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са...

... Давид и дамата, чието име не запомних, много си паснаха за събеседници. Оказа се, че
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МемоАРЕ ДЕ!
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Разказът за почти всичко, което се случи около театър „Мале-мале“ през лятото на 2014,
и за още разни неща!
Това е трета тетрадка. Намерете, ако можете, първите две, за да се вкарате в
обстоятелствата. Ако не – нищо, може и така! Не сте малоумни, ще се ориентирате в
движение...
Финални и заключителни моменти от ЧАСТ III: Хамале-мале, или разказ за първи
варненски гастрол на уличен куклен театър „Мале-мале“ в състав в момента на действието
Коле македонеца и Краси буквалиста, още известни като Македонеца и Кирчев (по „Румънеца
и Енчев“).
Приятно четене и не забравяйте да изключите мобилните си телефони.

Асфалт.
Бръмчене на мотор.
Бръмчене на двама души на предните седалки.
Един студент – кукленик на задната седалка, стискащ палци да хване репетицията, която
има същата вечер.
Това последното...
... бях аз.
Часът беше 12: 30 и ние се носехме по друмищата на България с посока столицата, София,
където именно беше споменатата моя репетиция.
Моите спътници – Давид, разговорлив мъж на към 38, дамата зад волана, адвокатка, на
която не запомних името... Също и една огромна джъмбо торбичка, пълна с цял куклен театър,
включително Ахти, орк-трол с размерите на 14-годишен, по професия диригент. И въобще не на
14 години. Въобще изобщо не.
Давид бил живял известно време в щатите, но му залипсвала България, пък макар да му
вървял и бизнес, и всичко, отказал се, защото изпитал някакъв духовен глад. Двамата с
адвокатката Мария (ще я нарека така, понеже тъй и тъй не ѝ помня името, поне да ѝ измисля
едно, пък току съм уцелил) много си приказваха за преживяванията, за енергиите, за мислите и
пр. модерни гледни точки към човешкото битие, които са едновременно интересни, полезни и
важни и опасни, понеже в тази област доказателства твърди няма (и не може и да има, понеже
всичко е субективно и вярата предхожда преживяването) и всеки може да си измисля каквото
си ще и да си втълпява, че е вярно...
За това аз например съм склонен да допускам за себе си, че съществува голяма роля на
самовнушението и нагласата на човек, и да ползвам това, като се настройвам волево от време
на време. В никакъв случай обаче не правя това видно или разчитайки на чужда помощ, и
никога не досаждам на хората с дидактизми в тази посока (освен ако са твърдо убедени, че
нещото, което искат, няма да стане – тогава почвам да ги тормозя).
Все едно, какво ви занимавам. Към повествованието! Все пак макар жанрът да не е
пътепис, а мемоари, сиреч спомени, лирически отклонения и размисли се допускат до
някаква* степен.
‘* - до 40% от обема на повествованието. (авт.)
Наслушах се приятно на разговора на двамата и за моя радост асфалтът край колата
бързо-бързо тичаше наобратно, т.е. през цялото време стабилно се носехме към целта. (По
Станиславски – следвахме си задачата и толкоз.)
Без повече да ви мотая в това пътуване, стигнахме София. (Няма да спомена за техниката
за активно дишане, която без химия те докарвала до LSD състояние, няма да спомена и за
огромното щърково ято! което видяхме край едно селце...)
Осем дена извън София и не че ми е залипсвала толкова, но като я видях и осъзнах, че се
прибирам, стана ми хубаво. Гут ту би бек хоум, така би написал някой англичанин, който по
незнайни причини пише с български фонетични правила и на кирилица.
Прибрах се тъкмо навреме. Хванах си и репетицията, и всичко. Давид слезе заедно с мен
на Красно село (моето село). Оказа се, че наблизо някъде живеел негов познат и той отивал
при него, само да го намерел с GPS-а. Разменихме си телефоните и му казах ако не се оправи
да ми се обади – у нас все пак има къде да се спи доста. Не ми се е обаждал. Дано е стигнал
Рила и езерата ѝ, за там беше се запътил генерално...

Прибрах се вкъщи. Коле май го нямаше нанякъде. През лятото вкъщи е приятно –
навсякъде е топло, а кухнята и терасата до нея са светли и приветливи. С Коле двамата спяхме
на две легла в кухнята, а Петромил – през две стаи в спалнята. Разбира се, с идването на студа
се видяхме принудени да пререшим нещата: събрахме се всички в големия хол, който през
лятото беше отбягван като най-мрачен, но единствен можеше да ни събере всичките, че да
можем да топлим само една стая.
Така си живеем и досега, в Красно село... Четох малко Смирненски, между другото, и той
явно през поне някакаъв период е живял тук някъде, защото има стихотворения с бележка
„Красно село, вила Х“ или пък със заглавия и съдържания сочещи насам... Та се шегуваме тук,
че ние сме продължители на Красноселската поетическа традиция и работим в полза на
въздигането на Красно село до статута на софийски Монтпарнас (като в Париж). Макар че какъв
е тоя Парнас, дето хич не е на баир, има пазар, казино и сеир, глъч и прочие? Не е много
парнасовско, но какво да се прави. Поетите и мястото не се подбират. Кот’ такоа.
Но стига за Красноселските поети. Пак се откланяме от линията на партията
повествованието!
Стига за Хамале-мале! Това си беше и без това в предната тетрадка...

обявявям началото на
ЧАСТ IV
Разказ за втория гастрол на УКТ „Мале-мале“ във Варна, станал около края на м.август и
началото на м. септември 2014 година (грубо)
(и точно:
)
И така, да започнем... Откъде да започнем? От началото? Не... Тази история започва и
завършва задължително с...
Б А Б А Т А.
С бабата се свързахме трудно. Коле дълго време пуска мухи във Facebook, че търсим
изгодна (колкото по-изгодна, толкова по-добре) квартира във Варна. Бяхме твърдо решени да
не се оставяме като предния път във Варна – с багаж и без сигурно място на света. Много
уморява, когато сте само двама и чистото приключение не ви е точно цел.
(За разлика от миналото лято, когато четирима спокойно се справяхме с багаж и всичко,
и кръстосвахме колкото за театъра, толкова за самото пътешестване и за местата, на които
отивахме. А това лято удоволствието от играта беше 50%, докато другите 50% бяха
полукомерсиално желание да изкараме на Коле семестъра, а именно 725лв.)
Не знаете ситуацията хронологично? Двамата с Коле вече бяхме прекарали осем дена
във Варна, играейки на различни места и спейки на още по-различни места. Тези именно осем
дена бяха едновременно много хубави за нас двамата, но и много уморителни. Все пак в тях
ние стабилизирахме играта си – „загряхме“, както се казва. Освен това получихме популярност
сред децата – а покрай тях и сред възрастните... Дори получихме две покани – да играем на
един рожден ден и на един рибен фестивал. Тъй като все пак парите чакаха да бъдат събрани,
тези покани дойдоха тъкмо навреме и бяха приети.
Събитията бяха към края на август и в първите дни на септември. Преди това ни
предстоеше да играем в София – едно детско представление, което направихме целия клас с
професорите в НАТФИЗ (споменавал съм ви за какво става дума).
Докато течаха тези няколко дена в София, Коле сериозно се зае с намирането на
квартира – и Роди от горния клас кукли го насочила към Бабата. За нея самата – по-късно.
А сега – да съберем багажа и да тръгваме към морската столица!
Взели си поука от предния път, намалихме сериозно багажа, като извадихме от сметката
диригента Ахти – това направи багажа, да не кажа голяма дума, сносен за носене.
Също препатили от предния път, решихме да не рискуваме със стоп, ами да си хванем
влака като нормалните хора – или, с други думи, като истински професионалисти. Ех, ех.
Но! Слушайте и се дивете, понеже не може да сме аз и Коле и да не е трудно! Следва
разказ за това как стигнахме от София до Варна...
Коле, недей да четеш.
Ще те е яд.
24 часа до Варна
Станахме рано-рано сутринта и отидохме на стоп. Все пак късметът трябва да се опита,
после тъй и тъй можем да идем с влак.
Късмета го опитахме, никакъв го нямаше!
Някъде към 11: 00 вече бяхме достатъчно отчаяни, че да помислим сериозно за варианта
влак. Обадихме се на Диляна, една наша колежка, която даже миналото лято игра веднъж в
„Мале-мале“ в Бургас.

Тя ни каза, че има влакове за Варна в 12: 15 и в 14. До 12: 15 щяхме да стигнем гарата, но
Коле помоли Диляна да дойде, защото имала две карти за студентско намаление – нейната и
на Велизар. 50% намаление не е шега работа. Остана среща преди 14 – по-рано Диляна не
можеше.
Фалшификацията беше рискована, но... Коле ме убеди, че всичко ще бъде наред. Ние с
него си нямахме карти, понеже защо пък да имаме?! А билетите щяха да ни излязат общо 25лв.
вместо 50.
Речено-сторено. Постопирахме още мъничко, после хванахме рейса – и на гарата.
Видяхме се с Дилянка, взехме картите... Коле купи двата билета и потеглихме.
Почувствах се странно – като обикновен, нормален човек... Странно е нормалното да е
странно. Но все пак – отдавна не бях пътувал с влак, чак от детството – не броим тук-там по
някой случай. Във всеки случай бях отвикнал и си беше събитие двамата с Коле и цялото
„Мале-мале“ да се натоварим на едно купе с още четирима непознати – една възрастна
двойка, една още по-възрастна баба и едно младо момиче.
Потеглихме. Варна и иначе изглеждаше на една ръка разстояние – свикнал съм да стигам
там веднага щом тръгна, било то и на стоп. Затова ми беше чудно, че сме опрели до влак... Но
каквото – такова.
Да, обаче ето го кондукторът. Билети... Ето... Карти за отстъпка?
Ние се направихме на неразбрали. „Трябва да ги носим с нас?“ На него не му минават
такива. Коле много се впрегна да обяснява как сме ги оставили у дома, но нищо не помогна.
Онзи искаше да доплатим за превоза или да слезем...
Гарата беше Своге.
Досега не бях слизал на Своге, помислих си, щом се озовах с един много ядосан
македонец и с три торби на перона.
Голям спор стана с кондуктора, но онзи беше крайно непреклонен. Какво да се прави!
Студентски ни работи...
Нямахме никакви пари в себе си. Не си спомням каква точно беше ситуацията, но май
бяхме оставили някакви пари вкъщи. (?! )
Някакви хора седяха на кафенето точно до пероните и ни бяха съвсем близко. Неволни
свидетели на сцената с кондуктора, нали разбирате...
Един мъж веднага се впусна да ни напътства. Първо – „вие пък, защо слизате...“ После –
„Купете си от мен за два лева карта за влака до София...“ Абе много искаше да ни „помогне“
тоя човек. Всячески.
Отидох до гарата и там взех два билета до София. (Парите не ми стигаха, но една жена ми
додаде колкото ми липсваше.)
И така, взехме влака наобратно, примерно редовни. Защо не се качихме гратис
наобратно? Нали тъй и тъй ще ни свалят на първата станция, а тя е София? Е, няма значение.
Какво са 4 лв. между приятели. Пък и ние си бяхме заслужили тази 4 лв. глоба, задето искахме
да преметнем БДЖ и ДПНКЖИ (собствениците на БДЖ).
В София не стояхме дълго. Влакчето наобратно беше изключително пътническо, даже
приличаше на рейс – хора и багаж навсякъде без никакъв ред... Даже кондукторката се скара
на някаква жена, че си била сложила куфара на седалка и не била освободила мястото, за да
седне някой друг там. В резултат тази жена с куфара дойде да стои права при нас с Коле в
коридора до вратите, понеже само там имаше каквото и да е място за правостоящи.

