
 
 
 
Ден 0 – 27.06.2013 – Към Варна! 
 
Ето го и записаното по времето на великото пътуване на Краси, Коле, 

Петромил и Жоро към и покрай морето през лятото на 2013-та година. 
Днес не знам кой ден е (ще погледна! Четвъртък 27.06). Тръгнахме 

двамата с Коле от София в 10 сутринта. Сега е 14:30 и сме във Велико  
Търново. До крайната цел (Варна) остава още толкова. Там ще се срещнем 
с Петро и Жоро, които вчера стигнаха до Шумен, спаха там и днес са 
стигнали до Варна. Петромил използва случая да кара изпит по История на 
детската литература (поправка) в Провадия, където се случи да е нужната 
за целта професорка. Тях ще разпитваме за подробности по-късно. 

Двамата с Коле тръгнахме в гаден дъжд. Слава Богу, на изток не 
вали като на запад и след като ни качи един приятелски настроен към 
„смелите” сервизджия на климатици, не сме имали проблеми с дъжда. Пич 
голям, имал дъщеря на 5. После ни качи един приятел на Боньо Лунгов – 
интелигентен човек, говорихме си за политика – той каза, че не съм прав да 
съм търпелив. После ни качиха двама със следната интересна история: 

На един му сервирали нещо фламбе. То горяло известно време, оня 
го гледал – не гасне! Тръгнало да се овъглява! Оня какво, какво – та хванал 
една фанта, разклатил я – и като пожарогасител. Дотърчал готвачът и вика 
„Защо бе?! А капакът за какво е?!”... 

Стигнахме Велико Търново. Спряхме преди града, проходихме го, 
като минахме през един затворен участък от пътя, който колите трябваше 
да заобикалят. Качи ни после един чичо, който и той като нас – стопаджия 
бил навремето. Разправи ни за едно време – по-малко сгради, по-малко 



хотели, компютри. Повече футбол! Повече качващи стопаджии коли. И 
стигнахме до под кривата круша – на разклона към Попово. Колкото до 
Шумен, толкова и от Шумен до Варна. 

Пътуването ми се отразява добре – не мисля за глупости и 
философия, любовна мъка и пр. 

После ни качиха двама шемети големи, докараха ни до Търговище, 
казаха, че по принцип са до Варна, но имат работа тук, та сега стопираме 
при Търговище. Стоим от около час вече, та има шанс да ни качат пак тия 
двама шемети. Караха като ненормални! Пък шофьорът все ме пита разни 
неща, а аз почти не му разбирам какво казва, толкова бързо и мърляво 
говореше! Македонецът пък предвидливо заспа, за да се спаси от 
разговора, ха. 

Хванахме залеза извън кола. Има много облаци, но слънцето прозря 
през две пукнатини, а сега една по-широчка дупка се е нежно обагрила в 
онова приказно синьо-оранжево-розово, с много нежно преливане и с 
контраст само там, където трябва. 

Всъщност има нещо друго: щом пътуваш, можеш да видиш повече от 
един залез. Видяхме после едно много хубаво съчетание от дупка, слънце, 
червено и облаци около дупката. 

Качихме се не при шеметите, а при една жена, която тръгнала в 16:00 
от София за Варна. Тя слушаше френски рап. По пътя спряхме на една 
бензиностанция и преди да слезе, жената си прибра нещо ценно от жабката 
– да не я окрадем. Странно, след като колата беше пълна с телефони и 
лаптопи и чудесии. Защо просто не ни каза да слезем?... 

Пристигнахме във Варна! Кацнахме на хотел „Черно море” (тук всичко 
се казва „Черно море”, както в СОЦ-а всичко се е казвало „Победа” – 
стадиони, хотели, морета...) и познайте кой ни посрещна там с такси – 
Петри и Жорииии! Уха, колко веселко. 

Установих, че устата ми се е схванала от усмихване. Явно НАТФИЗ 
ми е втръснал и се радвам дори подсъзнателно на всяка промяна. Засега 
никакви философии и нещастни любови не са ме депресирали. Коле още не 
е виждал морето – ще го види утре. 

П.П. Обади ми се сестра ми и каза, че са наготвили картофи на 
фритюрник, но аз не съм там, че да ги изям на една хапка. „С 15 филии 
хляб!” – допълних и тя се смя, защото е била с мен в стола на НАТФИЗ и 
знае. 

 
Ден 1 – 28.06.2013 – Бойно кръщение! 
 
От сутринта на този ден има останало следното стихотворение: 
 
Сутринта във Варна 
Помня как учих, че Пушкин е пътувал 
и всичко, що видял, във стих е обрисувал. 
Да бях Пушкин, че да ви покажа 
колко дивен е пред мен пейзажът! 



Сутрин – мракът изтъня 
до мек лазур и мараня. 
Небето – светло, синьо до безкрая; 
морето – също чиста синева. 
Не зная как  с очи да осъзная 
колко съвършено е това! 
Слънцето в небето погалва дървесата, 
те му махат весело с листата във отплата. 
А непълна би била ми скицата, 
ако не добавя птиците – 
достойни за простора, разперили криле 
в кръгове се реят небесните крале. 
 
Бих завършил ударно, със рамка и с апломб, 
но нужно ли е, мисля си? Особено пък щом 
можете да дойдете и да видите сами, 
вместо да четете стихчетата ми. 
 
След стихотворението има следното послесловие: „Ако се чудите 

какво правя – аз съм сериен убиец на секунди. А убивам секундите до 
момента, в който македонецът ще се събуди.” Има и илюстрация – 
„прозорецът, през който снайперирам секундите”. 

 

 
 
С това се изчерпват записките в малката тетрадка на Краси, 

преминаваме към основното тяло на пътеписа – в така наречената книга за 
каширане. 

Тази книга взехме от купчината с изхвърлени от библиотеката в 
НАТФИЗ стари издания, като просто видяхме, че има хубава хартия за 
облепване на кукли. После се оказа интересно четиво – казва се 



„Вълшебниците на екрана”, написана от някой си Есенин. А каква хубава 
случайност беше, че книгата е печатана само от едната страна на 
листовете (по една страница на лист), а другата страна е празна и само 
чака някой да пише по нея. Пригодихме книгата за каширане за дневник на 
пътешествието! И така... 

 
Част от корабния дневник на АКТ (Актьори, Които Тренират на 

морето) 2013-лято: Коле, Краси, Жоро, Петро. 
 
Днес, 28.06, петък, беше нашето кръщение. Станах рано-рано, едва 

изтраях до 8. Македонецът спа до 9:20, срещнахме се с ПиЖ, които ни 
отмъкнаха от вкъщи (ние спахме при брата на Петро, а те двамата – в 
квартирата на Петро от когато е учил във Варна). 

Отидохме на плажа, ядохме. Македонецът за първи път видя морето 
– а също и изпита мъката на влизането във студена вода бавно. После му 
харесаха всички гадове в морето – раци, риби, медузи. Иска от всяко. 
Харесаха му шарките по мидените черупки и иска да си направи колекция. 
Липсвало му е морето! 

Към 12-13 се махнахме от пекарната и се свряхме под една сянка в 
морската градина. Там за първи път и съвсем успешно разпънахме 
паравана – тръби от сенник под формата на П, вързани с 4 въжета, за да 
стоят прави + черен плат с карфици. Много хубав параван, но го сложихме 
на такова място, че теренът зад него рязко се вдига и трябва да играеш в 
много ниска позиция, за да не се вижда т. нар. „куче” – главата на актьора. 

Играхме с големи паузи от 14 до 20:30. Паузите бяха за почивка на 
играещите. През цялото време имаше все някой на китара, като Жоро и 
Петро прекалено наблягаха на китарата и малко на куклите (лошо!). 

Сюжетите ни бяха разнородни. Ще направя кратък разбор: 
– веднъж играхме клонингите – това събра голяма публика и много 

пари; 
– пяхме няколко песни с кукли на щипки, ползвайки системата за 

щипки на висок параван (просто облечена в дреха ръка държи щипката на 
главата, куклата няма ръце и е малко гърбава) – излезе долнопробно и 
неярко. 

Имахме импровизации на тема: 
– рицар срещу дракон; 
– викинг срещу викинг (Жоро с две кукли, с озвучение на ударите 

метал в метал от гонга на Дария; може би не бива да казвам, но 
македонецът беше взел гонга на Дария Колева, учителката ни по народни 
танци и ритмика в академията) 

– бокс между ушкото на Жоро и китаеца (гонг за рундовете); 
– „Дързост и красота” (Краси като Ерик Форестър и Брук Лоугън, 

Петро като Торн Форестър, поп за сватбите...); 
– „Вълчи поглед” (Краси с две кукли – един клонинг и сърдития 

мустакат на Жоро, които играят на вълчи поглед – който мигне пръв, губи); 
– дракон изяжда всичко (Коле – дракон, Краси – всичко); 



– Титаник (пародия, пресъздаване на ярки моменти от филма); 
– пирати търсят съкровище и преминават изпитания за храброст 

(соло Краси); 
– чия е овцата – обърквация с овчар с флейта и овца. 
 
Ден 2  - 29.06.2013 – Именият ден на Петромилчо 
 
Ден втори – ден силен! 
Много игра, много публика! В началото зле, но веднъж заиграли, 

заредиха се все по-организирани импровизации и етюди. Родиха се 
суперски идеи (развитието на много от които ще можете да следите напред 
в пътеписа). Часът е 1:30 сутринта, затова накратко. 

Играхме: 
– „Клонинги” – 3 пъти; 
– „Тримата братя и златната ябълка” – 2 пъти, с шишарка за ябълка; 
– „Титаник” – много слабо! Македонецът в ролята на Пашата: Ще го 

сваля! (от репертоара, става въпрос); 
– сага с пирати и принцеса (с безкрайно съкровище); 
– фараонска сага за безсмъртие със саркофаг от кутия за обувки, 

фараонът пита мумията как да стане безсмъртен, а тя го праща за зелен 
хайвер; 

– битовийка със смятане (да учиш глупаво дете да смята); 
– Смъртта разпитва хора как са умрели и ги праща на Св. Петър (с 

песничката „Чук-чук-чукам на вратата на Рая” по популярната песен на Боб 
Дилан); 

– тримата мускетари в дуели с д’Артанян; 
– боеве с рицари 
– драконът яде всичко (овцата също яде всичко) 
– рожден ден с торта и с бенгалски огън (искахме да е „Шти я 

заравня!” по Александър Валериев, но не стана) 
Бележки за бъдеща игра: 
– извънземно 
– дистанционно stop/mute/fast 
– настилка/тематична рисунка на паравана? (жълта кърпа: пустиня) 
– принц, принцеса и змей – класически сюжети (ярко име за рицар: 

Ланселот) 
А сутринта на ден 2 приятел на Петро и негов бивш съквартирант –  

Митака – разшири дупките на едната тръба на паравана, че да се сглабя 
по-лесно. 

 



Мина ден 0 – пътувахме с Коле 
Мина ден 1 – опнахме паравана във Варна 
Мина ден 2 – големият ни успех във Варна (разиграхме се!) 
Сега е ден 3 – 30.06, навечерието на Джулая 
 
Сутринта валя по Черноморието, станахме късно, към 11-12. 

