.

СИМЕОН Другите сега ще дойдат.
АСЕН

Нека да не се разкарват. (Пауза.) Аз всичко съм им приготвил. Ама да не кажете на Боян.

Бащата отваря таен шкаф или гардероб с куп кашони, обозначени
с букви.
АСЕН

Каквото ми е сготвил, ей тука съм го пълнил. (Отваря
шкафа.) Риба, пилешко, китайско, сладолед… (Сочи кашоните.) Ангола. Индия. Танзания. Руанда. Камерун. Па-
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нама. Конго. За Конго – два кашона. Ще ви помоля да им
ги занесете. Няма да им казвате, че са от мен. От нас са им
кажете, да ви заобичат… Да изкарат хората годината, пък
после ще дойдете пак…
Чуват се удари откъм стаята на Бащата.
АСЕН

Съседът. (Тръгва с пушката.) Ще му я върна, че не се разбира с жена си.

БОЯН

(Впечатлен от кашоните.) „Татко, изяде ли си обяда?“
(С гласа на Бащата.) „И още как, носи вечерята!“ А той…

СИМЕОН Конго, къде беше Конго?
БОЯН

(След телефонен звън.) Какво?!

Боян отново усилва звука на телевизора.
ГЛАС

… и от бухал ще е много по-лесно да се превъплътим в
сойка…

СИМЕОН Баща ти може да се върне с харпун, а ти скиваш тая
тъпотия.
ГЛАС

… кррруаа-кррруаа-кррруаа…

Боян си облича палтото.
БОЯН

Сещаш ли се за някого, който да има силна, завладяваща
история – такава за пред милиони зрители?

СИМЕОН Хрътката. Ама него го удари ток и няма да може да я
разкаже…
БОЯН

Друг?

СИМЕОН Чакай да помисля. (Дълга пауза.) Аз.
ГЛАС

… и от въртошийка в папуняк – ууруп--ууруп-ууруп…

Боян изключва телевизора.
БОЯН

Трябва да разкарам един папуняк и веднага се връщам.

СИМЕОН Какъв тип ти трябва?
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БОЯН

Финалист от пръв поглед.

Боян излиза. Симеон набира телефона.
СИМЕОН Ало. Врабче, може да долетиш на ул. „Перник“ 28?
(Пауза.) П като первитин, Е като екстази, Р като радост,
Н като никотин И… и Канабис. 28!
Докато Симеон телефонира, Бащата носи куфари и ги трупа из
стаята.
АСЕН

Нося ги да се подсещам.

СИМЕОН Да се подсещаш за какво?
АСЕН

За какво да се подсещам?

Пауза.
СИМЕОН Да не тръгваш някъде?
АСЕН

Никъде няма да ходя. (Пауза.) Нося ги да се подсещам, че
трябва да тръгвам.

СИМЕОН Ама къде?
АСЕН

Какво къде?

СИМЕОН Къде да тръгваш?
АСЕН

Кой ще тръгва?

Пауза.
АСЕН

(Сочи куфарите.) Ти ли ги донесе?

Симеон кимва отрицателно.
АСЕН

Аз? (Отваря един от куфарите. Радостно.) Аха, това са
мои бележки. Нали, ако почеркът е моят, значи са мои?
Въпроси, гледай колко въпроси…

СИМЕОН (Разглежда бележките.) Верно са въпроси. Към Шекспир
нещо, за Фарадей…
АСЕН

(Чете.) Джузепе Верди.
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СИМЕОН (Чете.) Наполеон, пак Шекспир…
АСЕН

Не мога да разбера – питам ли ги, или трябва да им отговоря?

СИМЕОН А другият, какво има в него?
АСЕН

Пише на дръжката.

СИМЕОН (Чете закачен етикет.) „Машина на истината“. Ей тука
вече ме закова.
АСЕН

Момент. (Бащата отваря куфар с монтирано самоделно
изобретение – електрически уред с гривни за ръцете.)
Подръж това.

Подава му гривните и включва уреда в мрежата.
СИМЕОН Ауу!
АСЕН

Значи прави контакт.

Ново включване в контакта.
СИМЕОН Ауууу!
АСЕН

(Със задоволство.) Има напрежение.

Отново включва уреда.
СИМЕОН Аааа!
АСЕН

И релето действа.

СИМЕОН (За гривните.) Отвинти ги.
АСЕН

Виж – уж проста кутия с жици, задвижвана от турбинка,
а ми отне година, докато отведа електричеството оттук до
катодите, които стискаш. Можех да загубя и повече, но ме
държеше само вярата, че няма да останат ненаказани…

СИМЕОН Кои?
АСЕН

Какво кои?

СИМЕОН Кого искаш да накажеш?
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АСЕН

Аз искам някого да накажа?

СИМЕОН Така каза.
АСЕН

Къде е бележката?

Търси своята бележка, намира я.
АСЕН

Да, искам.

СИМЕОН Кого?
АСЕН

(Чете.) Всички инквизитори в световната история.

СИМЕОН Не искам да те отчайвам, ама мръсниците не се затриват лесно.
АСЕН

Знам.

СИМЕОН Как се махат гривните?
АСЕН

И Торквемада, и Бернардо Гуи, и Джироламо Савонарола… но, ако те са ползвали разтопено олово и железни
щипки, ние избираме други средства.

СИМЕОН (Протяга се за помощ.) Гривните!
АСЕН

Точно така, гривните. Един път сложени, те провеждат
силен електрически импулс до тялото на насилника.

Включва уреда. Върти потенциометъра.
СИМЕОН Щипе.
АСЕН

Щипе до петдесет, след това боли…

СИМЕОН Оооу!
АСЕН

Нормално. Това е електричество все пак.

СИМЕОН Спри го.
Пауза. Бащата гледа само към уреда си.
АСЕН

(Замислено.) Човекът е тръгнал от един най-прост волт и
не се е спрял… 30… 40… 70… какво са днес за него 1000,
2000, 3000…?
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СИМЕОН Много са!
АСЕН

Едисон… Тесла… първият мотор… първата крушка… или
и това ще отречеш? Отричаш ли крушката? Теб питам!

СИМЕОН Дума да не става.
Пауза.
АСЕН

За какво говорех?

СИМЕОН За електричеството.
АСЕН

А, да. (Пуска уреда.)

СИМЕОН Ааааа!
АСЕН

Аз не виждам конструкторска грешка. И според теб си
работи, нали?

СИМЕОН Мамка му!
АСЕН

В смисъл?

СИМЕОН Спри го!
АСЕН

Не може, прогресът няма как да се спре.

СИМЕОН Не прогреса, тая печка да спреш!
АСЕН

А Николай? Ти защо не му спря кладата?

СИМЕОН Кой Николай?
АСЕН

Коперник. Човекът ти каза, че земята е кръгла, а ти – не.
Е? Каква е?

СИМЕОН Каквато кажеш, само махни това.
АСЕН

Кръгла е, ама сте с квадратни глави и няма как да го разберете…

Пауза.
СИМЕОН Чуй, аз не съм от инквизицията!
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АСЕН

Те всички се пишат за приятели – докато не изкопчат,
докато не подразберат от теб каква точно е земята – и
бум – донос.

Пауза.
СИМЕОН Ще се изпека, казвам ти, ще се изпека!
АСЕН

Това си е казвал и Джордано Бруно.

СИМЕОН Кой?
АСЕН

Дето го изгори…

СИМЕОН Не съм го горил…
АСЕН

… заради едно съчинение!

СИМЕОН Не съм чел никакво съчинение!
АСЕН

Горите, без да четете!

Бащата увеличава волтажа.
БОЯН

Болиии… Оооууоо!

АСЕН

Боли до сто, след това вече не боли.