Та стигнахме отново в София, а вече беше късно вечерта... Спомням си, че стоях край
касите на една пейка, мътех багажа и му пеех успокоителни песни с китарата. Така откарах
поне 40 минути, може би повече. Коле ходи в това време до касите, за да му презаверят
билетите, после до началник гарата, за да му чуе историята...
Не си спомням накрая дали трябваше само да доплатим или да си купим нови билети. Не
помня дали Коле не ходи и до вкъщи, за да вземе нужните пари. Въобще голяма история.
Най-накрая се уредихме с два редовни билета без каквото и да е намаление, за нощния
влак до Варна. Качихме се на същия и потънахме в неспокоен леден сън, понеже дори
спалният чувал не ти помага много в такива тесни условия – и си беше студено.
И тъй, някъде в 5-6 сутринта на следния ден стигнахме лелеяната Варна. Тъй като в
толкова бяхме излезли от вкъщи, за да вземем стоп, пътуването до морето ни бе отнело точно
24 часа... Коле каза никога да не му припомням това пътуване. Добавям го в списъка с неща
(несполуки), които не бива да му припомням. Освен, разбира се, когато искам да го дразня.
Варна!
Честито, „Мале – мале“, добре дошло в своя роден град за втори път тази година!
Беше греховно рано, но се обадихме на Роди да ни свърже с Бабата. С баба Рада де.
Взехме такси до посочения адрес. Таксиметраджията не знаеше къде е, но го намери.
Ние пък намерихме там Роди, а тя ни отведе на... петия етаж ли беше?...
И стана епохалната среща на три души, чиито съдби бе предрешено да се преплетат в
това приключение; едно съжителство, което щеше да промени три живота, но никой от трима
ни не подозираше това...
Така де, запознахме се с баба Рада. С нея щяхме да живеем 12 дена... Но почакайте. 12
ли беше? Не... не помня... Ах, такива основни моменти ми се губят...
Обичам този жанр. В него, когато имаш проблем и не можеш да напишеш нещо както го
искаш, не е необходимо да забиеш и да седиш да го мислиш. Можеш просто да опишеш
проблема, да се оплачеш, да обясниш, че тук ти се губи нещо, и да караш нататък. :)
За жалост, драги читатели, въобще не помня нито дати, нито хронология, нито колко
дена сме били там... Нещо като осем дена ми се върти в главата, пък плащахме по 12 лв. на
нощ? Не си спомням. Но беше страшно евтино.
Бабата ни посрещна с широка усмивка. Показа ни нашата стая, показа ни тоалетната и
банята и ни каза задължително да се заключваме вечер, понеже кой знае какво може да стане!
Имало някаква жена, бивша квартирантка, която била откраднала шлифера на починалия мъж
на Бабата и още се навъртала наоколо.
- Ето, вижте този дрешник*, вижте, тук дръжката е отвинтена, за да се отвори
въпреки катинара! – и така нататък.
‘* - Бабата не използва думата „дрешник“, даже много отдавна не съм чувал някой да я
използва, но тъй като става дума именно за дрешник, реших, че е уместно да наруша
документалността на цитата и да я употребя.
Рекохме си – е, поне е толкова предпазлива, че в никакъв случай няма да допусне
крадец.
Разбрахме се за наема, тя предимно кимаше и се усмихваше. Казахме ѝ, че сме дошли да
изкараме пари и че ще ѝ дадем, щом съберем.
Първата ни среща завърши подобаващо – Бабата ни гледа на кафе и ни предрече черно
бъдеще, понеже не бяхме изцедили хубаво чашите. И на двама ни каза – събрани сте в някакво
пространство няколко души и сте затворени там. Красно село ще да е, викаме си.

Отидохме да проходим пътя до морето, до Детския кът, до навсякъде. Доволни, че
имаме къде да спим и да си оставим багажа, чувствахме се спокойни и свободни.
Мъничко ми се удава да си спомням ден по ден, затова ще карам не ден по ден, а линия
по линия, история по история.
Започва се със сутрин, обед и вечер. Китка три прелестни историйки за вас от
приключението на Коле и Краси, т.е. Македонеца и Кирчев.
I.
Сутрин: Аптеката.
Ставаме ние рано сутринта и тръгваме по широкия свят – дали на плаж беше, дали не...
А! Всъщност не. Изненадващо за вас може би, но не и за нас, цялото това пътуване до Варна
мина без плаж, ако изключим едно отиване от солидарност към едни аниматори (от тези
аниматори, дето правят анимации, а не от онези, които играят на уно).
Та ставаме ние рано сутринта по наши си работи и отиваме да уедрим стотинките, които
сме припечелили с играта си с куклите. Всеки знае, че да носиш 10 кг монети не е найпрактичното нещо, след като можеш да носиш две банкноти. Пък и ако искахме да платим на
Бабата, трябва да й дадем толкова едри пари, че да може да ги преброи – ако я зарием с
монети, тя толкова много ще се обърка, представете си само!
Всеки знае също, че най-голям шанс да ти вземат стотинките има в аптеките. Там
лекарствата са скъпи, но с глупави данъчноизкривени цени от по и 12ст., което изисква даване
на много и разнообразно ресто. Особено като им треснеш един Алеко.
Влизаме ние в аптеката – вътре две какички фармацефтки, лъчезарни и жадни за дребни
пари. Все пак не ни се дофериха съвсем лесно:
- Ще ви уедрим парите, ако ни помогнете да сложим ей онази рампа на стълбите
на входа!
Речено – сторено. Хванахме с Коле металната рампа и я сложихме на стълбите пред
входа, така че едни зъбчета да паснат точно и тя да се застопори.
Тръгнахме си горди (и олекнали, само с две банкноти в джоба).
И тогава се роди идеята. Слушайте. (Четете.)
Обсъдихме с Коле защо и каква е тая рампа и кому е нужна. Обмислихме хиляди
варианти и най-много ни ужаси перспективата, че от някоя служба ги задължават да са с тая
рампа, а те са просто две фармацефтки и трябва всеки божи ден да се мъчат с тая железария...
Не можеше да оставим нещата така!
Тогава именно на Коле му хрумна – а какво ще стане, ако на следващата сутрин просто
отидем, влезем, вземем и поставим рампата, и си тръгнем? Хей тъй, без да кажем и думичка.
Дали няма да бъдем истински супергерои? Истински благородни нинджи на доброто? Охо!
Добрата идея винаги може да се чувства сигурна в нашите ръце. Нищо измислено няма
да оставим току-така неизпълнено!
На следващата сутрин го случихме. Дори не погледнахме какичките. Рампата беше
скоропостижно поставена, ние си изтупахме ръцете и поехме по своя си път със сгрети сърца.
Това продължи и на следващия ден. Този път даже бяхме с тъмни очила, все едно сме
хора на Незнамсикойси. Железни. Вездесъщи. И с чувство на добре изпълнен дълг.
На четвъртия ден дори не го и обсъждахме вече, то си ни беше станало сутрешен ритуал.
Мислехме си да се направим на нинджи с две тениски, омотани около главите, но решихме, че
е ненужно позьорство.
Мислехме си колко ще е смешно, ако това си остане Завинаги. Скоро ни предстоеше да
дойдем във Варна с класа си от Академията, понеже тук се провежда „Златният делфин“, един

куклен фестивал, на който щяхме да гостуваме с „Клоуни и кукли“. Та си представихме как се
хващаме пет човека и ударно нападаме всяка сутрин аптеката – един отваря вратата, двама
грабват рампата, един ги напътства с посоките, за да пасне по-бързо, а последният с една
метличка заличава следите. Идеята беше непробиваема! С Коле двамата бяхме страшно
ентусиазирани.
Най-сетне обаче се стигна до един момент, в който щяхме да получим благодарност
щем-не щем. Просто пак трябваше да обменим пари там... Отидохме сутринта и им дадохме
монетите, а те, още щом ни видяха, викнаха:
- Само да ви помолим ако може да не слагате вече рампата!
Какво?
Сигурно не сме чули добре. Коле, и ти ли чу същото? И той чул същото. А, сега!
Оказа се, че рампата им трябвала веднъж на месец в един ден за доставка и зареждане.
И всъщност ние не само не сме ги облекчили, ами е трябвало всяка вечер сами да
прибират тежката рампа, за да не я открадне някой през нощта. О, горките фармацефтки! Да не
ти се случи да попаднеш на Македонеца и Кирчев! Да не дава Господ някой да реши да ти
прави добро...
Щом разбрахме това, смяхме се цял ден.
II. Обед: Дюнерът.
Двамата с Коле сме големи мъже. Не че се хваля или нещо подобно. Не че сме разумни и
зрели, или пък по 2,50 високи. Ние сме големи, понеже ядем като за четирима. Аз и моята
способност да изям цял един хляб на обед вече сме известни до пословична степен... Но щом
сме двамата с Коле, нищо не може да се опре на стомасите ни.
Или поне така си мислехме... Дали ще се окажем в грешка? Четете и разберете сами!
Какво ли не бяхме опитали да хапнем на обяд. То не беше хляб със сухо месо и прясно
мляко, то не бяха сурови яйца и майонеза, пробвахме едни консерви, пробвахме закуски... Все
обаче нещо... абе не беше тамън. Затова този път във Варна решихме, тъй и тъй основно парите
ще дойдат от двете уговорени участия (рождения ден и рибения фестивал), с останалите
средства, които събираме, да се погрижим добре за себе си.
- Какво ще ядем днес? – рече веднъж Коле по обед.
Точно пред нас беше един голям червен дюнер-център. Или, казано по нашенски,
дюнерджийница. А там, на табелата, пишеше малък, среден, нормален, голям, супер голям и
кралски. Сигурно не се бяха сетили повече думи, иначе съм убеден, че щяха да направят още
видове!
Кралски... Добре звучи! 500 грама, включително хляб, картофи, зелено, червено
(салатка), месце и сос.
- Ама то е кралски! Не е шега работа!
- Кралски, кралски, колко да е кралски.
За обикновените хора – кралски, за нас – добре.
И така, поръчахме си два кралски дюнера от червения дюнер-център. Предвкусвахме ги
докато чакахме... Моят беше с всичко, този на Коле – леко орязан, понеже доста неща не яде,
включително люто и чесън, и като че ли домати? Не помня.
Дойдоха.
Изядохме ги.
Не бяха кралски.