Направихме разбор на багажа и се лишихме от някои от по-грозните и 
недовършените кукли, с които не бяхме играли през двата дни. После 
тръгнахме – с едно такси до извън Варна (7лв с/у 8 лв, които бихме дали за 
рейс) и на стоп. Аз и макето стопирахме първи и ни качиха директно до 
Луна – един къмпинг между Бяла и Обзор. На това място ще посрещнем 
Джулая. (Акордите са Cm, Fm, A#, Cm.) 

Бележка от македонеца: Големите черни коли винаги са самотни – с 
един или двама вътре, т.е. имат място, но никога и при никакви 
обстоятелства не спират на стопаджии. 

Бележка от Краси: куклената диета хляб, пастет и кисело мляк, 
полята обилно с бира, е хубаво нещо, освен когато имаш проблеми с 
голямата нужда. 

Днес не знам дали ще играем. Дано намерим магазин, защото 
нямаме нищо за ядене или пиене, както предвидливо не купихме нищо от 
Варна. 

Продължение 
Ходих до центъра на Обзор (половин час пеша по плажа), намерих 

магазин и купих хляб, бира и кренвирши. По-късно с Жоро пак ходихме до 
Обзор, за да вземем една колежка, Цецка, и нейните две приятелки-
балерини. В тяхна компания изкарахме нощта към 1-ви Юли. 

Но първо за пътешествието до Обзор – голямо приключение. По 
плажа, видях, има две устия на реки – досега не бях виждал. Прищя ми се 
да пробвам водата – сладка ли е, солена ли е. Не го направих. Просто 
преджапах точно при вливането – там е най-плитко и спокойно, защото 
вълните контрират течението, а има и нанос като малка преграда. На 
връщане пак преджапах, бях с торби и чехли на краката, но голям праз – 
карах си през реки и морета. Пях и се веселих на чужденците – в Обзор за 
1/3 руси, 1/3 немци и 1/3 българи. (Тук няма да се играе много куклен 
театър, че на кой език?) 

Върнах се доста късно и само след около час с Жоро – преди това 
само събрахме дърва за огъня тримата с Петро. Та зарязахме с Жоро 
Петро и спящия македонец и тръгнахме. Хубаво – но вече тъмно, та взехме 
фенерчето, дето трябва да въртиш една ръчка, за да свети. Тръгнахме по 
асфалта, не по плажа, но завихме по-рано и се набутахме през един хотел, 
та право в едната река. Бяхме с по-тежки дрехи и обувки и не щяхме да 
преджапаме, та се връщахме през хотелските лабиринти. Интересно – на 
връщане ни спираха разни пазачи, а на отиване – не. 

Второ интересно нещо – на гърба на един хотел имаше супермаркет, 
който беше много по-близо до лагера ни от центъра на Обзор, където бях 
пазарувал (ха-ха!). 



Намерихме балерините и поехме по също тъй вълнуващия път 
наобратно, пак през тъмното, но и с токчета. 

На отиване с Жоро видяхме как на една сценичка някой си пее “Носа, 
носа...” и решихме, че е оригиналният изпълнител. Той пееше пред 20 
човека руси и немци, които се кълчотеха. Веселба. После разказахме на 
кифлите, които почнаха да се превъзнасят. А защо кифли? Ще видите. 

А вижте пък какво станало с Петро, докато ни е нямало нас с Жоро, 
пък македонецът си спял. Петро си свирел до огъня, когато един рак 
изскочил от един голям горящ дънер и право в пламъците да се грее. Да, 
ама не очаквал да е чак толкова топло, та накрая сгрял на Петро корема 
отвътре. Рак-самоубиец! 

Нощта беше хубава. Прекарахме я в лигавене и очакване на валеж – 
на хоризонта над морето пробляскваше буря. А кифлите защо са кифли – 
защото само ходят на разходчици и се снимат! Леле, то не бяха фотосесии, 
то беше цяло чудо!... Ние пък посвирихме на китара, стояхме си край огъня. 
Македонецът май залюби едното момиче, но поривът му беше осуетен от 
малката Цецка. Аз го разтуших с двадесетминутно изпълнение на една 
песен... 

Чакаме ние да изгрее слънцето, но то – не ще, та взимам аз китарата 
и почвам „Тъмно е” на Таралежков, акордите са A, E, F#m, F#m. Обаче не 
знам текста! Затова си измислям мой си – за слънцето, за морето, за 
времето... Песента я пях около 20 минути, като имаше и директно 
отражение на реалността („Македонецът ме гони, за да ме набиееее...”, 
„Спирам да пея вече тази песееееен...”).  Голям смях беше. 

Така и не заваля до сутринта. В 5 часа заспах до огъня, като ме 
жокаха малки студени капчици по голия гръб. Усетих, че не е на добре 
работата, и се прибрах. С македонеца вече бяхме построили пясъчен замък 
пирамида... 

Слънцето не се показа до към 9. В 9:20 станах и се видях с нашите – 
мама, тате и сестра ми, които бяха тръгнали към Приморско – след Джулая 
на Камен бряг да оставят Калина с класа й. На Жоро сестра му също е на 
Приморско. 

Събрахме багажа до към 12 и тръгнахме да стопираме за Несебър – 
хубаво, но откарахме до 15-16 и се отказахме. Македонецът ожадня 
страшно и решихме да отидем в Обзор да ядем, пък после – каквото сабя 
покаже. Влизаме ние в града, обаче – щрак! – и на Жоровия куфар (с 
всичките кукли!) му се откопча едната закопчалка. Докато я закрепим с 
Жоро, Петро и Коле отпрашиха нагоре – не видели, че сме спрели. Докато 
се намерим! Леле! 

А най-голяма смешка беше, когато стигнахме до едно кръстовище 
със светофар и звъннахме на македонеца. Той вика „А, и аз виждам 
светофар! Сега червено ли свети?” – с идеята да види дали е същият 
светофар. Е, не се беше сетил, че светофарите винаги светят червено поне 
за едната страна... Ей, тоя македонец! 



Щом се намерихме, хапнахме майонеза, лютеница, хляб и мляко – 
класическо меню. Ядохме в едно приятно малко паркче за деца. Много 
чужденци! 

Решихме да останем в Обзор. Но да играем ли веднага, или да 
ударим час-два-три сън? Не сме спали като хората предната нощ – макето 
хич, аз – 4 часа, Жоро – 5, а Петро – 7, но леко махмурлия. Отидохме в 
една беседка и тъкмо отидохме – заваля. Надойде народ в беседката, да се 
пази от дъжда – събрахме се 7-8 човека. Взех пак да свиря моята си песен, 
дето си измислям текст... 

По едно време спря да вали, всички си тръгнаха, а ние четиримата 
заспахме. Будим се – 20 часът ли е, нещо такова. Какво да правим? 
Помотахме се: 

– Отиваме с Петро до чешмата да налеем вода. Пускаме и тамън 
наливаме, когато налягането изведнъж се покачва и водата шурва яко. 
Пробваме да я намалим – аз с лява ръка – не успявам. Докато разберем, че 
има само две опции – „нищо не тече” и „водопада Ниагара” – идва един 
чичо и вика: 

– БРАЧЕД, докат се намоташ, немоа те чакам!! 
И ни избута, пуска Ниагара, плакне се, секне се, вика „Дай да ти 

напълня!”, взима шишето ни, навира чешмата в него, то прелива – и 
всичкото това в рекордните 4 секунди и 28 стотни, в които ние с Петро само 
се споглеждаме. Тръгва брачедът, ние сме малко в шок. И аз – какво, какво 
– та го изимитирах! После викам „БРАЧЕД, тоя ми отвори очите как се 
действа!” 

Друго: на Обзор няма къде да пикаеш! Има само една платена 
тоалетна и едно море. В морето може, но само ако влезеш до кръста, а в 
платената – само ако платиш. Пише „50ст”! Кумихме се, кумихме се, пък 
влязохме с Жоро. Никой не ни потърси пари, защото не сме били чужденци, 
но аз така се бях засилил да плащам, че платих така и така. 

Крилатата фраза на Жоро: „Да направим обзор на положението.” 
И после? Какво, познайте, стана? Ами да! 
Куклен театър! 
В градинката, в която ядохме и в която беше беседката, а също и 

тоалетната... Опнахме паравана към 21? и откарахме до към 22:30-23. 
Случваше се да има публика, случваше се да сме и баш сами. 

Изиграхме: 
– пиратска сага (слаба в сравнение с оригиналната версия с 

безкрайното съкровище, защото имитирахме резултата, а не процеса, но 
все пак силна сага!); 

– клонинги (хубаво, но би било яко, ако там, където сега е сядане и 
ставане, вкараме повече „Това не можете да го повторите!”, даже с танци и 
песни) 

– Смъртта, Св. Петър, Св. Георги, Господ и Глупчо! (як елемент: 
някой казва „Боже мой!” като оценка на нещо, чува се глас „Не споменавай 
напразно Името!!!”, персонажът се стряска с нещо от сорта на „Леле, Боже, 



какво беше това?” и се появява Бог. Бог мъмри персонажа, тръгва си, онзи 
възкликва пак нещо от сорта на „Боже, боже!” и Бог пак се връща); 

Накрая, когато Св. Георги (куклата Митко, както нарекохме ушкото на 
Жоро) и Глупчо (куклата Бочко) изгониха Смъртта и се разцелуваха, просто 
спряхме, защото бяхме сами в целия парк. 

Решихме да се установим в беседката от одеве. Събрахме багажа и 
се настанихме. Вечеряхме пак... и аха да помислим за лягане, когато... 
ПШШШШ!!! 

ВКЛЮЧИХА СЕ ПРЪСКАЧКИТЕ! 
 
Аз съм ходил на боксов двубой, 
но не съм виждал толкова бой! 
- Джанго Зе 
 
Аз съм чувал за страшен картеч, 
но ряпа да яде пред нашия теч! 
-театър „Мале, мале!” 
 
Еб... разказаха ни играта. Отидохме да спим на плажа с чували. Сега 

сме там. Лека нощ! 
 
Ден 4 – 1.07 – свърши. 
Сега е ден 5 – 2.07, вечерта в 19:00. Стопираме за Равда. Днес 

пробвахме Несебър... 
*** 
Сутрин, 8:00, Обзор. Ставаме. Хванахме чудесен безоблачен изгрев 

в 6? 7? 5? Ставаме в 8, стопираме директно извън Обзор. 
Мина първата кола и не спря и вече беше ясно, че не върви, та 

реших да звънна на Петро да се оплача (това е смешка, NB!). Да, обаче 
Петровият телефон беше изключен. Аха да звънна на Жоро и хоп – звъннах 
на чичо ми Жоро. Все едно, повеселихме се, поговорихме. 

Не щеш ли, Петро и Жоро минаха в една кола. Почти веднага и на 
нас ни спря един човек – служебна кола – пушка! Леле-мале! Вдига от 50 до 
80 за секунда на изпреварване! То не беше радио, то не беше кожа! Още 
малко и щяхме да отхвърлим бележката на македонеца за черните самотни 
коли. Само дето тая беше сива. 

Но нима има значение всичко това пред факта, че слязохме точно 
зад спрялата кола, от която слизаха ПиЖ? ТОВА се казва автостоп! 