Пауза. Уредът остава включен.
АСЕН

„Безкрайната вселена“… Хубаво съчинение, наистина хубаво… (Разчувстван.) Безброй земи, които обикалят около
своите слънца – не е ли това божествено?

СИМЕОН Дррръпн… щепссс…ла!
АСЕН

Красотата на безкрая – ето за това да поговорим…

СИМЕОН Щще поговввр… само спри тока.
АСЕН

(Бавно.) Да стигнеш до безкрая без математика! Няма събиране, няма изваждане, само с… кажи го, де… (Посочва
сърцето.) Не с математика… И това вашето математика
ли е: ако днес запаля повече хора от вчера, колко ще ми
останат за утре? Защо си забучил поглед в земята?
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СИМЕОН Жжжиците…
АСЕН

Вдигни тоя нос. Погледни нагоре. Какво виждаш?

Пауза.
СИМЕОН Таван.
АСЕН

Над тавана?

Симеон вдига рамене.
АСЕН

Пак таван. Над него?

СИМЕОН Пак ли таван?
АСЕН

Последен таван. (Пауза.) А над последния таван?

СИМЕОН Над последния?
АСЕН

Предпоследен. Така че нашата вселена е какво?

СИМЕОН Отворен таван.
АСЕН

Като е отворен, защо ги подпали, а? Защо изгори Бруно,
Ян Хус…

СИМЕОН Не съм ги горил!
АСЕН

… Паганини, Пеле…

СИМЕОН Пеле?
АСЕН

… Пеле, Паганини, Каспаров…

СИМЕОН Каспаров е жив.
АСЕН

Жив! Щото не ти е в ръчичките… Ами Пеле, ами Карузо?
Една песен не оставяте да изпее човекът, една топка да
ритне не му давате! Щото не я рита като вас. Щото като вас
не пее! Докато те се пекат, вие си поръчвате хубав изглед
с патица по провансалски!

Настройва уреда рязко на висок волтаж.
АСЕН

Гледай, гледай каква красота – навсякъде звезди, звезди…
кажи де – какво виждаш…
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СИМЕОН (Конвулсира.) Зззвезди.
АСЕН

Като са звезди, защо ги подпали?

СИМЕОН Не ссссъм… иг… аалли…л.
Бащата увеличава волтовете. Симеон е в конвулсии.
АСЕН

Гледай, гледай каква красота – безброй земи, които обикалят около своите слънца – не е ли това божествено?
(Към Симеон.) Галилео! Галилео! (Пауза. Изключва уреда.)
Мирише на изгоряло.

Симеон се изправя бавно.
АСЕН

Какво ти има? (Помага му да стане.)

Симеон го наблюдава съсредоточено.
АСЕН

Мъчиха ли те много?

Симеон кимва утвърдително.
АСЕН

Мамицата им гнусна! Извинявай, че псувам.

Симеон с жест на разбиране към Бащата.
АСЕН

Само да ги спипам, да ги приклещя аз – ще ги прищипя!
Ето с тези клеми…

Симеон събира вещите си и се отправя към вратата – готви се
да напусне.
АСЕН

Изпробвани са. Пипни да видиш.

Симеон с отрицателен жест. Тръгва си.
АСЕН

Тръгваш? Какви хора! Виждат го, че се пече, и отминават.

Симеон си тръгва. Напуска стаята.
АСЕН

Никой, мамка му… Нииикой! (Пауза. Изважда празна бележка и пише.) „Галилей, тире, да му помогна.“

Пуска я в куфара. Пауза.
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АСЕН

Галилео? Галилео!

Симеон се връща в апартамента. Пауза.
АСЕН

Милко!

Симеон кимва, преодолява вълнението си.
СИМЕОН Откога не сме се виждали!
АСЕН

Милко…

СИМЕОН Не се вълнувай.
АСЕН

Трябва… веднага трябва да…

СИМЕОН Какво?
АСЕН

Трябва да…

Опитва се да си припомни. Всеки жест на Бащата Симеон прочита
посвоему.
СИМЕОН Да се изкачиш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да се хвърлиш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да полетиш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да се откриеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да се заковеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да се отковеш?
Нов жест на Бащата.
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СИМЕОН Да влезеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да излезеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да направиш?
АСЕН

Да.

СИМЕОН Да направиш?
АСЕН

Това е думата.

СИМЕОН Да направиш! Дай лапа! (Поздравяват се.) Да направиш! Ама… какво да направиш?
Пауза. Бащата мисли.
АСЕН

Да направиш така, че да…

Бащата се опитва да покаже с жест.
СИМЕОН Да се въртиш в кръг?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да не се въртиш в кръг?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да останеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да не останеш?
Нов жест на Бащата.
СИМЕОН Да отидеш?
АСЕН

Да.

СИМЕОН Да отидеш?
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АСЕН

Това е думата.

СИМЕОН (Обобщава.) Да направиш така, че да отидеш. (Поздравяват се.) Дай лапа! Да де, ама къде да отидеш?
Дълга пауза. Бащата мисли.
СИМЕОН Качвай се, ще се сетиш по пътя.
АСЕН

Къде да се кача?

СИМЕОН (Сочи канапето.) Влизай в колата.
АСЕН

(Сочи канапето.) Това е канапе.

СИМЕОН Бързаш ли? Бързаш. Има ли значение с какво пътуваш?
АСЕН

(Сяда на канапето.) Няма врата.

СИМЕОН (Подава му възглавница.) Един момент… (Симулира
пред него.) Зареждаме. Товарим. (Слага куфарите.)
Помпим. Мигачите работят. Чистачките…
АСЕН

Ако трябва да бутна…

СИМЕОН (Връща го.) И караме бавно, щото отсреща е пълно с
луди. Защо трепериш?
АСЕН

Малко… треперя.

СИМЕОН Добре, пускаме радиото и избираме…
АСЕН

Нещо за душата.

СИМЕОН Някакъв горещ хит?
АСЕН

Да.

СИМЕОН „Аляска“ на Джони Хортън?
АСЕН

(Търси ключа.) Къде ти е стартерът?

Симеон слага ръката си над неговата, завърта я и запява “North to
Alaska”. Бащата го гледа съсредоточено, после влиза в ритъма му.
АСЕН

(Рязко.) Това не беше ли тя?
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СИМЕОН Кой?
АСЕН

Тя беше. Подминахме я.

СИМЕОН Кого?
АСЕН

Юлия. Върни се и я качи.

СИМЕОН Юлия?
АСЕН

Той не може без нея. Знаеш ли какво прави той без нея?

СИМЕОН Кой? Боян ли?
АСЕН

Не може да си върже вратовръзката.

СИМЕОН Горкичкият.
АСЕН

(Показва.) Прави по два възела. Откакто си тръгна тя. Тя
защо си тръгна?

СИМЕОН Как няма да си тръгне…
Пауза.
АСЕН

Върни се.

СИМЕОН Не става.
АСЕН

Моля те.

СИМЕОН Не може. На магистрала сме.
АСЕН

Трябва да му я върнем.

СИМЕОН Да му я върнем?
АСЕН

Тя е всичко за него.

СИМЕОН Ако дам на заден, ще ни отвее някой камион.
АСЕН

Нека да я вземем с нас.

СИМЕОН Няма място.
АСЕН

Спри.

Пауза.
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АСЕН

Спря ли?

Симеон кимва.
АСЕН

Да седне на моето място. Аз ще се върна пеша. (Пауза.)
Заведи я при Боян. Ще я заведеш, нали?