Вярно, ставаха, и хапнахме, но... абе не бяха нито кой знае колко вкусни, нито пък
достатъчно големи. Малко разочаровани, ние си тръгнахме. Имахме чувството, че сме разбили
някой съкровен свещен мит – че кралският дюнер не е шега работа...
Слава богу, проблемът не беше в нас, а в червения дюнер-център. Просто там такива
грешни представи имаха за стомасите на куклените артисти!
Намерихме на следния ден една истинска народна дюнерджийница, която препоръчвам
на всеки. „Осман баба“, срещу Варненския театър – отвъд фонтана. Страхотевично място.
Там също имаше различни размери дюнер... Само дето там малкият беше като средния в
червения дюнер-център. Малък, среден, голям, супер голям. Големият беше – забележете! –
700гр, а супер големият – 800. Средният беше... колкото кралски! 500гр!
Рекохме си: ето каква била работата.
И си поръчахме два супер големи, за да тестваме отново съдбата и мита за огромния
дюнер, който не само наяжда, но е и предизвикателство за консуматора.
Момчетата, които работеха там, бяха големи образи (сигурно и още са! ). Този, който е на
касата и приема поръчката, изкрещява на другите какво да готвят. Много смешно се получават
разговорите:
- За вас?
- Малък.
- МАЛАК! Два и десет. А за вас?
- Два средни.
- ДВА СРЕДНИ/! /// Шест и читиресет.
И така нататък. Естествено, не помня точните цени, тези си ги извадих от...
въображението.
Два суперголеми дюнера. Най-сетне нещо буквално вярно на тоя грешен свят! Наистина
бяха суперголеми тия дюнери, евала на момчетата.
Ядохме, ядохме, ядохме, изядохме ги най-подир и се наядохме. На мен ми беше тамън
супер, малко даже тежко, а Коле си призна, че малко много му е било. Ура! Има нещо свято!
Дюнер, който не е шега работа, съществува!
На следващия ден решихме мъдро, че по-разумно е да са просто два големи, а не
суперголеми. Големите пак наяждат супер. И така.
III. Вечер: Москито 24/7, Twix.
Били ли сте в Бургас? Значи знаете за дълговечния магазин, денонощно отворен при
всякакви условия. Отворен е от 1993, той е мой връстник. Магазин Абсолют. Абсолютният
магазин.
Единственото нещо във Варна, с което да мога да сравня Абсолют, това е магазин
Москито. Не го знаете? Нищо чудно. Във Варна местността от Морската, съответстваща по
съдържание и предназначение на тази в Бургас с Абсолют, е много по-малко популярна от тази
в Бургас. Във Варна централно са хилядата чалготеки. В Бургас централно е много по-спокойно.
Така че, макар че и двата града са „най-добрият град за живеене в България“ (както впрочем
доста други), за мен Бургас е една идея отгоре. (Но и двата града имат проблем с циганските
вършачи по плажовете! )
Москито, тъй като не е много натоварен с клиенти, е пък много спокоен. Няколко пъти
пробвахме да им пробутаме дребни пари, но едната служителка имала сериозни разговори с
шефката по тоя въпрос и оттогава насетне не ни ги взимаха, колкото и да ги молехме. Затова
само пазарувахме, а парите уедрявахме в аптеката.

Чудесен магазин! Той ни е хранил в дългите дни, преди да открием дйнерите Осман
баба. От него сме взимали сурови яйца, за да поддържаме мъжествените си гласове... Добре
де, за да поддържаме гласовете си, когато играем принцеси и казваме ляляля. (Не се оплаквам,
просто звучи смешно :).)
В Москито работеше едно момче наша възраст, с очила. Много весел човек. Една вечер,
като ходих за бира, му направих серенада с китарата на Коле. Не ми направи отстъпка, ама и аз
не бих се сетил, че може. Даже и не се, чак сега го измислих, за да ви е по-интересно като
четете. Но говорейки за отстъпки, трябва да отбележа онзи случай, когато той ми обясняваше
точно колко съм спестил от това, че връщам бирени шишета. Половин час! Половин час смята
момчето. Браво. Уважавам математиката.
Всяка вечер късно, щом се заприбирахме при Бабата, минавахме през един супермаркет
от другата страна на улицата. От там си взимахме нещо за вечеря. И отново, както във всичко,
което правим, борехме се срещу световната неправда! Как, ще попитате сигурно...
Е, знаете Сникърс, нали? Много комерсиален десерт! Хубав, макар че едно време не
обичах, понеже фъстъците не ми звучаха като нещо сладко и вкусно за десерт, но вече много ги
уважавам като енергийни бонбони и от там – Сникърс.
И все пак, Сникърс е глава на семейството Сникърс, Марс и Twix. На всички реклами найотпред е все той, все той, все той. И съвсем естествено това поражда у хората едно съжаление
към Марс, понеже Марс е едно малко сладко създание, ощетено така несправедливо от
дружбата си с агресивния и нахален Сникърс. Като малък си спомням, че най-много обичах
Марс.
Всичко хубаво, но не забравяме ли нещо? Ами да, забравяме! Защото те са три! Сникърс,
Марс и Twix! А за Twix кой се сеща? Никой! Сникърс е мейнстрийм, Марс е опозиция, а Twix?
Този двоен чаровник? Тези двама близнаци на сладостта? Този вкусен символ на
приятелството, който в самата си същност е синоним на споделяне, равенство, справедливост...
Как може светът да обърне гръб на Twix? Даже когато Сникърс и Марс съвсем се
изчерпаха, дойде Bounty, което е неприлично привлекателно – поредният ход срещу горкия
Twix...
Та двамата с Коле взехме присърце идеята да обърнем тази неправда. Всяка вечер си
разделяхме по един Twix. В името на доброто...
Приключи първата партида историйки. Харесала ви е? Искате още? Е, ще трябва да
почакате, защото основното повествование си е основно повествование и не мога да ви оставя
току-така да го замените с някакви си странични линии. Настрана страничните линии!
Следва разказ за преживяното в Детския кът. Това не е едно или две... но спокойно,
вътре се помещават поне две-три подисторийки, които си заслужават четенето.
В Детския кът
За разлика от Хамале-мале турнето от преди две седмици, този път пределно ясно ни
беше къде да играем – на старото ни място в детския кът. Собственикът лично ни беше поканил
вътре веднъж, понеже му правехме тълпа на алеята пред входа. Управителят Милен беше
пуснал обявление във Facebook страницата и разчиташе на нас да привлечем хора, които да се
поразмотаят из къта – лош сезон, малко клиенти, малко туристи – особено в месец Септември.
Игрехме всеки ден от 17: 00 до тъмно. Гледаха ни всякакви хора, но най-вече деца около
3-13г. и техните родители. Играехме историйки или сценки, продължаващи 15-20 мин. и после
правехме 5 мин. почивка, за да могат иторийките да се разделят една от друга в главите на

децата, да могат някои деца да си тръгнат, ако майка им има такива планове, да могат да ни
пуснат парички в шапката, ако някой се излъже...

Горе-долу така изглеждахме... Един път си дадохме сметка, че е много глупаво единственият
надпис, който имаме, да е „Събираме пари за семестър“. Даже един път бяхме в почивка и
някакъв пич дойде, остави ни пари и после ни пита „все пак за какъв семестър въобще става
дума ?! “ и т.н., неразбории.

Затова си направихме една чудесна табела, на която пишеше следното:
Уличен куклен театър
Мале-Мале
е в кратка почивка!
телефон: 0883 490 784

Тя се закачаше точно на ръба на паравана. Слагахме я всеки път, щом историята свърши,
и я махахме, щом започнеше нова.
Може би е време да ви разкажа ВСЕ ПАК какво сме играли двамата с Коле това лято, а?
Е, обновихме малко базата на Мале-мале от играчките от втора употреба и преработихме
повечето от миналогодишните теми, така че да можем да ги изкараме с 3 ръце. Максимум три
кукли наведнъж, тоест.
Освен това измислихме и една чисто нова историйка, по задание от нашите първи
работодатели – Иван и приятелят му, които ни ангажираха да играем на техния рибен фестивал
във Владиславово, едно закътано местенце, близо до Варна. Но за това – после.
Драматургийки
във вариант 2014,
Македонеца и Кирчев
Крайни версии
Китайци, Пирати, Красавицата и Звяра, Маската и мацката, Шушу-мушу и Мирчо садят
морков, играят игри, играят си на магьосници
1.
Китайци
Появява се един възстаричък китаец с дълъг бял мустак и с кимоно. Поздравява всички с
ОС! и поклон. После се провиква:
- Аз съм Чи Лиу, велекеят учител по кунг-фу! Търся си ученик! Кой иска да стане
кунг-фу боец?

Тук всички деца искат. Той обаче не харесва нито един – този бил твърде нисък, този
нямал мустаци и пр. реални проблеми и недостатъци, недопустими за един истински кунг-фу
боец.
Накрая учителят, съвсем отчаян, се провиква:
- Хайде де, моля ви! Безплатно е!
При тези думи веднага се появява втори китаец, този път млад, с черна коса и мустаци.
(Преди беше нинджа, но куклата нинджа, макар прекрасна за тази роля, нетърпелива и
ококорена, се развали и непрекъснато падаше от пръста.)
- Безплатно е? Тогава искам аз!
(Сега като си помисля, това тук не е домислено, понеже този излиза, че е някакъв
авантаджия, някакъв схемаджия, все търсещ изгода, а това качество не се проявява или ползва
нататък в историята! Сещам се дори как би трябвало да се направи, но не му е сега мястото...)
Младият ученик е много нахакан и самоуверен, но се оказва, че нито знае да удря както
трябва, нито да се защитава, нито да прави кунг-фу магия. Учителят му показва всичко това
едно след друго – първо, за да удариш силно, трябва да се концентрираш!
- Да се концертираш? – пита ученикът.
- Не, да се концентрираш!
- Да се консолидираш?
- Не, да се концентрираш!
- Капсулираш?...
Скоро и младият и старият китаец губят търпени, а скоро след това – и публиката. Всички
заедно се впускат да разгадаят тая дума...
Как се концентрира? Много просто! Казваш „ОМММ...! “ и си сучеш мустака. (Едно време
нинджата нямаше мустак и ползваше този на учителя. Това, разбира се, беше повод за нов
конфликт... та явно затова сме го насилили и тук :)) Младият китаец обаче не можеше със своя
мустак и затова ползваше този на учителя.
Щом си концентриран, можеш всичко! Казваш „ич, ний, сан! “ и удряш и дори учителят
отхвърча две-три педи назад (а това за него е много! два-три пъти ръста му! )
Второто умение е защитата. Просто щом те ударят, трябва да избегнеш удара.
- Да избягам? Ето така лиии...? – бяга той.
- НЕ, не да избягаш, а да избегнеш удара! ...
Щом замахнат към теб, трябва да им застанеш зад гърба и да направиш контратехника,
да им направиш ключ...
И остава третото – магически юмрук. Май тук всъщност идваше концентрирането. Все
едно де, магическият юмрук е най-силният удар на света. Засилваш се, удряш по земята и
ръката ти минава под почвата, уголемява се и се стоварва в лицето на врага.