Стигнахме Несебър по този късметлийски начин. Двамата с Коле 
тръгнахме пеша към стария град, а ПиЖ останаха да стопират до 
полуострова. Вървяхме, вървяхме, та се забравихме! На полуострова е 
пълно с магазинчета, както сигурно е било и през VII век, когато хан Аспарух 
е пристигнал в Онгъла. Та в тия магазинчета сега има едни хубави малки 
китарки (2-3 педи дължина), които цял ден исках да пробвам как свирят, но 
така и не случих. Най-вероятно не стават за нищо, нали са сувенири. 



Срещнахме се с македонеца с един пловдивчанин, готвач. На плажа. 
Та услужи ни той със слъцезащитен крем, че моят остана във Варна при 
брата на Петро (където спахме с македонеца). Посвири и на китарата, 
мераклия човек. Пловдивчанинът това. После посвириха и едни тризнаци – 
големи образи на по 8,5 години всеки. Едно момче и две момичета. Баща 
им продавал музикални инструменти – веселяк. 

ПиЖ звъннаха – били на друг плаж. А срещата беше „на плажа”, 
затова отидохме при тях – и се почна едно разхождане... Пратихме Коле и 
Жоро да търсят къде да опънем параванчето, че да играем. Те се върнаха, 
след като обиколили навсякъде и бързо забравили всичко, което видели, 
защото много им върви фотографската памет и чувството за приложна 
география. Веселяци. 

Мотахме се дъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ(тук се отгръща 
следващата страница)ъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъълго с багаж 
нагръб, докато накрая не се пробвахме на една детска площадка пред едни 
там ресторанти. Първо искахме да е на едно приятно място, което се вижда 
от улицата, а зад гърба му е един парапет към морето, ама на! защото зад 
парапета беше табелата на единия ресторант, та излезе един мъж и ни 
помоли да не сме ТОЧНО там. Цъкнахме се на тротоара към улицата. 
Дойде една жена още докато опъвахме да ни иска разрешително – попита 
само, де. Ах тя, кроеше ни зло. 

Тъкмо изиграхме една глупост с двама рицари и дракон – двамата се 
карат кой да убие дракона – и  

дойде полицейски патрул... Хайде, без разрешение – вън. Ходете до 
общината, викат. 

Какво да правим, отидохме в общината. В 16:28. Затварят на хартия в 
16:30, а на практика в 16:28. Хванахме ги през прозореца, та ги питахме що 
е то и колко струва, разрешително. Викат – вади се в срок от седмица след 
като приемем молбата, молбата се приема до два дни, а разрешителното е 
за един месец 62лв/кв.м. 

Заеби. 
Отиваме ние из града, търсим си място да се направим на луди в 

новия град. Така ни каза жената от общината – тя беше един от многото 
доброжелатели и истински културни хора, които дълбоко в сърцето си таят 
любов към кукленото изкуство. (Като ни гонеха от площадката на 
полуострова, много хора изказаха искрени съболезнования, защото им 
беше интересен театърът.) 

Намерихме едно хубаво триъгълно островче тротоар на улицата 
точно преди моста към полуострова, и беше супер, само нямаше на кое 
място да си сложим „шапката” – куфара на Жоро, в който събирахме пари. 
Имаше един весел спор във Варна дали трябва да си купим бомбе, но само 
Петро държеше на това. Пък и куфарът те подканва да сложиш повече 
пари, че да го напълниш, а шапката скоро би преляла. 

Та къде да сложим куфара? Как така ще пресичат зрителите улицата, 
за да дават пари? Тъпо. 



Намерихме и бе решено – ще отидем на тревната площ в една 
градинка малко по-навътре в новия град (100м). Бяхме навътре в тревата, 
точно до улична лампа – осветление за късните часове – и обирахме 
погледите както на децата в градината, така и на минувачите по улицата 
(1/2 от хората, отиващи вечер към стария град!). 

Изиграхме битовийка като от стар български филм – Митко и Бочко 
играят на топка (тенис топче), а ядосаният диригент на Петро с пуловерче 
играеше лош дядка, който ги гони, защото „бабата спи”. Голяма сага – 
бастуни, футбол... Чудо. 

Обаче хоп – изгониха ни от там. Първо дойдоха двама полицаи – 
разгледаха, разпитаха кое какво е, видяха ни личните карти, пък ни 
зарязаха, „обаче да внимаваме”. После дойде една жена от някоя служба – 
зелена служба ли, каква – която жена ни хареса театъра, ама ни каза да си 
ходим, че щял да дойде някой тежък, който да ни направи проблем – я от 
общината, я от къде. Та събрахме набързо всичко, да не ни глоби някой 
случайно, че газим тревичката, и си заминахме завинаги. Казаха ни да 
вървим в Равда – там ще да е по-нормално откъм монопол на забавленията 
за туристи. Казаха ни да говорим с кмета там. 

Тоя път аз и Коле стопирахме, а ПиЖ ходиха пеша – 6 км до Равда. 
Аз и македонецът си направихме една табела „Равда / Ravda” на лист А4, 
та си направихме хореография. Хванахме листа и двамата с дясна ръка в 
стопаджийски жест. Листът е прегънат. Когато колите стигнат до един 
легнал полицай – вдигаме десните ръце. Когато преполовят пътя до една 
кръпка на пътя – разпъваме табелата. Голям смях беше. Стопирахме и 
колоездачи, и мотоциклетисти, и пешаци. Половината народ на 
Черноморието се изсипа да ни каже, че Равда е близо и да сме ходели 
пеша – ама ние сме с досадния багаж... 

Най-накрая хореографията даде резултат! Една кола удари спирачки 
и се върна да ни вземе. Насардинихме се с багажа и Коле на задната 
седалка и газ! По пътя слушахме „Истина” на Милена и поздравих 
македонеца с песента. Возиха ни според мен момче и момиче, а според 
македонеца – две момчета. Вярно си е, трудно беше да се каже. Все пак 
бяха големи пичове, пънкари. 

Стигнахме Равда! Какво да правим, докато чакаме ПиЖ? Те стигнаха 
входа на града преди нас да ни качат, обаче ние стигнахме първи до 
центъра. Седнахме пред кметството да чакаме. Там е хубаво – площадче, 
магазини, чешма. Та какво, какво – Коле си купи мазило за херпеса от 
аптека и ходи до някакъв металски магазин, в който имало малки металски 
тениски като за куклите ни, пък аз пазих багажа. После пробвах да 
посрещна ПиЖ и да им помогна с багажите, ама знам ли ги по кой път 
идват, та просто разгледах. Голям купон в тая Равда.Голям карнавал – ще 
паснем евентуално! 

Дойдоха ПиЖ, пък дойде и една девойка, която много се забавлява с 
нас и глупостите ни – докато разбере, че не се шегуваме за кукления 
театър... Тя пък раздаваше такива... ъ... реклами за AQUAPARK, в който 



струва по 38 лв на човек, ако човекът е над 90см висок. Или 38, или 60+, 
едно от двете, не помня. За един ден. 

Отидохме да спим и научих как се опъва палатка като от нашите – с 
пръчки, които се втъкват една в друга и стават на еластична дълга пръчка, 
две от които дълги пръчки се кръстосват, огъват се и стават гръбнака на 
палатката. 

А палатките опънахме на една полянка близо до морето, до плажа се 
слиза по една стръмна пътечка. Точно до нас има някакво заведение с 
хубав заслон, което май е затворено. 

Сега ще вървя да спя. Мале, мале! 
 
Ден 6 – 3.07 – това беше вчера. Събудихме се вече в Равда, скрихме 

палатките и т.н. и към КМЕТА! 
Отидохме двамата с Петро – до кмета, после и до тоалетната, че 

дори куклените артисти страдат от голяма нужда. При кмета беше бомба – 
докато се чудехме в коя стая да влезем, той сам прелетя и ни разпита на 
две – на три, после ни прати при една жена, на която заръчада ни изслуша, 
че после да му разкаже, че сега имал среща. Кметът е голям образ – има 
луд поглед, светлосин, къдрав е и си пада млад гангстер и рокерче. Голям 
образ! Вика „разкажете на колежката, а после ние ще ви се обадим, за да ви 
уведомим за решението на нашия колектив” или нещо от сорта. Велик. И 
млад – 40-50. Втори мандат кара. Голям. 

Петромил и аз разказахме, разбира се, всичко, и наистина – казаха 
ни, че ще ни се обадят. Петро пък почна да мисли да направи фирма за 
догодина, че по-лесно да се водят преговори и пр. 

Четохме Чехов цял ден. Жоро прочете Валери-Петровите пет 
приказки, та се смяхме на едни брутални печатни грешки (мишка -> 
пишка?!)... 

Привечер решихме да ходим да играем – при отношението на кмета 
и обажданията беше ясно, че работата е опечена. А, да, викнаха ни с Петро 
да видим за място за паравана. Разполагаме с пространството пред 
кметството. Не че сме решили сами да сме там – просто всичката друга 
земя е на някого си, на ресторанти и магазини, та кметът кое друго да ни 
даде? Избрахме си място зад една детска площадка... 

Затръгвахме към кметството, обаче Коле спеше непробудно, та го 
зарязахме с неговия багаж да ни настигне. После се оказа, че някакви деца 
го видели да спи, помислили го за умрял и тръгнали да го зариват с пясък! 
Голяма веселба. Той вика „нямат вече страх от нищо тия деца”. 

Играхме от 19:30 (?) до към 22-23. Лошо беше, че сме на такова 
място, което предразполага заседяване – хората идват, сядат и седят по 
два часа, като за представление. Това пречи на нови хора да идват да 
гледат... А и отвъд площадката възрастните хич не ни отразяваха – само 
майки и бащи. 

Играхме среднохубав театър. Все повече стигаме до извода, че не 
трябва да се прекалява с дългите статични диалози (както сочи и наученото 
от Пашите в НАТФИЗ, между другото). Играхме детски етюдчета с Митко 



(ушкото), включително рожден ден в чест на едно момиченце от публиката, 
Марина. Пяхме. Сръдкото, който гони Митко в „Гонитбата” на Жоро, игра 
баща на Митко в „Хайде на риба!”. „Хайде на риба!” излезе интересно, 
защото бащата накара Митко да е ужкемска риба, а таткото я готвеше. 
Също играхме и Митко и Бочко в „Кеч мания и други игри”, където те си 
измисляха всякакви неща – реквизити и дори персонажи, декларирани като 
въображаеми. Имаха си въображаем рефер, който не можеше да преброи 
до 10 като хората. А без етюд със Св. Петър и Смърта не се минава! 
Играхме и „Тримата братя и златната ябълка” за последен път с шишарка. 

Свършихме късничко, 22-23. Вечеряхме там, в центъра на Равда, на 
светло, после се прибрахме, разпънахме палатките и се гътнахме да спим. 
Само аз ходих до едно крайплажно заведение, където нощем е затворено, 
но светят лампи, за да пиша в дневника, т.е. тук. 