Симеон гледа продължително към Бащата.
СИМЕОН Не мърдай никъде. Отивам да поговоря с нея и веднага
се връщам.
Симеон става от канапето. После се връща и прави знак на Бащата да седне в края на канапето.
СИМЕОН (Тихо към Бащата.) Както виждаш, събрахме се… тримата.
Бащата се взира продължително в празното място помежду им.
АСЕН

Ама тя нищо не казва…

Симеон прави знак, че въображаемата им спътница е изморена и
има нужда от тишина.
АСЕН

(Тихо.) Красива е, нали?

Симеон кимва.
АСЕН

Като се събуди и види Боян, ще се зарадва много, нали?

Симеон кимва в знак на съгласие. Бащата се взира продължително
в него. Пауза.
АСЕН

Милко?

СИМЕОН Какво?
АСЕН

Милко си, нали?

СИМЕОН Че кой друг?
АСЕН

И досега си бил тук?

СИМЕОН Не съм мръдвал.
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АСЕН

Че ние към теб пътувахме.

СИМЕОН Верно?
АСЕН

Може да питаш… да питаш… Дойдох да ти се извиня.

СИМЕОН Бил си целия тоя път да ми се извиниш?
АСЕН

Да.

СИМЕОН Е, било каквото било. Да забравим.
АСЕН

Не е така. Тежи ми. (Пауза.) Ти знаеш ли какво е да отнемеш на най-добрия си приятел… кажи го…

СИМЕОН Жената?
АСЕН

Царицата. Веднъж ти взех… царицата с пешка и това много ми тежи.

СИМЕОН Ти, ако знаеш какви други случаи на отнемане има…
АСЕН

Да пийнем по нещо?

СИМЕОН Не мога. С кола съм.
Бащата изважда от куфар огромен сноп изсъхнали карамфили.
АСЕН

Колко пъти сме осъмвали с теб тука, а?

СИМЕОН Един ли е, два ли е…
АСЕН

И на гръб съм те носил, но не си ми тежал.

СИМЕОН Честно?
АСЕН

Лъгал ли съм те?

СИМЕОН Не.
АСЕН

Лъгал съм те, но сега не си спомням за какво.

Пауза.
СИМЕОН Карамфилчета?
АСЕН

Дано да харесат.

- 277 -

Николай Гундеров

СИМЕОН Малко са сухички.
АСЕН

Вече трябваше да дойде, ще дойде, нали?

СИМЕОН Ако кажеш кого чакаме.
АСЕН

Жена ми.

СИМЕОН Ясно.
АСЕН

Да не вземат да затворят!

СИМЕОН Къде?
АСЕН

До колко работи ресторантът?

СИМЕОН Ресторантът? До колкото кажеш.
АСЕН

Ще ми трябваш.

СИМЕОН Като сервитьор ли?
АСЕН

Като непознат сервитьор.

СИМЕОН „Добър ден, какво желаете?“
АСЕН

Засега нищо. Като влезе, тя ще седне тук. Идваш до нас
и казваш: „Вие сте красива“, а аз ще ти отговоря: „Не е
красива, тя е прекрасна!“ И се сбиваме.

СИМЕОН Защо?
АСЕН

Ами защото си я обидил!

СИМЕОН Сбиваме се?
АСЕН

Трябва да се сбием и аз да победя.

СИМЕОН Без бой не става ли?
АСЕН

Не. После – поръчвам едно питие за теб.

СИМЕОН Нали сме се били, защо ми го поръчваш?
АСЕН

Защото си казал, че е красива.

СИМЕОН Е, да де, нали за това сме се били.
АСЕН

Нищо. Аз ти прощавам. Да види, че мога да прощавам.
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СИМЕОН Така. Аз изпивам питието…
АСЕН

Не цялото. Щото ще забравиш какво трябва да правиш.

СИМЕОН Добре, правя се, че пия, и после?
АСЕН

Поръчваш за мен.

СИМЕОН Уиски?
АСЕН

В никакъв случай.

СИМЕОН Коняче?
АСЕН

Не. (Пауза.) Като кажа „не“, значи, че ти отказвам. Разбра
ли?

СИМЕОН Що ми отказваш?
АСЕН

Не искам да знае, че си пийвам. (Пауза.) Тя не бива да
знае много неща. (Пауза.) Че я следя, като преминава по
моста. Че я гледам под прозореца, като се сресва. Че стоя
на тротоара и чакам да изтърве гребена си. Че слагам
карамфили в пощата. Че съм готов да умра за нея. И че
искам да имам син от нея. Боян.

Пауза.
СИМЕОН Спокойно, това ще си остане между нас.
Пауза.
АСЕН

И чак тогава ме черпиш едно питие, разбра ли?

СИМЕОН А ти го отказваш?
АСЕН

Не. Ще си го изпия.

СИМЕОН Не го ли отказваш?
АСЕН

Пия го, за да види, че държа на приятелството. (Пауза.)
А ти ще дойдеш да отнесеш празната чашка.

СИМЕОН Дадено.
АСЕН

И без да искаш, ще отместиш ръката ми. (Пауза.) Върху
нейната. (Показва.) Така.
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СИМЕОН И после си тръгвам.
АСЕН

Не. Ще оставиш няколко питиета на масата и тогава. Аз
може и да не ги докосна.

СИМЕОН Ако ги докоснеш?
АСЕН

Това ще е много лошо. Ако ме видиш да прекалявам с пиенето, ще ми кажеш: „Господине, книгата…“.

СИМЕОН „Господине, книгата…“
АСЕН

„Забравихте си книгата!“

СИМЕОН Каква книга?
АСЕН

Волтер.

СИМЕОН (След кратко замисляне.) Вол-тер.
АСЕН

Волтееер? Не може да бъде! Не, не може да бъде! Вие
сериозно ли? Голяма изненада! Аз съм… казвам се…
(Изважда бележка от джоба си.) Бащата. Тъкмо си говорехме за вас, нали, Милко? Господин Волтер, това е Милко,
мой приятел сервитьор. Милко – господин Волтер.

СИМЕОН (Ръкува се със себе си.) Приятно ми е.
АСЕН

„Трактат за метафизиката“? Мнооого хубав трактат, много, нали?

СИМЕОН Определено.
АСЕН

Само дето не ми остана време да го прочета, нали, Милко?

СИМЕОН Да бе, като се запием и…
АСЕН

Но вие сте го чели? Какво говоря? Как да не сте го чели,
като сте го писали. Признавам си, че исках аз да го напиша. Аз така и казвах – че пиша – на жената, която харесвам
– пиша нещо като трактат. За да си каже – в тоя човек има
някаква душа, щом пише… има някаква душа, нали?

СИМЕОН Да бе, не е само алкохолик.
АСЕН

Вие не изключвате, че в мен може да има някаква душа,
нали?
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СИМЕОН Не изключвам.
АСЕН

Истински си, аз усещам истинските писатели.

Пауза.
СИМЕОН Честно?
Пауза.
АСЕН

Милко?

СИМЕОН Да.
АСЕН

(Радостно.) Ако знаеш с кого говорих! (Доверително.)
Знаеш ли с кого говорих?

Пауза.
СИМЕОН Ти има с кого да си говориш, ами аз?
АСЕН

Какво?

СИМЕОН Все едно…
АСЕН

Какво ти е?

СИМЕОН Все едно…
АСЕН

Не си в настроение.

СИМЕОН Все едно, казах!
АСЕН

Другите идват и си отиват, само че ти, ти си нещо друго…

СИМЕОН Да бе, друго…
АСЕН

Ти, ти си този, който… (Опитва се да си припомни.)

СИМЕОН Идваш…? Отиваш…? Оставаш…?
АСЕН

Да, това е думата.

Пауза.
СИМЕОН Аз пък мисля, че съм една пълна отрепка!
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АСЕН

(Замисля се.) Не си.