(как се прави всъщност магически юмрук)
След като ученикът успява да го направи от пръв път, учителят е удивен искрено.
- Не очаквах такъв талантлив ученик да си намеря! Я да премерим сили, да видим
кой – кого...
Двамата заедно правят магията за юмрук, но двете ръце се хващат на канадска борба.
След много зор и обрати ученикът надделява – и така изтласква учителя, че той пада от
паравана. Но спокойно! Или някое дете му помага да се качи обратно горе, или просто ползва
левитация. (Страхотно е усещането, когато някое дете хване китаеца внимателно отдолу и го
качи с длан до ръба на паравана. Такова нежно отношение към едно чуждо измислено
същество, една оживяла кукличка! Значи вярват в тоя живот децата...)
- Ти ме победи, ученико! Значи вече си готов...
- Готов за какво?
- Да се пребориш със змея! Със злото, което аз не можах да спра!
Оказва се, че за това си бил търсил ученик Чи Лиу. Хей, забравихме да споменем, че
ученикът се казвал Чин Чан Чун.
- И тръгнал Чин Чан Чун на дълъг път на север, към леговището на злия дракон... –
това разправя разказваческия глас, тоест аз, докато махам от ръката си учителя и
зареждам змея и един северняк. – Колкото по-на север отивал, толкова по-студено
ставало (онзи трепери). Задухал силен вятър: фиуууу...!
Вятърът пречи на Чин Чан Чун да върви, връща го обратно.
- Ааа, стига си вял, ветре!
И вятърът спира.
- Така е по-добре!
- Най-накрая войнът стигнал подножието на северните планини... Тогава чул
страшен писък:
- Ааааа! – казва куклата в лявата ми ръка – някакъв викинг или старче, или който
падне. (Дори веднъж беше Шушу-мушу, Коле много се смя.)
- Стой! – Чин Чан Чун.
- Не може, бягам!
Ч:
От какво бягаш?
Оня:
От пламъците!

Ч:
Кои пламъци?
Оня:
На пожара!
Ч:
Кой пожар?
Оня:
В селото!
Ч:
Какъв пожар в селото?
Оня:
Дето избухна!
Ч:
Ама как така?... и така нататък.
Накрая онзи вика: Бягай и ти, че драконът и тебе ще погуби!
Но при тези думи Чин Чан Чун скача и хуква в посока селото. Онзи го спира!
Оня:
Внимавай, натам е драконът!
Ч:
Знам, към него отивам!
Оня:
Ама той е страшен!
Ч:
Мен не ме е страх, аз ще го победя!
Оня:
Добре, тогава успех!
Ч:
Благодаря, чао!
Обаче това не е всичко.
Оня:
И се пази от острите му зъби!
Ч:
Добре де, разбрах, върви си!
Оня:
И внимавай, че има шипове на опашката!
Ч:
Абе! Стига вече! Разбрах!
Оня:
И бълва огън!
Ч:
Абе!
Оня:
И...
Ч:
Ей, ти в коя посока си?
Оня:
Натам...
Ч:
Ще ти помогна! МАГИЧЕСКИ ЮМРУК!
И с този удар Чин Чан Чун разкарва веднъж за винаги досадния жител на северното село.
(Понякога той ставаше толкова смешно досаден, че този етюд се продължаваше доста, а
публиката умираше от смях, когато севернякът се показваше ОТНОВО след магическия юмрук.)
Най-най-най-накрая Чин Чан Чун стига до самото място – селото, което е нападнал
драконът!
- Покажи се!
- Кой нарушава покоя ми?
- Това съм аз, Чин Чан Чун, и ще те победя!
- Охо, от кога не съм ял китайско...
И драконът излиза.
Това е принципно много смешен момент, понеже драконът е всъщност малко помъничък от Чин Чан Чун. Всички очакват огромно и страшно чудовище, пък то... :)
Чин Чан Чун веднага подценява дракона и тръгва да го удари, но ударът му няма ефект.
Леко учуден, но не и отчаян, той решава все пак да ползва магическия юмрук.
- Охо, магически юмрук? Ти да не си ученик на стария Чи Лиу?
- Точно така, откъде знаеш?
- Ами бил съм се с него на времето...
- Тогава знаеш колко боли магическият юмрук!
- О, знам, ама знам и още нещо. Хайде, удряй и ще видиш!

Чин Чан Чун прави магията, но драконът в последния момент се отмества и убожда
юмрука с опашка.
- Моята сила е в бързината! Никой не може да ме достигне!
Следва етюд, в който Чин Чан Чун се опитва да хване дракона...
Сега, когато записвам тази история, виждам, че дълго са останали някакви недоуточнени,
нелогични ходове. Сега с Коле обсъждаме как би могло да стане по-добре... Навярно си трябва
нещо да отлежи, пък и да се обсъди. Когато нямаш да го играеш след малко, промените не ти
изглеждат нещо трудно за запомняне и провеждане. Сега работим с чувството, че имаме време
да го пробваме, да го изрепетираме, за да стане както трябва и да сме спокойни, че ни се е
запечатало правилно в главите като логика.
Сега си мислим, че Чин Чан Чун въобще не бива да удря малкия дракон, а през цялото
време да се стреми да го хване/уцели, и да не може. Първо ще пробва да го стигне с тичане,
после с магическата ръка на юмрука. Накрая ще го надхитри и ще го хване, и с ръката ще го
удари така силно, че драконът да потъне в дън земя. Или пък просто ще го нокаутира, а после...
но така го и играхме, затова просто продължавам разказа:
Чин Чан Чун взима една лопата, изкопава дупка и хвърля змея вътре. Заравя го и изтупва
ръце. Но тъкмо да си тръгне, земята почва да се тресе. Чува се страшен грохот.
- Леле, това коремът ми ли беше?
- НЕ, ТОВА БЯХ АЗ!
- Кой го каза?
И зад Чин Чан Чун се подава от земята... един вече съвсем огромен дракон! Чин Чан Чун,
разбира се, в началото не го вижда и отрича:
- Ама не може, аз дракона го убих!
- ПОМИСЛИ ПАК!
- Виж зад теб! – крещи публиката обикновено.
А когато погледне...!
От страх Чин Чан Чун припада. Драконът се смее, ей сега ще го изяде... Оказва се, че от
огъня в земното ядро той е взел сила и е станал такъв огромен.
Чин Чан Чун опитва да го удари с магически юмрук, но юмрукът, макар да уцелва
идеално, само се натъртва в непробиваемата кожа на дракона.

много страшен.)

(Драконът е

Всичко изглежда изгубено и драконът всеки момент ще изяде нашия герой, но Чин Чан
Чун впряга цялата си сила и концентрация и прави нов магически удар – магически шут. (Това е
същото като с юмрука, но вместо юмрук се подава обувка.)
Този удар, вече очевидно много силен, отхвърля дракона далеч назад. Когато се връща,
драконът е отново малък.
(Имахме вариант, в който не с обувка, а с шише минерална вода бива победен драконът.
Това шише го дава Чи Лиу на Чин Чан Чун, когато започва пътуването му на север.)
Драконът отново е малък и слаб. Чин Чан Чун взима главата му и тръгва наобратно да я
занесе на учителя си. (Главата на дракона се оплаква през целия път.)
Чи Лиу не може да повярва на очите си, щом вижда главата – но тя, Чин Чан Чун и
публиката му разказват точно какво се е случило и как е станало всичко.
- Ти си наистина достоен ученик! От сега нататък ти ще пазиш Китай от бедите! Аз
отивам да си почивам в манастир.
- Учителю, в коя посока си?
- Натам, защо?
- Магически юмрууук!!!
И така завършва историята за китайците. (Записът е завършен на 06.02.2015.)
2.
Красавицата и Звяра
Появява се чудно хубава принцеса, която се хвали с красотата си. (Тук вкарахме
смешката, дето тя се поглежда в огледалото, после го показва на публиката и вика – вижте ме
колко съм хубава! )
Като една истинска принцеса, тази много обича цветя, затова решава да си посади едно.
Какво е нужно за посаждането на едно цвете? Лопата, за да се изкопае дупка, после семенце,
което да пуснеш в дупката, после зариваш с лопатата, после поливаш с лейката и чакаш. Чакаш
до 10. Чудесен шанс да си упражним броенето... И ето, цветето е пораснало! Ура!
Принцесата толкова много го харесва (все пак то е розово и разлистено и голямо почти
колкото нея самата! ), че решава да го предпази на всяка цена. По този случай отива да вземе
похлупак, за да го покрие.
Не щеш ли, точно тогава се задава един змей. Вижда самотното цвете и си казва охо,
какво хубаво цветенце – и го взима.
Принцесата се връща и що да види – няма го цветето! Хвърля похлупака, вайка се, но
няма какво да се прави – трябва ново да се посади!
Междувременно змеят я е видял и се е влюбил в нея, така че когато пак отиде за
похлупак, той изскача от прикритието си ( а той се крие зад паравана и се подава отстрани) и
отново взима цветето, като се зарича да се ожени за принцесата.
Принципно публиката много бурно реагира тук – всеки път, когато змеят взима цветето,
това е отчетено като страшно лошо... После пък всички се втурват да разказват на принцесата
за змея, но тя не ще и да чуе – не вярвала в змейове. Тя много се ядосва, че цветето ѝ изчезва,
но не може да приеме, че някакъв си змей бил идвал...
Да, обаче змеят се обажда от прикритието си и почва да я изнудва – искаш ли да си
видиш отново цветето, тогава обещай да се ожениш за мен. Публиката е в екстаз. Летят съвети
„Кажи да! “ и „Кажи не! “...
Принцесата първо държи да види кой ѝ говори, тоест за кого трябва да се ожени точно,
но змеят упорито се крие. Накрая тя обещава, само и само да си получи цветето. Тогава змеят
се появява и тя директно припада.

Змеят я свестява и ѝ припомня обещанието. (Тя не пропуска да обвини децата с думите
„Защо не ми казахте!!!“, а те много се вбесяват, понеже са я предупредили.) Тя хич не иска да
се ожени за зеленото страшилище, но думата на една принцеса е закон и обещанието трябва
да бъде спазено...
Но не, тя не иска! „Може ли нещо друго вместо женитба?“ Драконът първо се дърпа, но
сърцето му се свива и най-накрая се съгласява да олекоти сделката... Цветето – срещу една
целувка.
„Целувка?!!! Аз – да целуна един гаден зелен змей?! “ Но няма как – иначе няма цвете...
Е!
Принцесата най-накрая, след 5000 назландисвания и подканвания от публиката целува
змея...
... и той се превръща в принц!
(всъщност просто човекът, който играе змея, на другата си ръка е заредил принца – така
че гласът си остава същият, когато куклите на паравана се сменят.)
Естествено принцесата веднага се влюбва в него!
„Сега ще се ожениш ли за мен?“ – пита принцът... „Разбира се!!!! “ – и принцесата
веднага се хвърля на врата му... и го целува...
... и познайте каква е изненадата на всички, когато принцът отново се превръща в змей!
А, сега! Оказва се, че заклинанието продължава да действа! Всеки път, щом принцесата
целуне принца, той се преобразява от змей в човек и обратното...
Но това може и да изглежда лесно за схващане, само дето... не е!
Половин час отнема на принца да накара принцесата да запомни, че трябва да го целуне
два пъти, когато е човек – за да стане на змей и веднага пак на човек... Просто всеки път, когато
стане на човек, принцесата си губи ума от любов и го целува страстно... веднъж...
Понякога викахме поп да ни венчае, но това си беше проблематично, понеже аз съм с
две заети ръце – дракон и рицар, а Коле е с принцесата, а не може с лява ръка да води кукла...
Това ни накара да решим така: поп ще бъде някое дете! Просто го викахме при нас отзад, то се
показваше в цепката на плата на паравана и казваше попските реплики.