 
На сутринта на Ден 7 (4.07) грееше страшно слънце и кондензираше 

жегата в пот по лицата на мен, П и Ж, тримата спахме в едната палатка. 
Станахме рано по тоя случай. Сутрин обикновено се къпем, на ден по 2-3 
пъти. Гледаме да се печем на слънце, да се мажем с мляко, да четем 
Чехов. Днес (да, днес е) Коле заши паравана, така че да може да се 
нанизват железата в плата, а не да се закача с карфици всеки път. Аз пък 
направих златна ябълка от стиропор, който открих в развалините на една 
крайбрежна постройка. Стените и са стиропор, от двете страни с нещо по-
здраво в стил шпертплат. Какво друго? 

На плажа имаше страшно много цигани, организирани в група. Леле 
тия момчета! Във водата скачат един от друг, мятат се взаимно и правят 
салта страшни. Евала на физическото им състояние. 

Ние с македонеца пък в морето измислихме игра с тенис топка: със 
свити юмруци се играе. С едната ръка избиваш топката над повърхността 
на морето, а с другата я боксираш, за да отиде колкото се може по-надалеч. 

Пред нас долу на плажа има едни сърфисти, учат хората на 
уиндсърф – те ни заредиха вчера телефоните, благодаря! Та те днес имаха 
клиенти на банана. Като цяло нямат много клиенти. Има едно там момиче 
сърфистка, дето е много силна! Тя плува като акула и вдига повече тежко от 
мен и Петро взети заедно. Днес скова една пейка от скука. 

Та. 
Отиваме днес да играем. Почудихме се дали да не пробваме на едно 

място не зад площадката, а пред пощата, но го оставихме за утре. 
Кацнахме зад площадката и ударихме представление и половина! 

Днес играхме: 
– детски игри (Митко и Бочко, публиката казва какво да играят: 

прескочи кобила, топка – футбол, Сидже, гоненица, криеница) 
– мускетари: Много силна версия! Изиграхме как д’Артанян (Жоро) 

обявява дуел след дуел на Атос (Петро), Арамис (Краси) и Портос (Коле), 
като мускетарите са разпределени по характери! После един по един идват 
мускетарите на уреченото за дуела място, като всеки причаква следващия, 
мислейки го за д’Артанян. Накрая идва и самият д’Артанян, обаче 



мускетарите първо не му обръщат внимание, после се хвърлят да го бият, 
но става меле, в което той не участва. После се карат кой пръв да се бие с 
д’Артанян, което пак прераства в бой. После се бият един по един, като 
всеки си изпуска оръжието или бива обезоръжен от д’Артанян. Водят го при 
цар Филип да става мускетар, но царят казва грешен девиз на мускетарите 
и те разкриват, че това е предрешеният кардинал Ришельо! Има заигравка 
с девиза „Един за всички... всички за мен!” Намират истинския цар заровен 
– отравят го (не с отрова, а с лопата все едно), после му разказват всичко и 
накрая д’Артанян облича мускетарска дреха като награда. Портос пък се 
появява гол, защото се е напил и е бил обран (а всъщност имаме само три 
мускетарски дрехи). Всичко свършва с правилния девиз. 

– Смърт срещу Св. Петър: Св. Петър вербува за рая, а Смъртта – за 
ада. Весело, макар и с премного говор понякога. Хубава хрумка е косата на 
Смъртта да се обиграва като табела, сочеща пътя. 

– рицарски бой (смелост, честност в боя, песен пяхме) 
– фараон иска да спи в саркофага на мумията, която накрая го 

проклина да стане овца, а после решава да приюти овцата, за да я ползва 
като възглавница. 

– бой между китаец и нинджа – Коле и Жоро. Китаецът е страшно 
силен и респектиращ боец, много търпелив, в констраст с неспокойния и 
буен нинджа на име Уата. Китаецът пробва на научи на нещо нинджата, но 
тя не възприема. Голям кютек! 

– изиграхме и пародийка на Billa! Касиерка, каса, клиент и 5000000 
промоции и глупости. 

– клонинги в пирамида – в стил Нефертичай (етюд, в който от 
върволица от хора непрекъснато се губи последният, докато накрая не 
остане само един). Това се провали, защото от много уговорки се 
разминахме с яркото спонтанно и конкретно действие, стана хаос. 

Свършихме по прилично време. 
Пазаруваме вечер от един супермаркет с две каси при двата изхода, 

които са на съседни стени на правоъгълния магазин. Голям смях е там, 
защото имаме теория, че имат различни цени, в зависимост от това на коя 
каса отидеш. Те пък много се радват на тоновете стотинки, с които ги 
заливаме (уедряват на драго сърце!). Такива ми ти работи. 

Лягаме да спим, ден 7 приключва. Лека нощ! 
 
Ден 8 (5.07), трети ден в Равда, ако не броим вечерното 

пристигане 
 
Събудихме се пак към 8 от слънцето и конденза. Излизаме с Жоро да 

плуваме, незабелязвайки облачната риза, в която бавно се е загърнало 
небето. Плувахме, а Жоро измисли плуване в стил Посейдон (просто 
заставаш в пичовска поза прав). Качваме се при палатките, а Петро вика – 
„Събирайте, че ще зава-” обаче точно тогава заваля поройно и му прекъсна 
изречението. 



Решихме да се скрием в руините на древния замък, който 
византийците са изоставили през 2005-та. Той е много изкъртен и 
двуетажен, но е пълен с шкафове, пейки и пр., та ние отцепихме една стая 
(запушихме вратата й с шкаф, пълен с камъни, а за врата ползвахме просто 
липсващата стена откъм морето) и върху една пейка там си наредихме 
багажа. Сега сме се оттеглили в кафенето със заслона, което 
междувременно отвори, и чакаме някой да открадне багажа, докато ни 
няма. 

Днес трябва за първи път това лято да ядем риба. 
Tschus, bis spa:tter. 
 
А, spa:tter дойде! Сега е 23 и много, същия ден. Седя на масичката в 

онова капанче, в което не гасят лампата нощем. 
Днес беше поредният ден, в който минаваше време, преди да играем. 

Какво по-интересно? Дойде Сашо, също и Дани и Люси, двете балерински 
приятелки на Цецка. И Цецка дойде, но нея няма да я споменавам, защото 
я бъзикам. 

Ядохме 900гр цаца, много бира и много хляб. 
Между другото, имаме си нови имена аз и Петро. Той е Пантомил (по 

четими причини – обича пантомима), а аз, понеже идвам от „друга галаксия” 
(македонски), се казвам Галаксимир или Галаксиян. Та днес установихме, 
че в моята „галаксия” вместо кислород има хляб. 

А пък аз тук сложих за първи път панталона на червени и бели 
райета, който намерих в чантата на Петромил. Той го купил преди време от 
магазин за втора употреба, взел го за клоунски панталон. Чуден е – много 
тънък, много светъл, и е червено-бял. Леле, само да знаех тогава, че няма 
да го свалям толкова време... Панталонът е първата част от бъдещата ми 
„униформа”, запомнете го. 

Сашо и кифлите си тръгнаха – скоро пак ще се видим, нали са все по 
морето. Сашо е добре, изглежда все така мързелив и весел. 

Разни ченгета изтършуваха хотела ни (византийския), но не можаха 
да ни открият, понеже ни нямаше там. Там беше само багажът, та пробваха 
да ни причакат, но им писна. Днес имат празник ченгетата. Честито да им е! 

 
Най-подир стигаме до ФЕНОМЕНАЛНОТО 
КУКЛЕНО ТЕАТРАЛНО ШОУ 
МАЛЕ – МАЛЕ !!! 
Starring: Митко и Бочко, Тримата братя и Au ябълка, Жива вода, 

азиатци, пиаррррррррр!ти, Арамис, Портос и Атос, добри и зли магове, 
клонинг 1, клонинг 2, клонинг 3, клонинг 4 и всякаква друга масовка. 

Скоро и във Вашия град, село, хижа, канавка. 
 



 



Днес театърът беше добър, особено след като позагряхме. Имаше 
деца, които с охота ни предлагаха сюжетни решения, цели приказки за игра 
и пр. Много реагираха на всичко! 

Митко и Бочко като деца са страшен тандем. Учат се на науки 
всякакви (български език, смятане и броене) и играят на всички детски игри 
по всякакви идиотски начини. Можем да ударим Пашата есента с 2 часа 
Митко и Бочко. 

Мускетарите са хубави, но трябва да се доуточни драматургията: 
предлагам щом д’Артанян победи тримата мускетари и те го заведат при 
краля, директно да ги посрещне кардиналът. Той да каже, че замества 
временно краля и да тръгне да прави д’Артанян мускетар, но да изопачава 
девиза на „един за всички, всички за мен”. Д’Артанян и мускетарите да го 
надушат, че менти, и да го накарат да признае, че е отвлякъл крал Филип. 
Мускетарите спасяват краля (изравят го?), разказват му всичко и д’Артанян 
облича мускетарска дреха (като просто зад паравана главата на д’Артанян 
се слага на тялото на един от тримата мускетари, за по-бързо). Класиката 
за мускетарска дреха, естествено, е синьо с бял кръст, но ние такива 
нямаме. Нашите са жълти с бели табарди със сини кръстове. 

Приказките са добри, стига да сме се разиграли. Жива вода имаше 
следния сюжет: един цар имал двама синове. Разболял се и решил да види 
кой да го наследи. Казал им – който ми намери жива вода, той ще бъде 
крал. Тръгнали, но по-големият останал да дебне до двореца, а малкият 
хукнал по света да дири жива вода. (Тук трябват още детайли – къде ходи, 
какво прави, кого среща, как взима живата вода?...) Върнал се с живата 
вода, но по-големият брат му я откраднал и я излял – искал царят да умре, 
за да стане той цар. Отнесъл на болния цар обикновена вода и го излъгал, 
че е жива. Царят го обявил за крал и се гътнал. Тогава по-малкият брат се 
върнал (бил ходил пак за жива вода), съживил баща си и двамата въздали 
правосъдие (евентуално си имат проблеми с царския статут на големия 
брат?). 

Двама пирати се надцакваха кой е по-велик пират, но единият беше 
обречен на привнесени неуспехи ей така – изпуска си оръжията, не може да 
открие съкровище и т.н. Няма си и кораб... 

Та така. Ще ходя да спя. Утре заминаваме от Равда. 
 
П.П. Забравих да спомена за етюда на Митко и Бочко, когато играха 

на криеница! Култов Брехтов момент! Играхме с децата, които гледат! 
Първо те брояха, а ние се крихме, после ние броихме, а те се криха. И 
НАИСТИНА СЕ КРИХА! ОТ КУКЛИТЕ! НАИСТИНА! И ТЪРЧАХА ДА СЕ 
ЗАПЛЮЯТ! Не мога. 

Лека нощ. 
 
6.07 (Събота) Ден 9 – пристигаме в Поморие! 
 
Даобаче! Вечерта на 5.07 при паравана, докато го сгъвахме, дойде 

една колежка стопаджийка – Богдана. Не я познавахме, но тя побърза да ни 



упъти към Иракли и Кара дере... Та тя дойде повторно късно вечерта при 
палатките. Плуваха с Коле, пяхме с китарите и легнахме към 4 - 4:38. Тя се 
е запътила към Карнобат, където на 6.07 има помен 1 година от смъртта на 
неин приятел. На сутринта на съботата тя си отпраши рано. 

Ние се помотахме и към 12 тръгнахме – целия багаж и всичко и хоп – 
към Поморие! Не се сбогувахме с кмета, ама и той не ни се обади да ни 
вземе пари за общината, та сме квит. Стопирахме... 