СИМЕОН Все едно.
АСЕН

И аз някога ще ти помогна да си намериш жена. То не може
по цял ден да играем шах.

СИМЕОН А възможно ли е… все едно…
АСЕН

Какво?

СИМЕОН Все едно, казах…
Продължителна пауза.
СИМЕОН Евентуално, ей така, примерно, не че ще стане, но да
предположим…
АСЕН

Какво?

СИМЕОН … че някой може да кръсти на мое име, да кажем, астероид, малък астероид.
АСЕН

(Прегръща го.) Планета, Милко, планета!

Звън от входната врата.
СИМЕОН Отворено!
На прага плахо застава Крум с раница на гърба и облечен по „собствена“ логика. Бащата започва да маха с ръка.
СИМЕОН (Към Крум.) Доста си се оплескал. Да не вали?
КРУМ

Скочих от Моста на влюбените, но не успях да се самоубия.

СИМЕОН Свий си крака.
КРУМ

(Със свит крак.) Така и не разбрах защо между нея и мен
не се получи.

СИМЕОН Нямаш потрошено.
КРУМ

Може да е заради това, че не съм способен дори да се самоубия.
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СИМЕОН Горе главата! (Отваря гардероба на Боян.) Все някога
ще стане. (Търси дрехи за Крум.) Исках да кажа – да не
ти пука.
Пауза. Крум се обръща в гръб.
КРУМ

Искам да остана сам.

СИМЕОН Врабче…
Крум отговаря с жест да го остави.
СИМЕОН Стегни се. Мъж си.
В знак на съгласие Крум кимва.
КРУМ

Знам, че съм мъж. Дори си го повтарям. Знам, че не бива
да плача, но сега ми е наистина тежко. И нищо чудно да
се тръшна. Ето тук, на канапето. Не! На канапето – не.

СИМЕОН Че какво му е на канапето?
КРУМ

Трябва да се побутне.

СИМЕОН Да се побутне ли?
КРУМ

Леко на североизток. По фъншуй. Това ще засили циркулацията на положителна енергия между него, мен, теб,
вратата и огледалото.

СИМЕОН (Подава му дреха.) Облечи това.
КРУМ

Опитвам се да акумулирам положителна енергия – и
защо? Кой се интересува от моята положителна енергия?
(Гледа дрехата.) Кафяво? Няма ли нещо оранжево? Не. И
оранжево не може.

СИМЕОН Че какво му е на кафявото?
КРУМ

Днес е вторник. Днес е добре да сме облечени в лавандулов
цвят.

АСЕН

(Към Крум.) Бояне…

КРУМ

Моля?

СИМЕОН Мисли, че си му син.
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КРУМ

(Забелязва Бащата.) На кого маха?

СИМЕОН Той си знае.
КРУМ

Има добра аура. (Проверява.) Спектърът му е чист. Без
мътни отлагания.

СИМЕОН (Рови из дрехите в гардероба.) Копеле, лавандулово
няма.
КРУМ

(Напява.) Аумм, аумм, ауумм…

СИМЕОН (Затваря гардероба.) Какво викаш?
КРУМ

(Продължава.) Аумм, аумм, ауумм…

СИМЕОН Какво е това „аум“?
КРУМ

Нещото близко до ом…

СИМЕОН Ом?
КРУМ

(Напява.) Ауум, ауум, ауум…

СИМЕОН Ясно.
КРУМ

Мантра. За подсилване на аурата. Помага за правилната
циркулация на чакрите.

Крум отива близо до Бащата. В синхрон с него маха във въображаема посока.
КРУМ

Точно така. (В такт с Бащата.) Сбогувам се, сбогувам се,
сбогувам се. Отпращам всичко лошо. Огънят топи метала,
металът реже дървото, земята отклонява водата, водата
гаси огъня…

За да извади свещички, слага раницата си в едната ръка на Бащата. Заема определена поза, запалва свещичките и ги завърта из
ръцете си, сменяйки местата им.
КРУМ

Джъ-и. Мън-цъ…

СИМЕОН Аа?
КРУМ

Циу-кау, там пи, хса…

- 284 -

Цугцванг

СИМЕОН Какво, какво?
КРУМ

Цинха-шиу …

СИМЕОН В смисъл?
КРУМ

Чжи-ъ, сюа, сюа-нху… Не знам, но страшно успокоява.
Чи-ци, ци-чи, ци-ку ан…

СИМЕОН Ама какво значи?
КРУМ

Нищо.

СИМЕОН Нищо?
КРУМ

И сега повтаряш първия ред: джъ-и, мън-цъ, хиу-ка…

СИМЕОН Що го повтарям?
КРУМ

За да ти стане още по-леко. Джъ-и, мън-цъ, хиу-ка…

СИМЕОН И ми става по-леко?
КРУМ

Циу-гин-джи… Да, облекчава те.

СИМЕОН Циу-гин-ги?
КРУМ

Гин-джи!

СИМЕОН Аз какво казах?
КРУМ

Гин-ги. А правилното е гин-джи…

СИМЕОН Копеле, и аз съм против логиката, ама как може да те
облекчава някакво шибано „гин-джи“?
КРУМ

Светът е пълен с толкова неща, които познаваш, и те не те
успокояват, нали?

СИМЕОН Гин-джи? Ганджа – да. Ама гин-джи?
КРУМ

Отпусни се. Вдишай. Циу-гин-джи. Издишай. Цин-лунши… усещаш ли хармонията?

СИМЕОН (Със затворени очи.) Циу-гин-джи-цин-лун-ши…
АСЕН

Не мога да си отворя вратата.
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Крум подава свещите на Бащата и разковава няколко дъски. Бащата излиза.
КРУМ

Циу-гин-джи…

СИМЕОН Цин-лун-ши…
КРУМ

И сега пак повтаряш първия ред. Джъ-и, мън-цъ…

СИМЕОН Джъ-и, мън-цъ…
Влиза Боян, но те не го забелязват.
КРУМ

Циу-гин-джи…

СИМЕОН Цин-лун-ши…
БОЯН

Не! Нее! Не!

КРУМ

Довиждане, Ганди!

СИМЕОН (Продължава да медитира.) Джъ-и, мън-цъ, циу-гинджи-цин-лун-ши…
КРУМ

Пожелавам ви един ден да срещнете истинското щастие!

БОЯН

Казах „довиждане“!

СИМЕОН Не е вярно. (Сочи Крум.) Той каза „довиждане“. Какво
„довиждане“? Кой си заминава?
КРУМ

Аз.

СИМЕОН Чакай бе, ти сега дойде.
БОЯН

И сега си тръгва!

СИМЕОН Що?
БОЯН

Веднага напуснете този дом!

СИМЕОН (Тръгва си с Крум.) Хайде!
БОЯН

Не ти. (Към Крум.) Изчезвайте.

СИМЕОН Последно? Кой?
БОЯН

Неандерталецът.
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СИМЕОН Тогава що викаш „изчезвайте“?
БОЯН

Използвах множествено число. От вежливост.

СИМЕОН От какво?
КРУМ

Тръгвам си. И без това домът ви е пълен с отрицателна
енергия.

СИМЕОН (Строго.) Ще ме светне ли някой защо ви е множествено числото?
Крум е извадил сфера и обикаля стаята.
КРУМ

Олеле…

СИМЕОН Какво?
КРУМ

Олеле…

СИМЕОН Кажи, де.
КРУМ

Не ми се говори.

СИМЕОН Нещо видя ли?
КРУМ

Не е за гледане. (Към Симеон.) Ето. (Към Боян.) Вижте де!
Какво виждате?

БОЯН

Глава, пукната от стъклена топка.