(попът в действие)
След сватбата двамата тръгват на меден месец, като за целта принцът става на змей и
принцесата му се качва на гърба.

3.
Пирати
Why are pirates pirates?
Because they ARRRRe!
Пиратска история винаги е имало в „Мале – мале“. Миналото лято тя беше страхотна,
третираше по много сърдечен начин темата за приятелството и предателството – кое е поценно, приятелите или парите...
Лято 2014 също си има пиратска история. Не толкова добра като структура, но пък с
много по-развити етюди.
Появява се на паравана един пират и се представя: аз съм едикойси (примерно Джон
кривото ухо) и съм най-великия пират на света! Познайте какво ще правя сега! ... Точно така, ще
търся съкровище...
За да си намери едно съкровище пиратът трябва да има...
- Карта! – казва Джон, вадейки една чудесна градинска лопата. – Ъъъ, исках да
кажа... карта! – повтаря той, но пак вместо карта е извадил лопатата.
И т.н. По едно време нещата се забързват до степен, в която той вади реалната карта, но
я връща по инерция, свикнал, че това е лопатата.
После същият проблем се повтаря и с лопатата – досега тъй досадна и натрапчива, тя
рязко става недостъпна щом потрябва.
Само едно нещо липсва. Кораб ли е? Не, не. Другар!
Тук не си спомням как точно го завъртахме, но имаше един картограф, който в
последствие става втори пират. Или пък просто си имаме втори пират, който става екипаж.
Двамата губят половин час, докато успеят да вдигнат да носят картата и лопатата (които
са си огромни в сравнение с куклите – и картата, и лопатата бяха големи горе-долу колкото
едната кукла.)
Цаката беше, че картата трябва да се носи от двама, а така не остава свободна ръка за
лопатата. [Типична клоунада тук.] Най-весело е когато този с лопатата иска да помогне на
другия с картата, и, за да си освободи ръцете, дава лопатата на приятеля си (което не води до
никъде, защото така вторият пуска картата).
Тук се задава една много важна смешка – всеки път, когато този с лопатата се обърне, той
хлопва главата на другия пират. Обикновено този на Коле държеше лопатата, а моят го
отнасяше.
В крайна сметка двамцата взимат багажа и стигат до пристанището, където един
прекрасен кораб просто чака да бъде откраднат.
{За удобство ще кръстя пиратите Капитана и Джон.}
Капитанът казва на Джон:
- Чакай, първо да видим дали става за пиратски кораб.
- Как?
- Мутабор! – и корабът потъва.
- Ама защо го потопи? – Джак недоумява.
- Истинският пиратски кораб може да се паркира по този начин.
- Ама сега с какво ще плаваме?
- Мутабор! – и корабът отново се появява.
Двамата се качват.

{Тук може да се вкара: }
- Значи корабът се паркира като кажа... Мутабор? – и корабът с двамата пирати на
борда потъва. Те едвам изплуват на брега.
- Да – Капитанът е все още търпелив...
{И подобни смешки. Това с Мутабор беше по-развито и ползвано в други варианти и
следва да се разработи в някаква бъдеща версия на пиратите.}
Хубаво, качили са се най-сетне на кораба {и Джон знае какво не бива да казва! }. Обаче
не тръгват.
- Защо не тръгваме?!
- Не знам, Капитане!
Оказва се, че не е толкова лесно да се тръгне. Трябва да вдигнеш котвата. Това ли е само?
Не е това само. Да налеем бензин! Наливаме бензин с един маркуч от една второ употреба.
Това ли е? Не е и това...
- Абе Джон, нямаме платно! Как ще тръгнем без платно!
- Но какво да ползваме за платно?
Няма какво.
- Чакай да помисля.
Мисленето обаче не е шега работа. Нужна е малко помощ с мисленето...
- Джон, я донеси лопатата! А така. Я ме удари по главата!
ДРЪН!
- Аха! Измислих! Ще ползваме лопатата!
Лопатата идеално пасва като мачта с платно:

(кораб + лопата)
Дотук добре! Ами като няма вятър?

- Ще го духаме!
- Е де, Капитане, чак пък толкова...
- Не, Джон, ще духаме платното!
{всъщност тази тъпа смешка сега си я измислих със сексуалната препратка с духането;
тогава просто решаваха сами да заместват вятъра.}
Не може отново без проблем, разбира се: Капитанът духа в едната посока, Джон – в
другата... Още половин час, докато се разберат и най-сетне подкарат кораба...!
Нататък няма много за разправяне, ако не броим една ситуацийка. За жалост не се
спряхме на някакъв гениален сюжетен вариант в последната част – това тепърва трябва да се
реши.
Ситуацийката е следната – първо има етюд как Капитанът чете картата, а Джон с лопатата
изпълнява инструкциите му (в резултат пада от паравана и хлопва поне десет пъти Капитана).
После пък виждат, че хиксът е върху картата и пробват да копаят през нея...
Джон изкопава тунел. Капитанът застава на дупката и му вика:
- Стигна ли
игна ли
игна ли
игна ли...
- Още не
ще не
ще не
ще не...

И така нататък с ехо докато по едно време Джон не се появи от една дупка в другия край
на паравана.
- Какво виждаш? – Капитанът.
Джон се оглежда – и какво да види!
- А! Пират!!!
- Сигурно иска да ни вземе съкровището! Бързо го убий! – Капитанът не иска да
поема ненужни рискове...
ХЛОП! – с лопатата по главата.
Джон се връща през дупката да се похвали на Капитана и го заварва припаднал!
- Някой се промъкна зад мен и ме удари!

- Значи има още пирати! ...
И така, Джон трупира Капитана още няколко пъти, преди да осъзнаят грешката си.
- Абе Джон, какво правиш тук горе, нали слезе долу?
- Не бе, Капитане, аз съм долу! Ти защо не си горе?
- Как да не съм горе, ето ти дупката.
- Ето ми я там! ...
и така нататък...
4.
Маската и Мацката
За феновете, които са чели миналия пътепис (от 2013), Маската и Мацката може би не са
съвсем непознати персонажи? Спокойно, спокойно, няма да ви изпитвам! (Двойка! Двойка ви
пиша, нищо не помните, нищо не знаете... резил! ).
Маската и Мацката миналата година беше много абсурдна импровизация. Маската
непрекъснато обръща своето име с това на Мацката, а тя му се нервира. Това се харесваше
много на публиката и можеше да се играе спокойно 20 минути, защото всички деца много се
впрягаха да му обясняват на
{Хайде до магазина!
Не може, къпах се...
Прав си, навън е мръсно.}
на Маската колко е глупав.
Тази година с Коле фокусирахме нещата малко повече по цел. Преди бърканицата с
имената си беше просто така и дразнеше Мацката. С Коле го направихме Маската и Мацката да
се влюбят силно и това дразнещо обръщане на имената пречи на любовта им. „Няма да се
оженя за теб, ако не ми научиш името! “ Така отрязва ситуацията Мацката и си тръгва. Маската
е оставен сам с публиката и ги моли да му помогнат. Уж разбира, но все не може да запомни
имената... Измислят се най-различни средства, как да се реши проблемът... Публиката ще
подсказва „тихо“, когато е решителният момент... Маската ще си го напише на ръката... Тук, при
това с ръката, имаше нещо смешно. Когато Мацката види, че онзи поглежда нещо в ръката си,
тя настоява да види! Маската, „опрял гръб в стената“, скрива ръка зад гърба си. Как го правят
това главичките?
Така:

(главичка си крие ръката)
Една майка много оцени тази маневра на Маската. Гордеехме се много. :)
По време на предишното ни турне, същата година – наречено Хамале-мале – получихме
две поръчки за платено представление. Едното беше на рождения ден на мъничко момиче,
дъщеря на някаква дама в Златни пясъци. Другото беше за един рибен еврофестивал във
Владиславово и за там имахме задание да измислим приказки и истории, в които да има риби!
Именно тези две участия ни навиха окопчателно да предприемем това второ турненце.

Казвам ви това, понеже следващата историйка е тъкмо това, което направихме по
задание „риби“. Пък стана много весела и вървежна история, която играхме не само във
Владиславово, но и къде ли не.
А именно...
Делфинариумът!
Идва Мирчо при Шушу-мушу и му казва:
- Хайде с мен! Имам два билета, мама ми даде...
- Къде?
- На делфинариум!
- Уха, такова нещо не съм ял! Отивам да си взема лигавник...
- Ама чак...
Шушу-мушу вече е отишъл.
- Ама чакай, Шушу-мушу! Делфинариумът не е за ядене!
- Ами за какво?
- За гледане, разбира се!
- Охо, ясно!
- Къде тръгна пък сега? Да не си вземеш пак нещо глупаво?
Шушу-мушу се връща с чифт очила.
- Нали е за гледане – оправдава се той.
- За гледане е, но не ти трябват очила. Рибките са достатъчно големи, че да ги
видиш и така.
- Големи рибки?! Ухааа!
- Къде пак тръгна?... Нищо не си взимай! Иначе аз теб няма да те взема!
Шушу-мушу се връща с един чук. Крие го зад гърба си.
- Какво криеш там?
- Нищо.
- А, добре, щом е нищо, да вървим!
Мирчо най-сетне е доволен и потегля към Делфинариума. Остава само Шушу-мушу:
- Големи рибки! Урааа! – и размахва чука...
После и той отпрашва.
Виждаме един чичко. Това е треньорът на делфините.
- Насам, насам, народе! А, колко много дечица са дошли! Уха, ще има парички...
Хайде, Фреди, давай, за децата!
Фреди се казва делфинът, който е звездата на шоуто. (Фреди представлява един плюшен
делфин, който просто подмятаме отзад, все едно прави скокове и въздушна акробатика.)
- Браво, Фреди! Ето ти рибка за награда! ...
И така, докато не се появяват Мирчо и Шушу-мушу.
- Я, още две деца! Добре дошли, добре дошли! ... Това тук е делфинариумът.
- А, чичо, а може ли да плуваме с големите рибки? - Шушу-мушу явно наистина
обича големите рибки.
- Не ставай глупав, естествено, че не! – Мирчо го срязва, но...
- Всъщност естествено, че да! Може! Ето от тук се влиза... – чичкото показва на
Шушу-мушу капандура и онзи влиза в нея.
- Ама да не е опасно? – пита Мирчо, докато чичкото влачи и него към
капандурата.