На нас с македонеца ни спря един, дето бъкел български не 
разбираше. Турчин май. През цялото време мълча, малкото общуване го 
направихме с жестове. Голям образ. 

Стигнахме, срещнахме се с ПиЖ и вървяхме до стария град. По пътя 
видяхме някакви афиши за цирк и много ни се приходи, ама на! Циркът си 
тръгваше. Нищо, нали ние идваме! 

Установихме се на една пейчица в центъра. Точно до нас бяха едни 
телефони на стотинки и човекът, който отговаря за тях, все нещо ни 
бъзикаше. Чичко някакъв, със синя тениска. Налегна ни дрямка – жега! 

С Петро ходихме по брега, през пристанището, през Яворов и 
лятното кино, та до плажа, за да видим къде ще спим. Говорихме за Яворов 
– аз лично не го харесвам, когато се прави на абстрактен, но много обичам 
конкретните му творби (пр. „Калиопа”). 

Почудихме се дали да не спим в едно запустяло оградено дворче 
точно до църквата и до гранична полиция, но се отказахме... 

Заплюхме на първо време едно място на края на плажа, точно до 
едни бетонени стени, леко на завет. 

Решихме – ВРЕМЕ Е! 
Върнахме се с Петро, поспахме около час-два в центъра и решихме 

(както вече споменах) да опъваме паравана. Изгониха ни от пейката, на 
която бяхме, защото багажът ни пречеше на пластмасовите коли, 
стопанисвани пак от оня със синьото, дето е на телефоните. Разпита ни той 
какво ще правим. До него – един дядо. Вика дядото – не, не, не, лошо без 
разрешително, проблеми, това-онова. Оня със синьото обаче хванал 
Петромил и му вика – хич не го слушайте тоя, бачкайте, пък дано имате 
късмет да не ви махнат. 

Избрахме си място – при един паметник на загиналите във войните, 
на тревата на една детска площадка. Тествахме го с Коле – единият стои и 
играе уж театър, а другият минава като минувач и гледа дали ще му се 
привлече вниманието. Супер място! Леле! Леле-мале! 

Веднага се събра тълпа, като още преди да сложим плата, те вече 
знаеха, че това е куклен театър! Без да им казваме! А щом почнахме да 
играем, леле-мале!.... 

Изиграхме: 
– пирати (2-ма пирати и принцеса, която иска да стане пират) 
– мускетари (този път с кардинал и с крал, с преобличане на 

д’Артанян, обаче бавно преобличане! Трябва просто да сложим главата на 
д’Артанян върху тялото на някой мускетар следващия път.) 



– бой на нинджа и китаец (запазваме типажите – самохвалко нинджа 
и спокоен и силен китаец, който не понася да му дърпат мустаците) 

– тримата братя и златната ябълка (публиката реагира и участва 
много – събужда заспалите синове, възторгва се, когато змеят открадне 
ябълката, след това докладва всичко на бабата...) 

– лъжливото овчарче с вълк ръцеморфоза (вълк от ръце – слабо! 
Трябва ни кукла вълк!!!!!!) 

– мумия и фараон, който иска да стане безсмъртен (страшно жесток и 
популистки вариант с много насилие – фараонът беше пробождан, горян, 
душен с газ-пръдня, заливан с лава, давен в плюнки... Единственото не-
отвратително откритие в тази сценка беше лавата от червен спален чувал.) 

– Митко и Бочко си играят на игри и свирят на флейта 
– „Назад, назад, моме Пенке!” – буквален прочит и илюстрация на 

популярната песен. Силният момент е „Жена ке уморам: падни за 20!” и 
после „Дечиня ке гледам! (поглежда втренчено децата)”. 

...И тъкмо започнахме викингски дуел, когато дойдоха службите и ни 
казаха да прибираме всичко, че да си нямаме проблеми с полицията. По 
време на преставление! Е, не доиграхме викингския бой. 

Събрахме всичко, а през това време всичките деца ни казаха „Е как 
така, на децата им харесва!” (вместо „на нас ни харесва” – все едно се 
правят на големи). Имаше един образ – „Тате ще говори с кмета!”, а един 
друг – „Отидете на крайбрежната улица, там не минават на проверка!”... 

Коле игра клоунада с железата на паравана – мята въже върху тях, 
казва заклинание и чака. Вика – аз все така го правя! После бая го разви 
това, голяма игра с децата падна. 

Имаше разни момичета, дето седят отзад да ни гледат нас – ей, че 
по-интересни ли сме от Митко и Бочко? Но карай. Имало две момичета с 
еднакви имена, които Коле не запомнил. Други две пък казали, че работят в 
нощен клуб като танцьорки до 5 сутринта и си уговорили среща с Коле в 
5:30 на плажа. Бре! Playmakedonec! 

След като събрахме всичко, решихме да отидем да видим тоя 
кукленик с марионетките, за който бяхме чули, че играе наблизо, до морето. 

Янко – чий не запомних – играл в „Дон Кихот” дон Кихот. С Пашите. 
Хартиеният и стълбеният „Дон Кихот”. Великият и околосветският „Дон 
Кихот” със силните режисьорски решения. „Дон Кихот”, дето не сме го 
гледали и съжаляваме за което. 

Янко ни показа какво играе – с няколко най-различни марионетки 
разиграва танци с пеене по известни парчета и музики. Игра с Елвис 
Пресли, с една синекоса девойка, с Пинокио и с един кафяв дивак с 
огромни зъби (с последния пя “Gangnam style”)… Има и Чаплин, с много 
автентична походка. 

Най-хубави са му може би куклите-хора – по 5 кукли с един водач 
„кръст”, които са със свободни крака с тежести накрая, с ръце, хванати 
накуп за конци, т.е. вдигат се и се свалят синхронно, с твърди водачи в 
главите, главите пък са хванати с алуминиеви пръчки за тялото. Куклите 
могат да се въртят около собствената си ос. 



С тях Янко играе сюжет от представление – тракийска сватба, на 
която идват шопите, дето са на булката рода. Имаше един дядо, дето се 
крие от своята си баба. 

Янко е от безконфликтната школа! 
Янко като ни хвана! Разправя, разправя, пък заведе ни в неговата 

квартира. Там в дворчето – бира, ракия, маслини, домати и си легнахме в 
3:45. Какво ли не разправи! Той е на морето там с дъщеря си и с внука си. 
Сутрин ходи на плаж с малкия, пък привечер играе. Преди играл на същото 
място, на което пробвахме и ние – при паметника. Само дето го изгонили от 
там, че скривал паметника. Та тая вечер, като минавал да си занесе куклите 
до новото място, ни видял и първата му мисъл била „Заради тия ли 
трябваше да ме гонят?”. После чак разбрал каква е работата. Дъщеря му 
пък малко ни погледала и била на мнение, че играем доста силово, куклите 
твърде често се разправят физически помежду си (което на тоя етап си 
беше вярно, особено за някои сценки). 

Та 3:45. Само дето Петро и Коле не щяха да лягат, заради уговорката 
в 5:30 с онези моми. Янко пробва да ги задържи да не ходят, ама те – 
упорити. 

С Жоро играхме на камък-ножица-хартия, за да решим кой ще е на 
леглото и кой на пода – Янко има две легла. Ей, размазах го като куче тоя 
Жоро! Много съм добър на камък-ножица-хартия. 

 
Ден 10 – 7.07.2013, не-деля в Поморие 
 
И се събудихме в 9:20 от „Момчета? Кафе пиете ли?” на Янко. Той 

много се притесняваше за Петро и Коле, та им звъннах. Не вдигат. Ние – в 
напрегнато очакване. Междувременно на плажа те се разбудили, пък 
вдигнали, ама дотогава – олеле, дали са живи, олеле, малеле. 

Е, бяха живи – изненада. Ами ако не бяха? Добре че се сетих да 
взема тунера от китарата на Петро и пишещата химикалка, че да не ни 
липсват осезаемо, ако не се върнат. 

А какво станало през нощта? Отиват Коле и Петро на плажа, Петро – 
пиян. Седнал, поседял, станало му лошо и решил за всеки случай да 
пропълзи малко по-настрани от чувалите, че да не трябва да ги чистим 
после. Пропълзял пет крачки встрани, кютнал се на пясъка и заспал. Пък 
македонецът чакал, чакал, но никого не дочакал, защото никой не дошъл – 
нито в 5:30, нито в колкото и да е. После много се косеше македонецът, че 
не им взел телефона на момичетата. 

Янко беше взел две кафета – за мен и Жоро. Вика „Ей, вие двамата 
пиете ли кафе?”. Ние не пием. Той – ей, знаех си, на такива ми приличахте, 
е, нищо, я ги вземете за ония двамата на плажа. Та така Коле и Петро се 
уредиха с кафе. 

Купихме закуска, вода наляхме – и по приключения! Ценктралният 
плаж беше пренатъпкан и страшна фурна, та тръгнахме по крайбрежната 
улица, през пристанището, та до Месалината. Там има бая камъни, но 



навътре е пясък и морето е до гърди. Чудно е за скачане, но трябва да 
внимаваш да не си нарежеш краката на камъните, както ние направихме. 

Днес ни е почивен ден. Утре ще ходим да питаме в общината какво 
да правим с театъра. Пък и на мен ми го няма „мале мале”-то (бел. ред.: 
човек има три регистъра на гласа – нисък, среден и „мале мале”). 

Май пак ще ни идват на свиждане балерините. 
А сега, докато ги чакаме, леко допълнение за преди два дена. 

Помните ли Богдана, дето една нощ пяхме и свирихме в Равда? Та Богдана 
обича Таралежкова музика, пък аз знам 2-3 песни... Покрай нея Петро и 
Коле много харесаха песента „Вятъре”. По тоя случай ще запиша варианта, 
в който я пея, тук. 

 
Ако те помоля, вятъре, дали ще спреш за миг, да запаля цигара, 
или както винаги, вятъре, пак ще издишам само от студ пара? 
 
Последна клечка е това, вятъре, да пламне я остави! 
И от по-малко, вятъре, без да те питат опожарявал си! 
 
Мислех се за висока урва, вятъре, а се оказах нисък дувар 
и с лекота, вятъре, през мен преминава всяка ситна твар... 
Знаеш ли, вятъре, какво е самота? 
Спирал ли ти е дъхът, вятъре, при вида на някоя... 
 
Аз тръгвам с тебе, вятъре, аз тръгвам с тебе, вятъре! х2 
 
Да разголваме планините, да надничаме под полите, 
да разпалваме огнищата, да издухаме нищото... 
 
Аз тръгвам с тебе, вятъре, само спри за миг – да запаля цигара, 
и ще се слеем с тебе, вятъре, аз и моята кашлица стара... 
 
Акордите на всеки ред са D, Dx, B7, Em, където Dx е 000233. За 

мелодията за пеене – чуйте запис в YouTube, няма да ви пиша ноти, че 
флейтата е в куфара и не мога да ги сваля сега (от слух през флейтата 
разбирам стойността на някой тон). 

А като сме тръгнали с песни на Таралежков, ето я и „Тъмно е”, 
любимата ми песен за импровизиран текст, защото не знам оригиналния – 
акордите са A, E, F#m, F#m. (В дневника песните са много по-подробно 
описани, вижте следващата картинка.) 