КРУМ

Нищо чудно, че сте с блокирани чакри. Това е замерване.
И то показва, че стоите върху застойни води, а не изключвам и тежки метали. Няма да е лошо да ви направя един
амулет, ще помогне да си намерите партньор в живота, ако
пък имате такъв – ще ви пази да не го загубите, но… само
ако си знаете трите имена и датата на раждане.

СИМЕОН (Похвално.) Уникален е!
БОЯН

Едва го изгоних от студиото, а го заварвам вкъщи.

КРУМ

Мноого сте далеч от Шън Ци! Много.

БОЯН

От какво съм далеч?

КРУМ

Съзидателната енергия! Шън Ци.
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БОЯН

(Подигравателно.) Грън-ци!

КРУМ

Искате ли да ви отблокирам?

БОЯН

Малоумник!

КРУМ

Зла душа.

БОЯН

Идиот!

КРУМ

Черен дух.

СИМЕОН Скивам, че се познавате.
БОЯН

Нали този идиот ми провали предаването.

КРУМ

Не съм го провалил.

БОЯН

Съсипа всичко, а утре е финалът.

КРУМ

Не беше много вежливо да ме изпъдите преди коронния
ми номер.

БОЯН

Как няма да го изпъдя? Два часа реве като бухал, сова и
керкенез.

КРУМ

Кукувица. Вие правите ли разлика? Керкенезът издава
съвсем други звуци. Ето такива…

Крум демонстрира натурални звуци.
БОЯН

И така до рекламите.

СИМЕОН Яко!
БОЯН

Кукувици, токачки, яребици… дали не прелетя и фламинго?

КРУМ

Сливах се с природата. (Към Боян.)

СИМЕОН А природата? Дали е искала да се слеете с нея?
КРУМ

Няма да е лошо да опитате и вие.

БОЯН

Излезте оттук!

КРУМ

Магнезий. Липсва ви магнезий.

БОЯН

Представи си, съблече зрителка!
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КРУМ

С пръст не съм я докосвал.

СИМЕОН Вярвам ти.
КРУМ

Розовото и червеното привличат любовта! А тя – цялата –
в бозаво… Сама се съблече…

БОЯН

След което вади едно гюле с конец и го мята наляво и
надясно.

КРУМ

Не е гюле, а махало.

БОЯН

Два часа!

КРУМ

Ами това са три милиона зрители – как се маха отрицателна енергия от толкова хора?

БОЯН

Перко отвсякъде. (Сочи към него.) Апелирам незабавно…

Крум се хваща за ръката му и я разтърсва.
КРУМ

(Като заклинание.) Отръсквам се от всичко лошо. Отръсквам се, отръсквам се, отръсквам се. Шш-шш. Шшшш. Бялата земя поглъща черната земя. Белият въздух
издиша черния въздух.

БОЯН

(Изскубва се.) Изчезвайте!

КРУМ

(С махало.) Душата се лекува, лекува, лекува. Шш-шш.
Шш-шш. Ефирен звън. Ефирен звън…

БОЯН

Вън!

КРУМ

Ганди, вземи това. (Подава му махалото.) Мини зад
гърба му.

Боян се оказва заобиколен от двамата. Крум използва ръцете си
за мантрата.
КРУМ

Шън Ци ти помага. Шън Ци бди над теб. Черна костенурка. Червен феникс. Зелен дракон. Бял тигър.

БОЯН

Бронзов крокодил…

Боян хвърля махалото на канапето.
КРУМ

Чакрите му са блокирани. И то на четвърто ниво.
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БОЯН

А от петия етаж… да събирате своите искате ли?

СИМЕОН Не се пали. Помогна на баща ти.
БОЯН

Къде е той?

КРУМ

Ограничили сте порива му към свобода… Червен феникс,
зелен дракон…

БОЯН

Къде е баща ми?

КРУМ

Липсваше му волност.

Боян хваща Крум за яката и го разтърсва.
КРУМ

На балкона.

БОЯН

По дяволите!

Боян изплашено излиза на балкона.
КРУМ

(Към Симеон.) Нервничък е. Мога да му приложа една техника за балансиране на настроението, ама не знам как ще
реагира.

Влиза Бащата, който държи „фъншуй звънчета“. Боян ги показва
на Симеон.
КРУМ

(Нежно.) Вятърни чанове.

През балконската врата влиза гъст пушек.
КРУМ

Създават мелодична хармония и привличат доброто.

Боян и Симеон се споглеждат.
СИМЕОН Тука нещо се сговни.
БОЯН

Одеялото! Бързо!

КРУМ

Светът е пълен с мелодии…

Боян и Симеон се втурват да гасят пожара в продължение на последващия монолог на Крум.
КРУМ

(Към Бащата.) Не знам как е у хората, но при птиците –
ето оттук – тръгва един въздушен поток и раздвижва –
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как да кажа, едни еластични мембрани – раздвижва ги –
раздвииижва ги – и така се получава трептене – много
нежно трептене – въздухът преминава през двата ларинкса, съответно – горен и долен, – звукът излиза оттам
и после погалва природата – листата, тревите, покривите
на къщите, комините…
АСЕН

Райхстага.

Влиза Симеон и кашля. Боян показва с упрек прогореното одеяло
на Крум.
КРУМ

(С усмивка.) От свещичките е. Забравихме ги, а те са се
разгорели…

Боян отвежда Бащата в стаята му.
АСЕН

Сега ще дойдат нацистите.

БОЯН

Спокойно.

АСЕН

Като видят, че гори, ще дойдат.

Боян пристъпва заплашително към Крум.
КРУМ

Свещичките носят спокойствие и освобождават от тревогите…

Боян свива и отпуска юмруците си.
КРУМ

(Забелязва го.) Така правят пианистите. Свиват и отпускат. Свиват и отпускат. Тренират фалангите. Кой е любимият ви композитор? На мен Оливие Месиен и неговият
„Каталог на птиците“.

Пауза.
БОЯН

(Към Симеон.) Той какво прави тук?

СИМЕОН Запознайте се. Това е човекът!
БОЯН

Да не искаш да кажеш…

СИМЕОН (Със задоволство.) Улучи!
Пауза. Крум се усмихва. Боян е шокиран.
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БОЯН

Изключено!

СИМЕОН Копеле!
БОЯН

Не ми викай „копеле“!

СИМЕОН Добре, копеле.
БОЯН

(Прекъсва Симеон.) Виж го само…

СИМЕОН (Прекъсва Боян.) Само го виж…
БОЯН

Аз го видях. (Пристъпва към Симеон.) Всички го видяха.
Не им стигна и питат за още.

СИМЕОН (Към Боян.) Що да не го видиш пак, а? Ти знаеш ли той
какво може. Врабче, покажи му.
Крум застава в средата.
СИМЕОН Обикновеният човек мига петнайсет пъти на минута.
Той ти ги докарва до петдесет, гледай.
Крум започва интензивно да примигва.
СИМЕОН Кой друг го може, а? Сега му покажи и как стоиш с
отворени очи.
Крум отваря широко очите си, без да мига.
СИМЕОН Скивай. Скиваш ли? И така час и половина!
КРУМ

(С отворени очи.) Два часа.

СИМЕОН Трябва ти финалист, нали?
БОЯН

Но не такъв, че да ни довърши!

СИМЕОН Ще се справи.
БОЯН

Рейтингът ни е катастрофален!

СИМЕОН Копеле… ъъ…
БОЯН

Кариерата ми виси на косъм… Освен това има и договорки, които, как да кажа, вече са направени.
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СИМЕОН Най-добрият начин да излезеш от положението е да
влезеш в него.
БОЯН

С него? Ти си луд!

КРУМ

Не мисля, че е луд.