- Как ще е опасно! – Мирчо вече бива натикан долу и чичото е сам. – Безопасно е,
напълно... Е, като изключим акулата... АКУЛАТА?! СЪВСЕМ ЗАБРАВИХ ЗА НЕЯ! ОЛЕЛЕ!
Бързо да ида да взема харпуна, че да ги спася...
И чичкото подчертано бавно тръгва да вземе харпуна (което буди много смях – явно това
му е представата за „бързо“).
Междувременно Мирчо и Шушу-мушу вече откриват чудесата на подводния свят. (Те
двамата се държат като на сушата, дишат си, говорят си и т.н. нормално.) Намират костенурка и
скат и Мирчо разказва за това, колко е стара баба костенурка, а Шушу-мушу не може да научи
името на ската. После пък Шушу-мушу плаши Мирчо с един октопод. След това пък двамата се
редуват да яздят едно морско конче...
И така, докато не попадат на нещо синичко, стърчащо от земята. Що е то? Никой не знае.
Е, вярно, някои от децата викат АКУЛА, АКУЛА, но Мирчо и Шушу-мушу не възприемат.
- Ашула? За ядене ли е? - Шушу-мушу изтегля синьото от земята и се оказва, че
това все пак е една кръвожадна страшна акула.

(акула)
Акулата беше плюшена, но я разпорихме правилно и добихме така наречения бибап –
кукла, чиято уста се води с една ръка. Сложихме ѝ хриле (с един черен маркер), сложихме ѝ
хартиени зъби, сложихме ѝ лоши очи и вежди и Voila! Стана много внушителен зъл герой,
много жив и пластичен, с две-три възможности и с много силно присъствие.
В „Делфинариума“ ръцете ни стигаха на косъм. Аз играех Мирчо с лява ръка, а с дясна
редувах чичкото в Делфинариума и Акулата. Коле водеше с дясна Шушу-Мушу, а с лява...
останалите дребни персонажи, които ще видите след малко какви са.
- Уааа! Бягай! – и двамата хукват да се спасяват, понеже току-що са събудили
адски страшна акула от сън.
- Хахаа, закуска! – вика акулата и се втурва след тях...
- Чакай, Мирчо! Ама не може току-така да се дадем... Виж какво си нося!
Шушу-Мушу вади своя чук. Мирчо преглъща това, че все пак беше казал на Шушу-Мушу
нищо да не си носи...
- ... и като дойде акулата ще кажа ей така, прас, прас, прас!
Обаче Шушу-Мушу не подозира, че акулата вече е зад него и като обяснява как ще удря,
в засилките я удря наистина. И акулата е много раздразнена...

- А, ето я! На, на, на!
Шушу-Мушу налага акулата, пък на нея нищо не ѝ става. Става нещо само на Мирчо – той
е зад гърба на Шушу-Мушу и засилките на чука са право по неговата глава. Като резултат той
бива забит като пирон в земята, докато не потъне съвсем. (Това беше хем драматургично
усложнение и смешка, хем техническо улесняване, за да може аз да не трябва непрекъснато да
водя две кукли.)
Мирчо е под земята изчезнал. Акулата е невредима.
- Олелеее! – и Шушу-Мушу отново бяга през глава, а акулата го следва с викове
„Стой, закуске! “.
- Това не може да продължава така! Ще повикам полиция! – казва Шушу-Мушу и
спира акулата с жест (ха-ха).
Вади телефонна слушалка и веднага се свързва с районното полицейско управление.
- Една акула ме преследва в Делфинариума!
- Веднага пращаме кола!
И ето, колата след малко пристига.
Колата представлява една плюшена косатка (черно и бяло! ) с няколко полицейски
детайла (синя шапка и надписи „Полиция“ и „Police“ от двете страни.) Води я Коле за една
пръчка, бодната ѝ в корема.
Тъй като я води Коле, понякога не може да я вземе, докато Шушу-Мушушовата му дясна
ръка е на паравана. В такива случаи Шушу-Мушу казваше на акулата „Чакай само да им отворя!
“, а акулата отвръщаше „Добре.“ :)
Връща се Шушу-Мушу, ако го е нямало, и влиза полицейската косатка-кола.
- Сторете път, сторете път! Какво става тука?
- Ами тая акула ме гони да ме изяде...
Всъщност не си спомням да е имало диалог между Шушу-Мушу и полицията. По-скоро
тук беше това, че Шушу-Мушу вика на акулата:
- А, де! А сега какво? Какво ще правиш сега, а?! Хаха!
Акулата, с два пръста по-голяма от косатката, с лекота се хвърля върху нея и я изяжда.
Шушу-Мушу си глътва езика посред реплика...
- Олелеее... – и пак бяга.
- Стоп! Това не може да продължава така! – за трети път се спира Шушу-Мушу. –
Да решим проблема като истински мъже! Ще се бием на бокс!
- На боокс? – акулата е объркана.
- Точно така, на бокс! Само ни трябва съдия... Мирчо бе, какво правиш тука под
земята?
Шушу-Мушу изтегля приятеля си за косата (която стърчи като пържени картофи).
- Шушу-Мушу! Какво стана с акулата... Ааа, акулатааа, тук е! Бягааай...
- Чакай, Мирчо. Ще се бием на бокс. Ти си съдия!
- Охоо, бокс... Добре!
Следва моментално преобръщане на ситуацията. Шушу-Мушу и Акулата изчезват.
- Добре дошли на световния шампионат по подводен бокс! Ето и претендентите
за титлата... В този ъгъл с тегло една акула... Акулатааа! А в този, миналогодишният
шампион, Шушу-Мушууу...!
Мирчо им обяснява правилата. Те са – позволени са единствено юмручни удари! Никакви
непозволени удари – никакво захапване, отхапване, обгризване, облизване, изяждане и пр.

- Ясни ли са правилата?
- Ами... – акулата не е съвсем сигурна.
- Добре тогава! По ъглите! Начало на първи рунд!
Тримата изчезват и се появява една рибка с номер 1 на гърба. Тя е момичето за
рундовете...

рибка-мацка за рундовете
клонче, боядисано донякъде с черно
Mr. Police
изглежда по-малко полицейска от наистина, но то е защото я рисувам, без да
погледна оригинала, а по спомени, защото ме мързи да ида до съседната стая и да я намеря
в чувала...
Тя танцува танц и се скрива. Мирчо казва начало на първи рунд и изчезва. Боят между
двамата започва. Шушу-Мушу удря като картечница акулата, но на нея нищо не ѝ става.
- Хахаа, падна ли ми сега, Закуске...
Акулата понечва да изяде Шушу-Мушу, но точно тогава:
- Край на първи рунд! По ъглите! Начало на втори рунд!
Отново всички се скриват и се появява рибката за рундовете. Нейният танц (воден от
Коле) беше на фона на мое свирукане. :)
Втори рунд. Начало...
- Може ли да отида до тоалетната?
Шушу-Мушу ползва хитрост? Или просто му се е доходило?

- Е, ще трябва да го почакаме – Мирчо се извинява на акулата.
- Спокойно! – акулата вече може да приеме всичко.
- А докато чакаме, да припомним! Забранени са всякакви непозволени удари!
Само юмруци! Никакво захапване, никакви оръжия и предмети... а, ето го и ШушуМушу!
Шушу-Мушу се появява, скрил зад гърба си чук. (Олеле.)
- Начало на втори рунд!
Рибката вече е минала, така че хайде към боя!
Шушу-Мушу вади чука си и хлоп, хлоп, хлоп, избутва акулата назад...
- СТООП! – Мирчо е разярен. – Нали казах, никакви непозволени удари!
- Мирчо, ама чакай, ти на коя страна си...
- Млък! Никакви такива! Наказателен удар за акулата!
- Абе ей! - Шушу-Мушу праска с чука Мирчо по главата.
- ТОВА Е! ДВА наказателни удара за акулата!
- Ама...!
- Казах вече!
- Е, добре...
Акулата с огромно нежелание, вече изгубила търпение от тази неразбираема игра, отива
и перва Шушу-Мушу с опашката си.
- Ау!
- Извинявай, нали той каза...
И още един...
- Ох!
- Извинявай, казах!
Това е краят на втори рунд. Рибката се появява с номер 3.
- Последен рунд! Тук ще се реши всичко!
- Сега ще видиш ти! – акулата решително се втурва към Шушу-Мушу (нали тук ще
се реши всичко, затова решително).
- Ще видим кой ще види! Я ме хвани, хвани ме де... – и Шушу-Мушу изчезва. –
Виждаш ли ме сега?
- Не. Къде изчезна?
- А сега?
- Не.
- А сега?
- Да.
- Сега?
- Не.
...
Шушу-Мушу прави акулата разногледа, тя го търси... Накрая, съвсем объркана, тя е лесен
противник! Шушу-Мушу я грабва за опашката, мята я наляво – надясно, после я изхвърля далеч
някъде назад.
- Ииии обявявам шампиона - Шушу-Мушууу!
- Урааа!
- Бързо сега, да се спасяваме, преди акулата да се е върнала!

Двамата хукват да се спасяват, но по пътя ги пресреща... познайте кой. Чичкото, шефът на
Делфинариума! С харпун!
- Бързо, деца, опасно е! Тук има акула!
- Не думай. Мирчо? – и Шушу-Мушу взима харпуна от чичкото и го дава на
Мирчо.
- Така ти се пада! На ти! – Мирчо му хвърля един назидателен бой.
Двамата го карат да обещае повече никога да не пуска деца при акулите. Накрая за
наказание той трябва да ги носи на конче. Справедливостта тържествува на сцената на театър
„Мале – мале“...
Край :)
Останалото и импровизациите
Проточи се тази част – и не че е лошо, просто време е вече да подкараме по-бързо
напред.
Играхме освен тези сюжети и още няколко, различно готови. И тези също подлежаха на
вариации и изгъзици, макар не чак колкото миналата година. Повтарям, сега бяхме само
двама, а като си само двама, по ти е чоглаво. Уж.
С героите Шушу-мушу и Мирчо, чиито прототипи са Митко и Бочко от миналото лято
(просто забравихме куклите), имахме освен Делфинариума още три комплекта импровизации:
 Шушу-мушу и Мирчо садят морков
 Шушу-мушу и Мирчо – магьосници с пръчки!
 Шушу-мушу и Мирчо си играят на криеница, гоненица и прескочи-кобила.
При моркова открихме смешката, че този с лопатата може при всяко завъртане да бие
другия, без да разбере – това приложихме в пиратите.
В Магьосниците ползвахме всички кукли и играчки, които намирахме по вторите
употреби и ни харесваха, но нямаха място в другите ни историйки. Просто Шушу-мушу и Мирчо
имаха две магически пръчки и се превръщаха взаимно в какво ли не... Хубав трик беше, че
имахме здрава и счупена червена магическа пръчка (ползвахме от онези палмички за коктейл)
– и в един момент тя се счупваше, но другият с магия я оправяше. Децата (публиката) много се
радваха на този трик. :)
Морковената история
Играхме още една сравнително разработена история. В нея Зайо (после ще ви разкажа
подробно за него) казваше, че е магьосник, изгубил силата си. Моли за помощ един юнак – той
трябва да намери трите вълшебни моркова и те ще върнат силите на Зайо. Да, обаче те са
скрити при Дявола, при Смъртта и при Змея! Ужас, гръм и мълнии...
Дяволът се опитва да надлъже юнака, като го подмами в една дупка. Да, ама всеки път
юнакът като падне, дяволът от радост почва да танцува и сам пада в дупката, което вади юнака.
Юнакът пък подава ръка на дявола, понеже морковът е у него... После дяволът отново мами с
моркова юнака и онзи пак пада в дупката. И пак танц и т.н., получава се кръговрат много
забавен.
Змеят иска да издуха юнака много надалече, но всеки път като духне, после си поема
въздух много рязко и юнакът се връща. Змеят се досеща каква е работата и решава да не си
поема дъх. И се удушава. Юнакът тичешком идва, прави му изкуствено дишане и го спасява. И
змеят, за благодарност, му дава втория морков.