 
 
 
 
 
 
 



 



Вече е към 20:00 неделята. Все още чакаме кифлите. Слава Богу, 
още е същата неделя, че можеше и другата неделя да е, като знам Цецка 
колко е бърза и концентрирана. 

Залезът е в лятото си – слънцето е на 3 пръста от хоризонта, закрито 
в плътен облак, който е в контражур, а небето отзад си е като в приказката 
за Питър Пан хубаво оранжево-синьо. Бургас пък е просто една върволичка 
от бледи правоъгълни силуетчета на ръба между морето и небето. 

Облакът в контражур има леле страшна форма – като меандри на 
река е, все едно слънцето се стича и ще се влее в земята. 

Чакаме кифлите. 
Вчера докато Янко прибираше своите си декори и кукли, заговори ме 

един пич, че свирех „Блус за двама” на Диана Експрес. Та пита ме дали 
трудно се свири. Аз му разправих как съм се учил, че свиря от година и 
нещо и че е голяма зарибявка. Той каза, че все си е мислел да си купи 
китара и да се научи да свири. Да дерзае! Дерзайте и вие – много е хубаво 
да свириш, да пееш, да рисуваш, нещо да твориш. Чувстваш се много по-
добре, щом можеш нещо. Учете се и вие! Само иска труд, иначе е лесно. 

Чакаме кифлите. 
Почивните дни са най-гадните, щом нямаш какво да правиш. Днес 

цял ден сме се скрили под една скулптура на абстрактна простотия, дето 
Петро вика, че било чайка, и се гмуркаме от едни камъни. Македонецът пък 
купи една мрежа и лови раци и всякакви други гадове. А в едно казино бяха 
сгафили да оставят перфектна тоалетна без надзор! Какъв късмет за 
скитника! 

Но – чакаме кифлите. 
 
Мина вече ден. Вчера (неделя) ме бяха подгонили дяволите 

следобеда. Пробвах да пиша стихче, не вървеше и се изнервих. Мина ми, 
когато се бухнах в морето да се изморя малко, ей. Ето го стихчето: 

 
Мои стихове, 
надежди, страхове, 
разум и сърце! 
От моето перце 
е черната ви кръв, 
че живот такъв 
успял съм да ви дам 
и знам ли – май не знам – 
достатъчен ли ви е? 
 
Как пеете ми вие, 
когато ми е тежко 
и всичките болежки 
разтривате с балсам 
и без лъжи и срам 
мигом заживявам, 



и установявам: 
 
Аз и сам съм стих, 
произнесен тихо 
някога от Бог, 
вечен и дълбок; 
 
Аз съм просто стих 
със криле от вихър! 
Но тук ще поседя, 
преди да отлетя. 
 
Това беше горе-долу по времето на залеза. Залезе слънцето, а ние 

се мотаем – свирим, това-онова. Петро ходи да види Янко как играе. Коле 
също – и се разочаровал, че Янко не се концентрирал много-много, ами 
гледал някакъв си човек, докато играел. ПиЖ пък ходили до квартирата на 
Янко – взели ми спалния чувал, който беше останал там да не го мъкнем. 

Вечерта разбрахме, че безпредметно чакаме кифлите и малко се 
разпокъсахме – Жоро остана на „чайката” скулптура да свири (някакви 
пичове му дали 2,50 насила едва ли не, макар че не бил сложил шапка или 
каквото и да е). 

По едно време нещо ни щукна и вдигнах Петро на врат на конче, той 
с китарата, та минахме по главната улица и изкарахме 2-3 песнички. 
Македонецът хукна по жени, Жоро си свири... 

Тръгнахме да си вървим аз, П и Ж. Отидохме на първия плаж, където 
си мислехме преди да спим. Там е небезизвестният Текила бар в Поморие 
– а на Текила бара свиреха THE POMORIANS. Привлякоха ни с „All you need 
is love”, а после, щом ги видяхме, вече беше решено – останахме на 
концертче. Жоро само като ги видя и веднага отвори малко калъфа на 
едната китара, дръпна един тон и каза – „Сега ще казвам, че съм свирил с 
the Pomorians на концерт!”. 

Малко заспали бяха хората, та оня ми ти вокал (който свири на нещо 
мандолинесто) вика „СКАЧАЙТЕ и ТАНЦУВАЙТЕ!” и ние с Жоро станахме – 
единият да скача, а другият да танцува. Размятахме се там нещо, 
македонецът по едно време дойде и донесе две бири... С Петро взехме на 
македонеца синята мрежа (на това място научих думата кепче какво 
означава) и взехме да я обиграваме (да измисляме какво може да 
представлява). Припомнихме си добрите стари времена в НАТФИЗ, когато 
обигравахме това и онова като задача... А в случая кепчето беше знаме, 
платно, лопата, гребло, гира с една тежест, маска за фехтовка и сабя за 
фехтовка, катапулт, телевизор, желязото на колелата на влака, оръдието 
на танка, пейка, перка на хеликоптер, кола, тиган, качулката и косата на 
Смъртта... 

На тоя концерт се оказа и един приятел, от НАТФИЗ също, помориец, 
Мишо – той лятото е в Поморие. С него се обичаме, казахме си здрасти и 



едно-друго. Той сега ще бъде 4-ти курс актьор за драматичен театър, пък 
ние сме 2-ри курс кукли. 

Поморийците свириха, свириха, по едно време дадоха почивка, 
навярно да ударят малко трева и да пийнат, после пак засвириха, та до 12 
часа. После с македонеца трябваше да се връщаме през града до 
скулптурата на чайката, защото ми нямаше телефона и си мислехме, че е 
останал там на тревата. Когато му звъннахме от Текила бара, телефонът 
даваше свободно, а когато стигнахме чайката, беше изключен, 
следователно някой го беше взел... Все едно, върнахме се на плажа да 
спим. 

Заспахме. 
 
Ден 11 – 8.07.2013 
 
Събудихме се от слънцето, макар вече да не сме в палатка, та 

жегата не е толкова смъртоносна сутрин. Изчипкахме се и подобрихме 
стила плуване „Посейдон” – вече стоиш в яка поза, а с другата ръка 
илюстрираш тризъбеца с три вдигнати пръста. 

Аз ходих до Mtel да си спра телефона, но личната ми карта беше в 
багажа, който беше при Янко, та не ми се отвори парашутът. Търсих 
известно време Янко къде живее, че бях забравил, пък не успях и тъкмо 
щях да ходя да ги моля да ми го спрат без лична карта, когато Янко се 
материализира сам зад мен и ме пита какви ги върша. Разказах му – той ме 
заведе у тях, пък междувременно звънна на телефона, а от там му 
вдигнаха! Янко побърза да ги убеди да ми го върнат, разбрахме се на 
среща на Текила бара – тъкмо да пресрещна колегите си... 

Намерих си телефона, пък пуснаха и “Stairway to Heaven”, та останах 
да я изслушам. 

Очертава се поредният ден на чакане на кифли? Не! С Петро 
ходихме до една поща да прати пари на една наша колежка, Даниела, да му 
плати дълговете. 

Какви дългове? Е, Петро се беше забъркал в едни казина, а после и с 
едни наркотици, а после имаше нещо, че забравил къде ги заровил, а после 
трябваше да подкупва съседите, че да не проепят (като правили ремонт – и 
открили бялото)... Та така. 

Всъщност просто не си беше платил общежитието в студентски град. 
После ходихме до общината и до търговския и отдел... Казаха ни 

586,80лв за 1 месец за 2 кв.м, а ние не се трогнахме. 600лв са ОК за един 
месец при добри условия (централно място и т.н.), но пак се падат нещо от 
сорта на 1/3 от общата печалба. Пък те няма да ни дадат хубаво място... 

Днес-утре ще ходим към Бургас, там има паркове и т.н. 
Пльоснахме се при чайката да ядем диня. Македонецът пък е съвсем 

самобитен – лови раци, чипка се, лови жени. Същинска Силвия. Играе 
клоунади, това-онова. Примерно налял вода от един фонтан, който извира 
от девет дупкив земята и можеш да ходиш в него. Дупките пускат ту от тук, 
ту от там и е смешка. А македонецът търчи от струя на струя да напълни 



шишето! Аха стигне – и струята спира. А шом пуснат всичките, той си 
избира от коя да напълни – и докато избере, те пак спират. Забавлявал 
хората. 

Дойде и Янко да ни види, пък ни разказа едни истории за разни хора, 
дето сгафили, та ходили по голяма нужда в биде... 

С Жоро ей сега за горещи гадости от машина. (Глагола явно съм го 
изпуснал при писането!) Голям смях – едната машина, каквото и да й 
поръчаш, ти дава аморфна бозова течност със захар. А ние взехме 3 – едно 
мляко, че още ми го няма „мале мале”-то, на Жоро един топъл шоколад и 
третото беше нещо, дето не го бяхме чували и дето не го и запомнихме как 
се казва. Трите бяха ед. Нак. Ви. Наистина. Добре че не взехме на Петро 
кафе от същата машина. 

Македонецът покара колелото на едно хлапе, дето ни пита дали ще 
играем. С Жоро пък купихме от друга машина кафе и хлапето вика „Ама 
защо го купувате, след като и двамата не пиете кафе?”. Ние: „То е за 
къдравия.” „Кой, македонецът ли?” „Не, той не е къдрав. Къдравия е оня, 
дето не може да казва Ш.” „А, вярно.” – И ние с Жоро сме в туш – детето 
веднага се съгласи! По принцип Петромил имаше бая говорни дефекти 
преди една година, та си остава смешката, че не може да казва Ш. Викаме 
му на всяка реплика „Ей, Петро, хубаво Ш!”, примерно: 

– Здрасти – каза Петромил. 
– А-а, Петро, хубаво Ш! 
 
Уж щеше да вали, та се скрихме под едно навесче. Тук са и двете 

момичета, дето се запознаха с Коле и били с еднакви имена, които Коле не 
помни. Дойде и един пичага, който хвана едната китара и продължава вече 
повече от час да свири. Групар е бил. Голям е, макар да си пада циничен 
ъндърграундец. 

С едното от момичетата, което хвана фотоапарата на Коле, ми 
направихме фотосесия с всичко червено-бяло наоколо (знак стоп, кучешка 
табела...), почнахме от едно платно при една лодка, което беше на червени 
и бели райета. А защо ли? Нали съм си с униформата – панталона на 
Петромил на бели и червени райета, а към него – червената тениска на 
Петро с малко бяло. Панталона не съм го свалял от седмица. Голям образ 
съм и аз, ха. 

И ТОГАВА ни щукна – ще пътуваме за Бургас! Прекъснахме 
импровизираните песни на поморийския групар – май се казва Любо – 
неговият текст беше много добър, от реге към рап, с дълги 
последователности от рими... само дето с общото чувство на цинизъм, на 
„светът е гаден и аз съм го прозрял и презрял”. 

Тоя Любо поиска да купи панталоните на Петро – раираните. Вика – 
това са киншемс панталони, като за новата му група Киншемс. Вика – 
киншемс е смешник наобратно. Аз одобрих находчивостта. Петро обаче не 
щя да му даде панталоните. 