БОЯН

Второ негово участие означава да увеличим смъртността
в страната.

Пауза.
КРУМ

(Към Ганди.) Ако сега изпусна шанса…

СИМЕОН (Към Боян.) Ако си изпусне шанса…
КРУМ

(Към Ганди.) Шансът много лесно се изпуска…

СИМЕОН (Към Крум.) Как да не се изпуска!
КРУМ

Затова не бива да се изпуска!

СИМЕОН Как ще го изпускаш…
КРУМ

Ето така, как.

СИМЕОН Няма да го изпускаш!
КРУМ

Няма, ама ако го изпусна?

СИМЕОН (Силно.) Няма да го изпускаш!
КРУМ

Така е, не бива…

БОЯН

Не знам за какъв шанс говорите…

СИМЕОН (Към Крум.) Един път да ти кацне на рамото, и ти да го
изпуснеш!
КРУМ

(Към Симеон.) Ако кацне…

СИМЕОН Понякога каца.
КРУМ

Да, ама рядко.

СИМЕОН Тъкмо ти е кацнал…
КРУМ

… и отлита…
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Пауза. Симеон пристъпва към Боян.
БОЯН

Това си е чист цугцванг!

СИМЕОН А?
БОЯН

(Сочи.) Всеки ход с него е мат отвсякъде!

СИМЕОН Трябва да му помогнем.
БОЯН

Да му помогнем?

СИМЕОН Докато е още жив. Врабче, покажи си врата. (Крум го
прави.) Скиваш ли как е ожулен?
КРУМ

Скочих от моста.

СИМЕОН Някаква го зарязала и…
БОЯН

Винаги съм казвал, че у нас мостовете ги строят много
ниско.

КРУМ

Не ме е зарязала… даже си го казвам на глас… не ме е
оставила… искате ли да го кажем заедно… не ме е…

БОЯН

Не му липсва самочувствие.

СИМЕОН Само твоето предаване ще му я върне.
КРУМ

Да се надяваме…

СИМЕОН Врабче, разкажи му…
КРУМ

О, това е нещо много лично…

СИМЕОН Хайде, де!
КРУМ

Не мога.

СИМЕОН Хвърлил око на една жена.
КРУМ

Не бих казал жена.

БОЯН

Не е жена?

СИМЕОН Копеле, обърквам се… Какво е?
КРУМ

Бяло ухание от… светлини и нежни пръски…
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БОЯН

Аха.

СИМЕОН Скивал я…
БОЯН

Да позная ли къде? При разходка на билкари в планината?

КРУМ

(Загадъчно.) Съвсем другаде.

БОЯН

В кръжок по ръкоделие?

КРУМ

(Кимва отрицателно.) Мм.

БОЯН

Боулинг? Тобоган? Народни танци?

КРУМ

(Нежно.) Аптека.

БОЯН

(Разиграва.) Срещате се на опашката. Тя ще си купува йод,
вие – памук.

КРУМ

Не. Тя ги продава… Отварям – вратата е със звънче – и
като влезе човек, се чува едно дзъннн…

БОЯН

А като излезе?

КРУМ

Пак това – дзъннн…

БОЯН

А като влезе отново?

КРУМ

Дзъннн…

БОЯН

А като влязат повече хора?

КРУМ

Дзън… дзън… дзън…

БОЯН

А като излязат?

КРУМ

Дзън… дзън… дзън…

БОЯН

(Към Симеон.) Ти искаш ли нещо да попиташ?

Симеон безмълвно поклаща глава.
КРУМ

От какво ли ги правят тези звънчета?

СИМЕОН (Отнесено.) От месинг.
БОЯН

И какво стана с бялото ухание?
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КРУМ

Почнах всеки ден да ходя там. Не исках да се натрапвам.
Купувах си лекарства, да, най-различни, много лекарства,
само за да ме забележи…

БОЯН

За глава пробвахте ли?

КРУМ

Не ми обърна никакво внимание.

БОЯН

Не може да бъде!

КРУМ

Представете си, не ме забеляза!

БОЯН

Не ви забеляза?!

СИМЕОН Тая е за оптика!
КРУМ

Чувствах някаква преграда между нас.

БОЯН

Стъкленото гише.

КРУМ

Предположих, че има блокирани чакри.

БОЯН

И извадихте махалото. (Показва.) Ляво – дясно, дясно –
ляво, докато я хипнотизирате.

КРУМ

Не, първо пробвах с трикраката жаба. (Изважда фигурка.)
„Ом шри джая рам джая джая рам.“ По принцип, за да активирате силата , е добре да използвате осем трикраки жаби,
като всички сочат различни посоки, а една гледа входната
врата. Струва ми се, че не ме разбирате. Добре, обяснявам
нагледно. Ганди, застани пред него. Ти си входната врата.

БОЯН

А аз?

КРУМ

Една от седемте трикраки жаби. В мен е осмата. (Демонстрира.) „Ом шри джая рам джая джая рам.“ (Обикаля
между тях.)

СИМЕОН И така колко пъти?
КРУМ

Колкото ви подскаже сърцето. „Ом шри джая рам джая
джая рам.“ Ако обичате някого, може да не спирате…

БОЯН

И нищо? От нейна страна нищо?

КРУМ

Да, но аз не се отчаях. Извадих патиците. (Демонстрира.)
Поддържат връзката ви жива, ако са по двойки. Важното
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обаче е да ги държите на нивото на очите на избрания партньор. (Гледа пряко към Симеон.) Ето така.
Дълго време Крум е вгледан в Симеон.
БОЯН

(Сочи Симеон.) Той любимата ли е?

КРУМ

Извинявай, Ганди, ама ти наистина не приличаш на нея.
Все едно. (Демонстрира.) После пробвах с кимащата котка, но и с нея не се получи.

БОЯН

Не може да бъде!

КРУМ

И с фънхуан също…

СИМЕОН С кого?
КРУМ

Птицата феникс. (Показва фигурката.) Интересна е, нали?
Има клюн на петел, шия на змия, това са люспи на дракон,
опашката е на риба, отпред е като лебед, а отзад – като
костенурка.

СИМЕОН Това си е чист кентавър!
КРУМ

Последно извадих Байху.

БОЯН

Е, тука вече сте я впечатлили.

КРУМ

(Изважда нова фигура.) Кралският тигър. Той прогонва
всичко нечисто.

БОЯН

И тя се размаза от удоволствие?

КРУМ

Представете си – не. Понякога си мисля, че хората не ме
забелязват.

БОЯН

Не трябваше ли просто да се облечете в розово или червено – каквото там привлича любовта – и като отидете в
онази аптека…

КРУМ

Е, да, стига да имаше аптека…

БОЯН

Моля?

СИМЕОН Ама досега нямаше ли?
КРУМ

Един ден влизам… отварям вратата и… и…
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БОЯН

… звънчетата ги няма?

КРУМ

Тихо. Празно. И табела: „Дава се под наем за сладкарница“.

СИМЕОН Кофти работа.
КРУМ

Тогава се попитах какъв е смисълът на човешкия живот.
Обаче на този въпрос може да се отговори само ако човек е
безсмъртен, понеже ще е огледал живота си от всички ъгли.
(Като внезапно хрумване.) Ноо! Ако е безсмъртен, няма
смисъл да си го задава, защото животът му продължава
и няма как да се види от всички страни…

БОЯН

Дайте да се попитаме не какъв е смисълът на човешкия
живот, а на вашия. Харесвате жена, която не ви познава,
от аптека, която не съществува, и искате да ви видят в
предаване, което заради вас вече никой не иска да гледа?

Дълга пауза.
СИМЕОН Аз искам.
БОЯН

Какво?