Смъртта пък коси трева, слушайки музика на слушалки. Минава време, докато забележи
юнака.
- Ти ли си Смъртта?
- Аз съм!
- Търся вълшебния морков!
- У мен е, но съм много на зор с коситбата, не мога сега да се занимавам...
- Ама така кажи! Аз по косенето съм най-голям майстор! – юнакът набързо
изкосява всичко наоколо.
- Брей, какъв юнак! Браво, ето ти моркова. Със здраве... До скоро!
- А! Не „до скоро“, моля! (Нали е Смъртта)
- Добре де, не „до скоро“. – Смъртта сама се смее на шегата си.
И Зайо възвръща силата си. За награда юнакът получава отвара за сила – и в резултат
вече може да повдигне земята (паравана).

юнак и Зайо
юнак – хич не го докарах, куклата Фредерик Джонсън, очите му са по-малки и е поглупав
Зайо – Не е чак толкова тъжен, по-скоро си е просто изцъклен, много саркастична
кукла, от втора употреба е!
Зайо – суперзвезда!
Зайо е кукла бибап, отваря му се устата. Намерихме го в някаква си втора употреба,
употребен и захвърлен от живота... Циничен и хладнокръвен, той се доказа с нужните качества
да стане един театралмайстор, уредник салон, анонсьор и пр. длъжности, съпътстващи
представленията. Той се кара на „актьорите“ (другите кукли), той казва кога ще има почивка,

кога остават 5 минути до края на антракта и кога започва шоуто. Той обявява накратко какво ще
се играе, а понякога дори пита публиката какво би искала да види...
Дълбоко в себе си той е веселяк, сигурен съм. С Коле двамата много го обикнахме.
Ръцете на куклата не могат да бъдат водени – зашити са една за друга отпред на корема
му. Все пак ако пъхнеш нещо, Зайо го държи – така хваща моркови, магическа пръчка и
изключително убедително пушка! Заради последното веднъж играхме „Зайо на война“ –
трябваше да опази един морков от маскирания крадец (Маската), който беше страшно хитър и
постоянно се дегизираше и играеше театър, за да метне нашия.
Миналата година имахме една-две чудесни истории с мускетари. За жалост там играеха
по пет-шест кукли едновременно – тримата мускетари, Д’Артанян, кардинала и царя... Та с
Коле, с капацитет три кукли, до там не стигнахме.
Играхме обаче (вярно, че ни беше трудно, но идеята е добра) „Бащи и синове“. Баща
викинг води малкия си син да го учи да плячкосва, да убива и да насилва жени. Е, добре де...
Да плячкосва и да се бие. Да, обаче отиват на китайския бряг, където бащата китаец учи сина си
на бойни искуства и да пази родината си. Какво, мислите, става? Децата се бият, а родителите
им ги нахъсват? Нищо подобно. Децата двете веднага се надушват и решават да минат тънко и
да си поиграят, вместо да вършат заръките на родителското тяло. Следват наказания и дърпане
на ушите и възрастният викинг и възрастният китаец си споделят и се оплакват колко са
непослушни децата тези дни.
Понякога капацитетът ни се вдигаше от Вълчо, нашият най-нов артист. Доброволец и
математик, неговите единствени два недостатъка са тихият глас и лошото кукловодене. Е,
постигна някакъв напредък и в двете направления... Но откъм хумор и въображение си е супер
и много сме се веселили, когато сме импровизирали с него. Например веднъж той игра в
„Красавицата и Звяра“ бащата на принцесата, който все заспиваше и хич не и обръщаше
внимание на проблемите с цветето и дракона. Някаква политическа алюзия пак... :)
Айде готово, стига за драматургийте и сюжетите ни! За повече – да сте ни гледали!
Вървеше ни доста играта. На вечер в детския кът събирахме по около 50 лв., може би помалко, защото към края на сезона имаше чувствително по-малко деца. Все пак това спокойно
ни стигаше за храна и разходи по бита и куклите, а и да си платим в крайна сметка наема на
Бабата.
Двете ни участия минаха също много добре. Това си заслужава, разбира се, подробния
разказ...
Рожденият ден!
Хванахме рейса и пътувахме ехеее, чак до Златни пясъци. Пропуснахме си спирката и
трябваше да се возим наобратно – багажът и особено железата не ни позволяваха да се шляем
много-много пеша.
Бяхме говорили с дъщерята на нашата мила домакиня и се бяхме разбрали те да минат
да ни вземат от спирката с колата си.
Почакахме малко и ето – пред нас спря един огромен сив джип.
Само едно малко включване – трябва да кажа, че тъй като говоря за клиенти, малко ми е
трудно да балансирам между искреността и правдата и коректното отношение. Да казвам ли
имена? Какво да разкажа? Ех, сложно е нашето време...
Искреност!

Качваме се на джипа, който е взел и тортата заедно с нас. В него – майката и по-голямата
ѝ дъщеря, на 14 г. С нея бяхме говорили по телефона...
Возихме се в джипа познайте колко. Точно 30 м. баир се возихме. И влязохме в един
гараж. 2 км2 гараж. Празен беше... От там по едни стълби, после по втори, после по една вита
стълба... Просто домът беше върху склон и явно имаше пирамидална източна страна. С градина
на някой етаж... Там стигнахме и ни казаха – действайте, опъвайте се. Трябваше да сме тихи,
понеже малката рожденичка спеше.
Градината беше около 60 м2, имаше оградка-парапет, имаше френски прозорци,
ветропоказател и една мъничка жива костенурка. И един вълшебен изглед към морето –
виждаше се само то и зеленина – така са проектирани Златни пясъци, че къщите почти хич да
не се виждат една – друга отгоре, а все едно си сам с природата.

(скрита в горската тинтява,
къщичката на мечтите, хаха)
Видяхме и таткото на малката – чичко с очила, брадясал и спокоен.
Бяха наредени две маси с храна. Имаше скромна украса – гирлянди, чадъри шарени,
календар със снимката на рожденничката. Като опънахме паравана, майката разпръсна пред
него възглавници, за да си стане театър с места за публиката.
Тъй като бяхме добре подранили, взехме една топка и почнахме да се учим да я въртим
на един пръст. Хич ни нямаше, но беше весело, редувахме се...

(топка)
И всичко беше добре, докато при едно навеждане да взема топката не ми се спраскаха
панатлоните!
Гледай ти сега, кеф! Без задник на гащите, на детски рожден ден! Добре че сме на
параван! Добре че сме и кукленици, та си носим винаги карфици (варн. топлийки). Коле ме
позакърпи, тропоса тук-там и така оцелях до края на мероприятието.
Започнаха да идват децата едно по едно.
Нещо обаче не можахме да завържем контакт с тях. Коле нещо пробва да играе, аз
поразпитах едно момиченце за това къде учи и т.н., но явно още си бяхме със статут
„непознати“.
От една страна може би бяхме малко плахи заради надзора на родителите, а от друга –
може би пък самите деца си бяха подчертано възпитани и кротки...
Аз си говорих малко с едно момиче, докато тя се люшкаше в люлката. Учела във френско
училище... Но хич не ѝ се приказваше с мен.
Дойдоха много гости. Събраха се около двадесет деца.
Започна театърът. Бяхме ангажирани за около 45 минути? И бяхме решили да изиграем
три приказки: Пиратите, Делфинариума и Морковената история.
Зайо се показа и повика всички деца. Попита ги дали са гледали преди куклен театър.
Някои бяха, други – не. (Такъв диалог е хубав, за да видят децата, че не е страшно да си
говориш с куклите – а ние донякъде разчитаме на това и го искаме).
Тръгна историята за Шушу-Мушу и Мирчо, дето отиват на Делфинариум...
- Здрасти, Шушу-Мушу!
- Здрасти, Мирчо! – поздравиха се двете кукли...
- А те защо се карат? – попита едно дете пред паравана.
Ние – шаш. Как така ще се караме, помислихме си – и тогава осъзнахме какъв е
проблемът. Просто бяхме свикнали с шумовия фон на скоростните влакчета в Детския кът и

викахме като за улица – а да викаш в лепкавата тишина на Златни пясъци не може да е друго,
освен караница. Засрамени, снишихме гласове.
Приказките тръгнаха. Децата хем реагираха, хем не... Не можахме да ги усетим нещо.
Дали бяхя свикнали с всичко вече и нищо не можеше да ги изненада? Или пък де да знам? Но
не бяха спонтанните реакции на тълпичката в ДетКът. Или ги беше срам от родителите им?
Вървеше си „шоуто“, вървеше си, изтекоха две, три приказки... На въпросите „искате ли
още“ между всеки две приказки получавахме половинчати отговори. А сега де? Докога ще я
караме така?
Изиграхме и четвъртата, резервна приказка! Без почивка през цялото време. Значи сме
играли около 80 мин... Принципно не е много, на улицата сме седяли часове, но не и съвсем
без пауза. В паузата отпускаш концентрацията си и си подреждаш новия реквизит, уговаряш се
с останалите... Двамата с Коле го усетихме като дълъг влак, цяло приключение – но нали сме
там по поръчка, има очаквания към нас, и ние – страх да не разочароваме... Може би твърде
сериозно сме го приемали.
Най-накрая спряхме. Бяха останали да ни гледат пет деца, другите се бяха пръснали да
ядат и да разглеждат подаръците за рождения ден... Приоритети си имат! А да ги видим кога
пак ще гледат „Мале-мале“... Нещо не беше както обикновено. Надявам се да е било от наша
страна объркването и напрежението, а не от безчувствеността на публиката.
Децата, които бяха останали обаче, бяха много доволни. Дадохме им да видят куклите,
да ги пробват. Наклонихме и паравана...
- Хей, добре ли сте? Нападнаха ли ви? – беше бащата на рожденичката.
Видял ни така разпуснати и със смъкнат параван и се уплашил. :)
- Приключихте ли?
Поиграхме още мъничко с ентусиастите, но все пак гледахме да опазим куклите от похаотичните изблици.
Бащата дръпнал Коле настрани и го пита: колко пари? И вади една пачка петдесетолевки.
Коле поглежда, преглъща и си казва както си е. Колко беше, 300 лв? Не помня. И онзи казал
брррп с банкнотите, хоп, хоп – върнал две назад и ето ти толкова. Не че се впечатляваме от
многото пари и имане, но сблъсъкът с такава конкретна демонстрация...
Тръгнахме да си ходим. Каниха ни да останем да хапнем, но бяхме твърди. Пийнахме
само по един сок. Предложиха да ни смъкнат паравана през терасата направо долу, но и от
това се отказахме. Тръгнахме.
И за малко пак да се изгубим.
- Краси, в такава къща да ни оставят и да пуснат скрита камера! – смее се Коле.
То не са вити стълби, пък картини, пък... А после, в гаража – изложба на фирмата BMW.
- Брат, тук са всичките коли, които никога не спират, когато стопаджийстваш!
И горе-долу товя е, каквото помня от този рожден ден, разказах го. Освен може би, че
бяхме подготвили някакъв подарък за рожденничката и куклите ѝ го подариха, но, убийте ме,
не мога да ви кажа какво беше.
Рибен фестивал в Белослав (ВЛАДИСЛАВОВО??)
Спомените ми са бегли, но имам няколко ярки. Събитието беше по някаква евро
инициатива и имаше типичните за случая плакати и шатри.
Случваха се нещата на една детска площадка. Сглобихме шатрите отделно някъде
настрани и ги пренесохме на площадката.