Тръгнахме. Отиваме всичките при Янко – да си вземем багажите. Той 
ни изпрати сърдечно с куклата Пинокио... който имаше блуза на червени и 
бели райета! Снимах се и с него. 

Момичетата се запознаха с Янко, та успяхме да им чуем еднаквите 
имена най-сетне. Казваха се Гери и – никога няма да познаете – Гери. 
Викам „Македонец, помни!”. 

Геритата ни изпратиха до автогарата, където набегом изядохме едни 
вафли и се качихме срещу общо 4лв до извън града. Аз имах едно перо в 
косата и се опитвах да играя индианец, само дето индианците много 
мълчат, а аз – не, не мога като тях във всички ситуации... 

Стопирахме до Бургас. С македонеца формулирахме следното: „Един 
час стопиране на Галаксимир и Македонеца означава огромен скок за 
стопаджийството въобще.” Измислихме 3 нови стоп-хореографии: 
македонецът тръгва да пада наляво, а аз го хващам за стопиращата ръка и 
го връщам; аз захапвам протегнатата в стоперски жест ръка на македонеца; 
подхвърляме си знака стоп преди всяка кола. Т.е. последното е – 
подхвърляме си стоперския жест. 

Качи ни един господин, дето много се зарадва на разказите ни за 
кукления театър и въобще. Небето отдавна беше към залез и много красиво 
(тръгнахме от Поморие в 18:00-19:00, след като стана ясно, че няма да 
вали, а в Бургас беше се прочистило небето). Имаше един облак, дето го 
оприличих на сърфиращ лъв в розовото море. Оня вика – вие, хората на 
изкуството, имате много голяма фантазия и на всичко гледате по друг 
начин, само не трябва да прекалявате с тревичката! 

Свали ни на една автобусна спирка. Точно след нас дойде един рейс, 
та на скорост извадихме огромната си купчина багаж – която заедно с 
двама души излезе от иначе доста малкия автомобил на чичото. Сигурно е 
било голяма гледка за хората в рейса. 

Вървяхме дълго и често питахме за пътя. (С Петро уговорихме 
срещата да е на, цитирам, „морската градина, терасата”.) Македонецът 
пита едно момиче и след като тя му каза накъде да вървим, той въздъхна: 
„Слава Богу!” „Защо бе, македонец, какво има?” – питам го, а той – „Не 
всички в Бургас са като Ива Тр.!” Оставихме момичето да си пие кафето и 
продължихме шестдневния си поход. 

Спряхме само при един магазин, за да вземем лекарство против 
спаднал глас (ей, не се връщаше това „мале мале” и това си е!) – 
македонската рецепта за връщане на глас е: яйца и „нещо благо”. Яйцата ги 
пиеш сурови, а после ядеш „нещо благо”, за да си оправиш вкуса. Аз ударих 
двойна доза. 

Първият магазин обаче, който видяхме в Бургас, беше ВТОРА 
УПОТРЕБА и македонецът отбеляза – „Ей това вече е наистина град.” А на 
витрината – блуза на бели и червени райета!!! Беше затворено, но 
македонецът обеща да ми я купи, за да върви в комплект с панталона. 

Та вървим си ние с Коле и измисляме смешки за Сашо и Бургас. „Еха, 
в морето пише Pink Floyd! А, не, това бил Сашо.” (Сашо ходеше с една синя 
тениска с такъв надпис.) „Сашо, излез от водата, че нивото на морето се 



покачи!” или „А, е това ли само било Бургас?... Сашо, я се мръдни... Уау, 
абе, не бил толкова малък!” или „Бургас е голям. Морската градина – също. 
Плажът – също. Сашо – също.” А Петро и Жоро после ни казаха, че щом 
влезли в Бургас, по радиото им пуснали „Ако си дал” – песен, която 
паметливите сред нас веднага ще свържат с представянето на Сашо на 
кандидатстудентските изпити миналата година. 

Влязохме в морската градина, не без зор намерихме терасата така 
наречена... Гледаме, П и Ж седят с някакво момиче. Цецка ли е това, кой 
е... 

А то – Диляна! Случайно се видели, тя пристигнала вчера-днеска, 
още бледа като вампир, ха. Тя до последно имаше репетиции в НАТФИЗ – 
„Червена пролет” на Прохоров (Прошето учи режисура при Снежина 
Танковска), „Главанаците” на едно момиче от трети курс режисура при 
Славчо Маленов... И двете не минали много-много добре. Та Диляна. 

П и Ж отидоха с Диляна да оставят разни багажи там, дето спи тя, на 
съхранение. През това време на мен ми щукна – я да се скрия. Викам – 
македонец, я ме зарови в багажа! Така и стана. Свих се на колене, сложих 
си качулка и всичко и макето ме зарови. Аз му викам – не ме издавай, нека 
почнат да раздигат сами багажа и тогава ще се появя. Кажи им, че съм до 
тоалетната примерно. 

Речено-сторено. Евала на македонеца, железен беше. Идват П и Ж и 
Диляна, водят и Сашо. Последва около-един-часов разговор за това кой 
какво е вършил, докато сме били разделени, свирене на китара и питане 
„Абе, тоя Краси защо се бави толкова, къде се е заблеял?”. Петро даде 
телефона ми на Ляни, за да ми звънне, но обърка последната цифра. Викам 
си – хайдее, останах още един час тука... Той обаче се поправи и Диляна 
наистина ми се обади! Само дето телефонът ми беше с изключен звук. Тюх. 
Толкова съм добър на криеница, че чак сам си вредя. 

Постоях, постоях, но краката ми отдавна вече не ги чувствах, та се 
отказах и просто се изправих, и викам – хайде бе, докога ще ви чакам да ме 
намерите! Голям номер, ей. Бях оценен. 

Сашо си тръгна, а останалите слязохме на плажа. Двамата с Коле 
влязохме в морето, макар че беше тъмно вече. Пихме, яхме и 
изпозаспахме... Коле изпрати Диляна до тях, а ние се натръшкахме 
професионално – с палатка и всичко – с един мостик за сянка. 

 - Калпав портрет в профил на Диляна 



Ден 12 (дузинест) – 9.07.2013г. 
 
Не ни събуди жегата! Ура! Както казах, бяхме заспали под един дълъг 

мост/кей навътре в морето, вдигнат на големи колони. Него го ремонтират, 
та не ни събуди жегата, а една тенекиена кофа, която се стовари на плажа 
и издрънча. (После се разбра, че кофата си е била винаги там, просто нещо 
е било хвърлено в нея от моста, но все едно.) 

Ама не станахме. Поспахме. Диляна беше обещала да дойде в 8 с 
кафе, ама дойде бая по-късно. 

Македонецът направи дълбооока до кръста дупка в плажа, за да 
може човек да се прави, че няма крака, а после направи и една рибена 
опашка, за да могат хората да се правят на русалки. (Има го документирано 
на снимка.) 

По някое време се качихме горе в морската градина. А се качихме, 
защото пътят от плажа до градината са едни ееееееееей толкова дълги 
стълби: 

 

 



Явно не ни беше писано да заиграем веднага, защото се сетихме за 
втората употреба и тръгнахме аз, Петро и Коле. Това не го бяхме 
преценили. 

Три часа по-късно се върнахме с такси... и с раираната блуза! И с 
един гащеризон за Петро! А защо три часа по-късно? Казах ви, че Бургас е 
голям. 

И щяхме да заиграем, обаче бяхме страхотно стъписани от един 
чичка, дето се беше опнал на входа на градината с кавал, китара, микрофон 
и колони. На пръв поглед свири, ама ако се вгледаш се вижда, че само си 
мърда пръстите, поема си ужким дъх и т.н., а музиката си е по уредбата. 
После по едно време го видяхме как свири и на китара – дрънва два пъти, 
после чеше струните, за да симулира соло, а с лявата ръка сменя случайни 
барета. Пак на пръв поглед става, ама ако се вгледаш... Та вгледах се аз и 
щом се убедих, оставих му една почти празна консерва с пастет. С други 
думи, нахраних го. Леле. 

По пътя за втората употреба с Петро и Коле се огледахме и за място 
за паравана. Харесахме 2-3, като най-много ни изкефи едно заграждение за 
кучета точно до една по-централна алея. Мислехме да е там – хем зад 
оградата, хем да можем да стъпваме по тревата без притеснение от 
зелените служби. Само дето като се върнахме от втората употреба мястото 
беше пълно с кучета (изненада), та се разположихме на едно закътано 
място, близо до края на градината, откъм морето. 

Морето ни гълташе звука, а и хората не минаваха пред нас точно, а и 
дойде Ива Трифонова, та решихме да се преместим. 

Отидохме пред паметника на Атанас Манчев – хубаво място, което се 
вижда лесно от главната алея, която се простира по продължение на 
градината. 

Играхме не много дълго, защото първо се стъмни, а чак после 
светнаха лампи, пък и не бяхме много близо до лампа, за да правим нощно 
шоу. А и лампите в Бургас не са много мощни. Все пак разни деца и тем 
подобни ни се радваха. Диляна я нямаше, че беше в Сарафово през този 
ден. 

Прибрахме се на плажа. Пазаруваме от един магазин, дето бил 
денонощен от 1993. Абсолютен магазин, така се казва. Вярвам му. 

Оставихме багажа под моста и седнахме да ядем малко встрани, 
50м, до една лампа. Грешка – като се върнахме после... но по реда на 
събитията. 

Вечеряхме, помотахме се. Вече не чакаме кифлите, защото сигурно 
никога няма да дойдат, възпрепятствани от задължения като „трябва да се 
снимаме”, „трябва да се къпем”, „трябва да говорим по телефона” и „трябва 
да се снимаме и да говорим по телефона, докато се къпем”. 

При лагера дойде един от строежа на моста и си говорихме.Не помня 
много какво. Все ни караше нещо да му засвирим на китарата. Тръгна си. 

Отиваме ние да спим и – що да видим? На Коле раницата 
изтършувана, нещата отвътре – разпиляни по плажа. На пръв поглед нищо 
не липсваше, дори Валери Петров в 5 приказки, не знам защо не са я взели. 



Аз бих я взел. А любопитно – върху чантата имало панталонче, в джобовете 
на което – документи и пари. Късмет, че са ни помислили за по-прибрани, 
отколкото сме. 

И това, в комбинация с оскъдния театър и с факта, че някой беше 
развалил нарочно и цялостно русалската опашка на Коле, направи деня 
сумарно кофти, макар настроението да не беше лошо. А, да не забравяме и 
оня кавал с кавала. 

 
Ден тренайсе (13), 10.07.2013 – Диляна оценява „Мале мале” 
 
Май станахме сравнително късно. Все пак да спомена една 

историйка, дето Петро ми я разказа. Купила майка му на него и брат му 
праскови. Те седнали двамата на плажа, отгризват, топят в пясъка и ядат. 
Тя ги питала защо топят в пясъка (естествено). Отговорът бил – за да 
хруска. 

Същия тоя Петро ходи да си вземе нова раница и се забави доста. 
Даже бяхме тръгнали да събираме багажа без него. Двамата с Жоро свихме 
палатката и беше голям смях гоненето на въздуха отвътре. 