СИМЕОН Аз искам да го гледам!
БОЯН

Ганди…

СИМЕОН Ще го направиш ли?
БОЯН

Ганди…

Пауза.
СИМЕОН Заради мен.
Мълчание. Боян търси подходящите думи.
БОЯН

Съжалявам.

Мълчание. Симеон кимва многозначително.
СИМЕОН Врабче, смотай си махалото.
Крум прибира махалото си. Тръгва към входната врата. Крум се
връща. Отваря чантичката си.
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КРУМ

Къде изхвърляте отпадъците?

СИМЕОН Врабче…
КРУМ

Може би сте прав. (Започва да изхвърля в кошчето своите
„фъншуй“ предмети и амулети.) Защо са ми тези мандарински патици и тази драконова костенурка, и тази
червена панделка, и тази кристална сфера, и този червен
феникс, и тази крава, която изпълнява желания, и кучетата фу, и талисманът от нефрит, и драконът на щастието,
особено драконът на щастието, той трябва да е у човек,
който може да привлече щастието…

СИМЕОН Врабче…
Влиза Бащата с чанта за покупки.
АСЕН

Бояне…

КРУМ

Да, татко.

АСЕН

(Сочи Боян.) Кое е това момче?

КРУМ

Мой приятел.

СИМЕОН Най-добрият.
АСЕН

(Подава ръка на Боян.) Асен. (Към Симеон.) Асен, нали?
(Симеон кимва. Бащата подава пари на Крум. Пауза.)
Пратих го за водка. (Пауза.) Не бива да ни чува… (Пауза.)
Може да е днес… може утре… и аз не знам… човек не
знае, нали? (Пауза.) На тая бележка пише, че няма да ме
бъде. (Пауза.) Не е с моя почерк. От лекар е, на лекар е,
нали? (Пауза.) Ще му кажете да се държи, да не плаче.
(Пауза.) Ще измислите нещо, нали? Че съм си тръгнал за
малко. Че ще се върна. Че съм жив. „Жив е“, това ще му
казвате. „Жив е. Ще се върне. Тръгнал е за малко.“ Нещо
ще измислите… (Пауза.) Няма да го оставите сам, нали?
(Пауза.) Нали?

СИМЕОН Няма.
Бащата се обръща към Крум.
АСЕН

Тя дойде ли?

Пауза. Симеон маха с ръка.
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СИМЕОН Трябва да дойде… Сигурно идва…
Бащата сяда на стола и взима филия, която започва да дроби на
пода. Боян грабва кошчето и го изсипва.
БОЯН

Може би човек наистина има нужда от малко положителна енергия. (Разклаща махалото.) Във всички посоки.
(Пауза.) Особено когато рискува да остане без работа.
Какво пък? Като изключим, че се излъчва директно, че такава аудитория няма и папата, и че победителят представя
нашата страна в чужбина, може би всичко ще е наред.

СИМЕОН Ще ги разбием, казвам ти – ще ги разбием. (Към Крум.)
Ти не си фаталист?
КРУМ

Не.

СИМЕОН И аз.
БОЯН

Ясно ви е, че всичко се предава на живо от дома на финалиста?

КРУМ

От моя дом?

СИМЕОН (Сочи Крум.) Той няма дом.
БОЯН

Моля?

СИМЕОН Живее в нещо като кафез.
КРУМ

Е, чак кафез.

СИМЕОН В един изоставен птичарник.
КРУМ

Преместих се там, когато усетих, че връзката между човека и природата се къса, разбирате ли?

БОЯН

Разбирам. При фъншуй човек се освобождава от ненужните вещи в дома, а при вас – от ненужния дом.

КРУМ

Пробвали ли сте да ходите като птица? (Демонстрира.)

БОЯН

Ще ни гледат три милиона. От някакъв изоставен птичарник?

СИМЕОН Е, какво? Може да пренесем там това канапе и примерно фруктиерата.
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КРУМ

Фруктиерата – не. Тя е от кристал, а той е много студен, и
съответно – вибрациите му са отблъскващи, което ме кара
да мисля, че тя може да ни се отрази негативно. Една нищо
и никаква фруктиера може да разбие цяло приятелство
или любов, но аз не смея да говоря още за любов, първо
бих искал да станем приятели с нея.

БОЯН

С фруктиерата?

КРУМ

Шегувате се. С момичето от аптеката.

БОЯН

Птичарник… боже мой! (Налива си питие.) При гугутките?

СИМЕОН Той отглежда гълъби.
КРУМ

Грижа се и за една кукумявка.

СИМЕОН Аа, да, Куки…
КРУМ

Не – Кику! Куки беше ей такова бухалче.

БОЯН

Кику, значи.

СИМЕОН Да бе, мъжка кукумявка. Той си дава зрънца…
КРУМ

Зрънца, водичка…

БОЯН

Кику…

КРУМ

Джюняо – по фъншуй е Джюняо.

БОЯН

Страхотно име за кукумявка!

КРУМ

Представете си, някоя зла душа я е уцелила с прашка, точно тук, под крилото.

БОЯН

(Интонира.) „Добре дошли на живо от птичарника на
Кънчо!“

КРУМ

Крум. Казвам се Крум, но по фъншуй съм Цин Лун.

БОЯН

„Първата песен, която ще прозвучи в ефир от птичарника
на Цин Лун, е белкантото на Джюняо!“

СИМЕОН Ако се хванем тримата, за нула време ще изчистим
курешките.
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БОЯН

Ще излъчим предаването оттук.

КРУМ

От вас?

БОЯН

Чуйте и другите ми условия…

Тъмнина. Звук от заставката на предаването. Брояч отмерва секундите преди началото. Сценични работници поставят студийно осветление на сцената. Боян опрявя вратовръзката си.
КРУМ

(Оглежда се.) Казах ви, че оттук не става.

БОЯН

(Към Симеон.) Ти ще държиш татко извън кадър.

Симеон връща куфара и излезлия на сцената Баща обратно в
стаята.
КРУМ

Ами канапето, фруктиерата? Пълно е с енергийни дупки.

БОЯН

(Към Крум.) Вие – вдигнете едната си ръка и… повтаряйте
след мен: „Няма да говоря, нито да издавам звуци, писъци и мантри, да наподобявам хора, зверове и птици. Ще
мълча, каквото и да ми струва това, в името на духовното
и физическо здраве, моето и това на зрителите“. (Пауза.)
Повторете.

КРУМ

Казахте да мълча… Да мълча или да повтарям?

БОЯН

Повторете всичко!

КРУМ

Всичко няма да мога. Много е дълго. Дайте най-важното.

БОЯН

„Аз…“

КРУМ

„Аз…“

БОЯН

„Давам дума…“

КРУМ

„Давам дума…“

БОЯН

(Акцентира.) „…никъде – нито дума!“

КРУМ

(Акцентира.) „…никъде – нито дума!“ На кого я давам?

БОЯН

На мен, разбира се.

КРУМ

Аха. А вие после ще ми я дадете?
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БОЯН

Не, по дяволите! Продължавайте: „Ще бъда безмълвен
участник“.

КРУМ

„Ще бъда безмълвен участник.“ И чак след това ще получа
думата?

БОЯН

Не, по дяволите.

КРУМ

Извинете. Продължавайте.

БОЯН

Всичко…

КРУМ

„Всичко…“

БОЯН

„… оставяте на мен.“

КРУМ

„… оставяте на мен.“

БОЯН

Не на вас! На мен!

КРУМ

„Не на вас! На мен!“

БОЯН

От вас се иска мълчание, разбирате ли?

КРУМ

Мога ли само да ви попитам…

БОЯН

Клетвата вече е в сила!

КРУМ

Тогава си казвам, наум си го казвам: ако мълча през цялото време, ще ме разберат ли?