Имаше много деца и беше слънчево и всичко беше много радостно. Ние се сприятелихме
много с Роси, дъщеричката на организатора. С нея се срещнахме още в колата по път към
Белослав. Носеше си една книжка с картинки на животни и аз ѝ обясних, че белите мечки са
нормални мечки, които просто са плували до север и са се изкъпали до бяло...
На площадката детската имаше страшно много шарени работи – имаше принцеса и пират
без лица, на които се снимаш, все едно си тях; имаше състезание по рисунка / скулптура с
пластелин, което Роси за малко да спечели, но не спечели и ние с Коле решихме да ѝ дадем
награда от нас. Беше направила една гъсеница, доколкото помня. Темата беше морски работи.
Беше си много шарено като цяло. Дори само балоните във форма на риби, закачени по
оградата на площадката, успяха да накарат едно дете да каже „Това е най-щастливият ден в
живота ми! “
Да, така е в малкия град,
за мнозина самотен и скучен...
Движещи за цялото събитие бяха, доколкото си спомням, една малка компания за
партита – парти Джак. Имаше едно момче с микрофон, който имаше страхотна енергия и
чудесно напътстваше всичко. Останалото бяха какички, които рисуваха и пр. с децата.
Ние бяхме солидна атракция. Изиграхме две неща – Делфинариума и Пиратската
история, която бяхме посменили, за да е по-рибешка – пиратите откриваха една златна рибка,
която замалко да изядат, но успяват да се разберат едвам-едвам и в крайна сметка се сдобиват
със съкровище – което пък после трябва да си го поделят... Като цяло весела работа.
Минаха добре нещата, ние бяхме в чудесна форма (всеки ден играехме по три часа поне,
ако не по 5). Само ни бъркаше един импровизиран микрофон, че не сме се били чували. Освен
това на едната приказка ни обявиха малко преди да сме съвсем готови, което беше грешка на
организацията и липса на подробен план на събитието... Децата просто си изчакаха
нервичките, докато сглабяхме паравана – но какво пък, и в 21 век човек трябва да се учи на
търпение. Малките уроци, които ни поднася животът...
Бяха много доволни от нас, пък и децата. Ние поостанахме... Организаторите седяха и,
хм, наблюдаваха събитието от съседното заведение и ни дадоха обяд да ядем, нали тъй и тъй
сме там цял ден почти.
По някое време разглобихме всичко и си поехме по пътя към Варна...
Но не и преди гранде кулминацията! Това беше един голям басейн, пълен с рибки, които
децата трябваше да ловят и да гледат отдолу какво им се е паднало... Това събитие беше
единственото, което беше водено от бащата на Роси. Беше страхотна лудница и навалица и
страхотна веселба.
Като цяло бяхме много доволни. Времето беше чудесно, децата – весели, работата – щогоде точна. Върнахме се във Варна точно навреме да си хванем багажа и с влака към дома. Към
Софията.
Спокойно бе! Вие пък, като казах София, и се уплашихте, че ще ви зарязвам. Забравихте
ли, че МемоАРЕ ДЕ е нехронологична творба? :)
Пътуването ни (последното) беше изпълнено с веселба и мина много спокойно, почти
съвсем професионално. Много се сприятелихме със Златка от детския кът, подковахме
приятелството си с Вълчо, с хората в магазин Москито, въобще с пичовете от ДетКът и с
хорицата от БодиАрта. Видяхме се със сума музиканти, сред които и един руски хипар с малка
китарка, който пееше същите като моите песни, но на руски! Пееше „чисти мисли, чисто
небе...“, ей такива работи. Голям веселяк беше.

Уредихме се и влязохме да гледаме разни къси анимации на световния фестивал за
анимационно кино (WFAF). Много ни впечатлиха филмчетата на Михаил Алдашин (мен поне! ).
Той беше направил една анимация, която по страхотен начин запознава децата с идеята за
смъртта – какво става като умре някой, дали е страшно и пр. Това ставаше чрез една хубава
история за един момък, който губи най-добрия си приятел и почва да си търси друг, който да
не умира никога... Голям филм.
В същия фестивал имаше една инициатива – бяха се хванали три момичета и като
опънаха едни шатри в Детския кът! Та там всички деца можеха да си направят анимация с
изрезки. Ние с Коле бяхме първа писта и направихме две анимации за чудо и приказ. Коле
първо направи един облак, който убива една муха с гръм, пък после заедно двамата
направихме една чудна анимацийка за една метла и една вещица: метлата смита едни
боклуци и те се превръщат на вещица, после тя лети с метлата, но се блъска в нещо и пак става
на парчета. Интересно беше, че върху един блок, покрай който минава вещицата, се
подписахме тайно: Македонеца и Кирчев пише.
С тези момичета ходихме на плаж – това ни беше единствения плаж за цялото пътуване!
Толкова ни беше писнало миналия път.
Ммм.
Време е за рамка.
БАБАТА!
Една сутрин тръгваме да излизаме и Коле казва следното:
- Бабо, няма да се връщаме до вЕчера.
Това на македонски български значи, че ще се върнем чак вечерта. Коле не е осъзнавал
какво чува бабата, разбира се...
Опитах се да ѝ обясня тутакси:
- Бабо, ще се върнем чак вечерта!
Надявах се да съм успял да поправя грешката... Уви. На вечерта вратата беше дълбоко
заключена. Тропахме, звъняхме – нищо. Накрая съседите се събудиха и ѝ тропнаха на стената
да ни отвори.
От тази случка насетне Коле каза, че няма да говори с бабата хич. Всичко аз ѝ казвах.
Дотук добре, но в един хубав миг тя дойде и ни каза:
- Хей! Вратичката на дрешника някой я е отвинтвал!
Ъъъ. Нали ни беше казала, че още предната наемателка я била отвинтвала? Сега и ние
ли?
Пробвахме да се защитим, но тя беше убедена, че Коле го е направил и затова не говори
с нея, защото го е срам.
Общо взето, олекна ни, когато си платихме целия наем, и още повече когато си казахме
довиждане.
Но колкото и да бяхме на нокти с бабата, все пак беше чудесно да имаш къде да си
оставяш излишния багаж през деня и къде спокойно да спиш през нощта. И да се къпеш от
време на време. А парите наистина бяха малко!
И туй то. Остават единствено няколко весели спомена, например как Коле се буди с лице
в монетите, които броил преди да заспи. „Трябва да съм заспал най-куклено на света! “ –
споделя той. „Едно, две, хърр-хърр...“ Толкова много монети сме изброили!

Така си е, който играе на шапка, събира бая ресто. То си е част от чара. Не случайно чичо
Скрудж си брои паричките – то си е удоволствие, особено щом си си ги изкарал току-що! Мда,
стигнахме до извода, че чичо Скрудж е бил уличен артист...
Върнахме се в София.
В буркана събрахме точно 726, 60лв или нещо от сорта. Тамън беше. Тамън за семестъра.
И това – само с две участия и с една не много ефективна комерсиално игра на улицата в един
слаб сезон...
По-късно ни викнаха на още един рибен фестивал, беше дори още по-хубаво. Само Роси
я нямаше...
С Роси пътувахме в един влак за София! Голям шанс, но не се видяхме. (Роси е щерката
на шефа на фестивалчето в Белослав.)
Съвсем скоро след прибирането ни в София пак ни подхванаха фестивали, тоя път
куклени. Първо беше уличният фестивал в София, където се научихме да ходим с кокили и
гледахме някои страхотни, страхотни неща – една постановка на театър Драк за Жорж Мелиес,
който победи Смъртта; Турлютуту – един вълшебен моноспектакъл за любовта, решен с
картонени картички с картинки; една испанка, която така водеше една кукла, че до последно си
мислех, че на сцената има двама актьори... После пък беше Варненският Златен делфин.
И хайде пак във Варна. Ние с Коле там се чувствахме домакини. Всичко ни е на длан...
На Делфина играхме за поздрав „Клоуни и кукли“ и гледахме едно крачно представление
(кукли-чорапи, които се обуват на крака; или просто перука, сложена на пръстите на крака.
Хубаво беше.) Гледахме и двама гърци с марионетки, които ни скриха шапката. Бяха баща и син
и играха превъзходно и актьорски, и с куклите. Куклите им бяха три – една танцьорка, един
пианист и един пияница-мечтател, който свири на китара. Последният ни взе ума, когато
повика от публиката нашата Цвети малката и й се обясни в любов, пък я целува, пък я
прегръща, пък ѝ свири... Накрая тя си тръгна и той беше покрусен, и тръгна по уредбите „Oh my
love“ на Джон Ленън. Страхотен спектакъл, пък и куклите бяха необичайно чевръсти за
марионетки. Тайната беше, че дясната ръка на куклата беше на конци, които не са закачени за
„кръста“ (основния водач, който носи куклата). Това даваше възможност за един ярък широк
жест с една ръка, който беше много уместно използван.
Стига ви толкова.
Хареса ли ви, а? Е, надявам се, понеже знаете ли коя дата е сега?
ВТОРИ!
ВТОРИ НЕ КОЙ ДА Е, А МАЙ!
2015 ГОДИНА!
Днес най-сетне свърших пътеписа за 2014 лятото...
Урааааа
От сега нататък никога закъснение при писането. Ден за ден! Иначе не върви, наистина
не върви.
Радвам се, че го написах. На предния много му се радвам, като го прехвърлям. И на този
ще има кой да се радва, дори да е нехронологичен, с пропуски и с повторения... :)
Поздрави на всички!
Краси
2.05.2015 г.
Красно село, София
22: 15 вечерта

слушайки Nightwish
ОБЯВЯВА
К, РАЙ.