БОЯН

Да направим нещо като репетиция. Тук е камерата. Гледате
в нея. Говоря само аз…

СИМЕОН (От вратата.) Хрумна ми нещо…
БОЯН

Няма нужда.

Звук за начало на предаването.
БОЯН

(Строго.) Ни-що по-ве-че от оно-ва, за което се разбрахме! Нещо да добавите? (Крум вдига ръка.) Някой друг?

СИМЕОН Къде казваш, че е камерата?
Боян посочва. Симеон се връща в стаята на Бащата. Знак за начало. Сигнал.
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БОЯН

Той е толкова загадъчен, интересен, неподражаем и необикновен, че едно предаване не би могло да ни стигне.
(С апломб.) Нашият кандидат-финалист! (Крум става.
Студийните работници дават знак за аплодисменти.)
За днешното решаващо издание специално от университета в Северна Дакота пристигна ръководителят на група
психолози. (Музикален туш. Излиза Симеон. Кимва на
аудиторията.) Той потвърди. (Сочи Крум.) Този човек е
феномен. (Симеон кимва.) Благодарим на психолога.
(Симеон не си тръгва.) Благодарим ви!

СИМЕОН Няма нищо.
БОЯН

За да може да общува с нашия феномен, психологът, когото ви представих, научи български! Чухте сами: „Няма
нищо“ бе израз, казан без никакъв акцент. (Студийните
работници дават знак за аплодисменти. Към Симеон.)
Сега когато потвърдихте неговата уникалност, може да
ни оставите сами в студиото. (Дълга пауза. Симеон не си
тръгва.) „Сами“ означава само ние двамата и вие, уважаеми зрители. (Симеон пристъпва напред. Нервна пауза.)
Аплодисменти за психолога, който си тръгва, след като
каза най-важното!

Студийните работници дават знак за аплодисменти.
СИМЕОН Значи… това е камерата…
БОЯН

Като всеки човек на науката нашият психолог се смущава
от публичните изяви, но ние разбираме притеснението му
и затова ще извиним оттеглянето му… от камерата…

Симеон не тръгва. Смут.
СИМЕОН Нямах представа къде живее един мой приятел. Умирах за погледа на неговата жена. Оставях съобщения
в подлезите, по комините. Сменях градовете. Катерих се
по сградите. Лъжех, че съм строителен алпинист, монтажист на капчуци, какво ли не казвах, за да надничам в
чуждите прозорци. Лакът. Сгъвката на лакътя. Малкото
пръстче върху някой парапет щеше да ми е достатъчно. Кърпата, която тя суши през лятото. Водата, с която
полива пролетните цветя. Вратата, която е затворила
след изпушената цигара. Гърбът , който влиза в топлата спалня на приятеля ми, особено когато вали сняг и
температурите са много, ама много под нулата.
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БОЯН

(Объркано.) Да… Хм… Интересно… Имаме ли рекламен
спот? Нямаме. Значи, продължаваме… (Сочи Крум.) Сега
ще ви разкрия истинската тайна на този човек… Нека
кажа, че той има психосоматичен проблем и минути преди началото на живото ни излъчване престана да говори,
за съжал…

КРУМ

Не говоря. Не казвам нищо. Само показвам една нейна
снимка. После обръщам снимката и пак не казвам нищо.
На гърба на тази снимка пише Юлия. Това е нейното име.

Нервна пауза.
БОЯН

Юлия?

СИМЕОН Ю-ли-я?
Крум кима. Посочва снимката – онази в дома на Боян, и прави знак
за мълчание.
КРУМ

Дори не питам как тая снимка е попаднала тук.

Бащата излиза от стаята си.
АСЕН

Юлия се върна. Тинко победи Ахмед Али. Любимият ми
отбор спечели. Кашоните с храна пътуват за Конго. Няма
инквизитори. Милко, извинявай за царицата. Запознах се
с една жена, забравих името , искам да имаме син. Знам
как ще се казва, знам. Някъде съм си го записал.

Боян сваля вратовръзката си.
Звучи „фъншуй“ музика преди затъмнението.

КРАЙ
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ХВЪРЧАЩИ БЕЛЕЖКИ ПРИ БЕЗВЕТРИЕ

Има текстове, които приличат на добре гримиран мъртвец: ноктите
са изрязани, прическата – прилична, обувките светят, а човекът го
няма, отишъл си е. Когато ги гледам в театъра, имам усещането, че
съм в крематориум.
***
Крака, ръце, сърца, далак – химиците ги консервират във формалдехид. А радостта, страхът, дори смъртта? Дали ще се запазят в думите?
При подходяща жива температура – може би.
***
Веднъж попаднах на глуповато жури (съставено от дежурните
церемониалмайстори на българския театър): ако се натъкнели на нов
Бекет, щели били да го насърчат в зародиш. Сетих се за един израз на
самия Бекет: „Отдалечавайте се от мен.“
***
Блестящ сюжет на Форман – пожарникари избират кралица на
красотата по време на банкет, докато селото гори. Съотнасям го към
местните театрални блюстители (опекуни): ще забележат само красавиците и ще пропуснат пожара. А ние от селото ще бием напразно
камбаната, докато веселбата продължава и се раздават празнични
томболи... Харесвам естествените метафори заради подтекста. И
затова не съм изненадан, че оценяващите подценяват оценяваните,
а те са способни на щедри жес-тове като това да купят марка, плик и
една лупа и да им я пратят с пожелание да виждат между редовете,
особено когато четат съвременна драматургия. (Веднъж го направих,
подписвайки се на пратката като офталмолог.) Оптика към чуждата
чувствителност – това липсва. Нямало го онова нещо, не се виждало в
текстовете… Ами как да се види, като се гледа табелата за Калотина?
Рейвънхил, Сигарев, Реза, Макдона, Зеленка – има и такива небостъргачи, нали? Текстовете им градят вътрешни стълбища по собствен план
и публиката сама проверява височината на тяхната архитектура. А тук
(често) признават само небето над гаража…
***
Думи-сираци. Видях ги в един речник. Събрани от издателството
в книжно сиропиталище. Подредени по азбучен ред. Кому са принадлежали? Кой ги е казал? На кого ги е изрекъл? Защо? Думи без човек.
Вземам някоя и я слагам в устата на някого. Невъзможно. Хората си
идват с думите. Тази е негова, онази – нейна. Никакво упражняване
на натиск и насилие. Героите в една пиеса могат да кажат само това
и толкова, и това наистина е достатъчно. Само когато станат лични,
думите и хората е невъзможно да бъдат объркани. А защо той е произнесъл тази дума, а тя – онази, питайте тях – не търсете автора.
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***
Подозирам нещо за подбудите на този или онзи герой, мога да си
представя защо говори по този или друг начин и че това съвсем не е
свързано с постигането на някаква висша цел. И въобще става лошо,
когато пуснем кучето на нашата логика да рови из стъпките им. Те са
тръгнали натам, защото е трябвало, и е много възможно да не стигнат
доникъде въпреки нашите очаквания. Но са се решили да поемат своя
път и това съвсем не е малко… Логика? Много неподходяща дума.
Каква е логиката на това, че в този момент вали дъжд в Шанхай, а
продавачката на маслини плаче за починалия си съпруг?
***
– Китагава Утамиро, защо гравюрите ти нямат рамка?
– Нито планината Тетаяма, нито вулканът Фуджи, нито кимоното на
любимата Хошико може да се съберат в каквато и да е рамка, да не
говорим за вятъра, който идва от връх Онанджияма.
– А защо си толкова привлечен от залеза?
– Кавгите на брачните двойки и източният вятър утихват само привечер.
Отдавна събирам пари за такава картина.
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