Качихме се горе, а по пътя смешката беше – ако новата раница на 
Петро не събира нещата му, старата ще се скъса от смях. Оставихме Петро 
да си мести нещата от чанта в чанта, опънахме паравана, обаче нямаше 
много хора, та двамата с Коле тръгнахме на разходка по града. Искахме да 
си купим от едни шантави шайбави картофи – един картоф, нарязан на 
цяла спирала, боднат на шиш и изпържен. Да, ама не беше отворена 
будката. 

Върнахме се 182 часа по-късно, а Петро още си пререждаше 
нещата... Лежерен ден. 

Подкарахме малко играта... но първо дойде Диляна! Звъни тя и пита 
къде сме. Аз й уредих среща на едни велосипеди малко по-централно и 
решихме да й устроим капан – Жоро взе кепчето на Коле и се притаи зад 
една кола, че като дойде Диляна да я хване. Имаме клоунска практика да 
ловим всякакви деца и хора и влакове с кепчето, та това си беше в реда на 
нещата. 

Имахме си и уговорен знак – щом отхапя от един домат, значи съм я 
видял. Щом отхапя втори път, значи е близо до Жоро и да я хваща. Супер. 

Само дето ми се дояде доматът, та викам – хайде бе, Диляно, де си? 
Тя пък взе, че отиде първо до паравана и после дойде до нас от 

страната, от която не я очаквахме. А и на Жоро прикритието – една кола – 
си тръгна. Да, ама Диляна все пак не го забеляза Жоро, щото последният 
беше със светла риза на фона на светла стена. Та все пак успяхме да я 
хванем! Ура! 

Диляна за пръв път се сблъска с нашето третосеместриално изкуство 
(първа година, трети семестър, както се шегуваме). Не беше много 
отвратена, даже участва в „Аладин и чичо му взимат лампата от пещерата”. 
Като цяло играхме: 



– пирати – вариант Краси и Петро. Краси – двама пирати, Петро – 
принцеса, която иска да е пират. Три изпитания, за да стане принцесата 
пират – да намери кораб, да намери карта и да намери съкровище. Накрая 
безкрайно съкровище от сребърни чаши. Картата играе ролята на кораб, 
като се сгъне на две. Докато плават единият пират тръгва да се дави и го 
спасяват. Докато следват инструкциите на картата двамата пирати са 
идиоти и пречат на принцесата без да искат, като вкарват много ентусиазъм 
и все се блъскат в нея. 

– Митко и Бочко (без коментар) 
– магьоснически дуел – Краси и Жоро. Жоро – добър маг, Краси – 

лош. Лошият декларира, че не може да бъде победен, освен със специално 
перо, но само той знае как се ползва. Бият се двамата на дуел, като се 
редуват да правят магии и който победи, взима перото и тайната как се 
ползва (не е много честно спрямо лошия, но той не се усеща). Има още 
подобни глупости – правиш му магия за нещо лошо, а после от състрадание 
му помагаш да се справи, а после осъзнаваш, че си се минал. Ползваме 
магии от сорта на „магия за кихане”, „магия за гъдел”, като цяло или неща, 
които могат да се отиграят, или магии за неща, които вече ги има („магия да 
стане въздухът прозрачен”). А примерен абсурд: маг 1 прави магия за 
взимане на противниковата магическа пръчка. Маг 2 не може да си играе 
хода, затова моли маг 1 да му върне пръчката. Маг 1 се съгласява, без да 
мисли, макар това да противоречи на целта му. 

– бой между китаец и нинджа – Коле, Жоро и Краси. Жоро – китаец, 
Коле – нинджа, Краси – лош дракон. Нинджата е нахален и енергичен, иска 
да се бие, а китаецът е много силен воин и с лекота го побеждава. Учи 
нинджата на търпение и стратегия и накрая двамата стават добри. После 
побеждават злото в лицето на зъл дракон. Победеният дракон им дава 
вълшебна звезда за награда. 

– мускетари (единствена забележка от Диляна е боят между тримата 
мускетари, когато чакат д’Артанян, да е по-разчетен) 

– клонинги – с една забележка. Коле да контролира енергията на 
публиката – ако прекаляват децата, Коле да вкара номера със спането, 
който ще им прикове вниманието и ще ги успокои. П.П. Децата казаха на 
Коле да накара клонингите да кажат „чичковите червенотиквеничковчета” – 
явно това се възприема като нещо трудно (клише за трудна фраза). Може 
Коле да го ползва, а ние ярко да го сбъркаме, за да се задоволи очакването 
на публиката, пък и така клонинговият процес става по-автентичен 
(клонингите са глупави, не би трябвало да могат да повтарят разни сложни 
неща). (Между другото, децата веднага забелязаха, че единия клонинг се 
играе от жена (Диляна), защото й бяха лакирани ноктите, хаха!) 

– Аладин и вълшебната лампа – Жоро, Диляна и Краси. Краси – 
Аладин, Ляни – чичо му, Жоро – дух от лампата. Направихме смешка със 
заклинание:стигаме до входа на пещерата (гонгът игра пещера) и чичото 
вика кажи заклинание, за да се отвори вратата. Аладин вика „абра кадабра”, 
но чичото не е доволен, защото това било демоде. „Кажи нещо модерно!” – 
вика. Аладин отвръща с „Krisko beats!”, обаче чичото е между Аладин и 



пещерата и заклинанието удря чичото. Той се разтриса, отиграва там нещо. 
Аладин почва да му се извинява и всякак да жонглира с думите, като във 
всяка реплика пак казва „Криско beats” към чичото и чичото наново бива 
поразен. Това може да се продължи много дълго – реплики от сорта на „Не 
мога да повярвам, че пак се изпуснах да кажа Krisko beats!”. После пък в 
пещерата Аладин все носи грешното нещо – я злато, я сребро... Чак накрая 
дава лампата, а чичото забравя да го измъкне и такива ми ти работи. 

– тримата братя и златната ябълка 
Завършихме шоуто с ловене на деца с кепче. 
Привечер стана тъмно, отказахме се от театъра, когато свечери. 

Нямаме си лампа, а и в парка по тъмно рядко ходят хора. Едни полицаи ни 
поразпитаха дали спим там при паметника и останаха доволни от 
отрицателния отговор. 

Смъкнахме се на плажа под лампата – тоя път решихме да стоим на 
светло с целия багаж, пък чак като залягаме да се преместим под моста. 

Ходихме с Жоро за храна и взехме 5 суперкартофа! Това са онези 
спиралени картофи, за които вече четохте. Между другото, не яжте 
конфитюр от рози – много е сладък и ти става байгън. 

Вечерта се обадихме на Любо Кръстев, че си имал рожден ден, та му 
честитихме и правихме телефонни смешки (неща, които няма как да станат 
по телефона и тем подобни). Звъннахме и на Никол да видим колко й е 
гадно, че работи в София, а ние сме тук, на морето. 

Диляна, Жоро и Коле изпозаспаха, та Петро опъна палатката и 
трябваше да ги ритаме, за да си легнат. Дойдоха полицаи с фенери, 
оказаха се пак онези от горе. Провериха ни да не правим золуми – ние не 
правехме золуми – и си тръгнаха. 

В Бургас е приятно и спокойно. Петро си заспа в палатката и ми каза 
да го събудя на сутринта, че да простре. Жоро заспа до палатката, Ляни и 
Коле – зад нея, а пък аз – между всички на ъгълчето. Ей, хубава нощ! 

 
Ден 14 (11.07.2013) – Канари! Юнаци! 
 
Събуждане следобед в 6:20 сутринта за мен. Съклетът ме тръшна, та 

се къпах, къпах, не издържах и седнах да пиша тук. Страх ме е, че се губят 
много от смешките, дето си разменяме, защото поизоставам. 

Беше дълга сутрин. Морето е спокойно, хубаво, топло. Няма много 
водорасли. При едното къпане с Жоро намерихме една пластмасова чаша и 
направихме 1000000 изобретения с нея. Ползвахме това, че задържа 
въздух под водата и вода във въздуха. Например, като я метнеш пълна във 
въздуха, водата се разпилява като в безтегловност. 

Македонецът направи в пясъка ръка в метълски жест. Отказа се да 
прави самолет, дето като си в дупката и можеш да го караш – защото 
дупката му беше зарита до средата, а той едва я беше изкопал. (Има 
доказателство, че изкопаването беше трудно – счупената дръжка от 
металната чаша на Петро!) 



Веселяци големи са агитката на Ботев-Пловдив, дето са седнали 
пред нас на плажа под моста. Голяма компания и повечето ритат. Играят с 
една плажна волейболна топка. Изпиха три тона бира. Пробваха да накарат 
Жоро да свири и пее по-силно, не подозирайки, че това е изгубена битка. А 
един пич тръгна да пее песента, дето Жоро я свиреше, и пееше и имената 
на акордите в текста. Спукахме се да се смеем на ”Добър ве-ам-чер, 
приятелю млад...” 

Ядохме две големи пици и хайде нагоре за театрото? 
Само да допълня: 
Нали всички знаят, че да влизаш в морето бавно е мъчение? Е, ние 

имаме отговор и решение на това. Просто щом си до колене някой трябва 
да те простреля с пистолет от ръка. Това буди твоята актьорска природа и 
ти не можеш да не го отиграеш, като се отпуснеш и паднеш във водата – и 
проблемът е решен. (Това би проработило при всеки истински актьор, който 
не може да спре да играе и в реалния живот.) 

Та като станах в 6:20 и влязох в морето, нямаше кой да ме застреля! 
Затова огледах се и слава на бога на съня – Жоро се размърда.Викам 
„Жоро!” – той ме поглежда. Аз викам „Застреляй ме!”, той само помаха и пак 
заспа. Аз пак – „Жоро!” – той ме поглежда. Аз – „Застреляй ме!” – и ме 
застреля. Разбран човек е Жоро. 

Ядохме две големи пици и след едно дълго размотаване, съчетано с 
дрямка, тръгнахме нагоре. Диляна ни заклейми като хронични мързеливци, 
но просто сутринта беше такава. Само дето с Ляни и македонеца ходихме 
на разходка из града, за да вземем пиците, пък и ядохме сладолед (за 
първи път това лято) и гледахме как една чайка вади боклук от една кофа, а 
друга чайка я бие. 

Играхме театър – днес събрахме малко пари, но пак си имахме 
сносно публика. Може би ни обезкърви един певец и свирач малко по-
надолу по алеята – познавам го от София, там е в Борисовата градина. Пее 
детски песнички и много общува с минувачите – кара ги да пеят и туй-онуй. 

Играхме хубави неща: 
– тримата братя и златната ябълка 
– мускетарите 
– китаец и нинджа – като този път въплъщението на злото беше 

Сенчестият ужас от Мрачните планини или нещо такова – това беше една 
нова кукла – черна глава с шлем от картон и едно око, а тялото – черна 
ръкавица. Имаше и щит, а силите му бяха паранормални като на дарт 
Вейдър. Това е единствената главичка, която измайсторихме това лято, 
всичко останало ни беше още от семестрите. 

– клонингите (Диляна беше четвъртия клонинг и бяхме 5 звезди на 
паравана!) 

– Назад, назад, моме Пенке! 
– пирати 
...И всякакви други old time classics, а нови неща бяха: 
– маската и мацката в Египет – двамата тръгват на пътешествие с 

летящата лъжица на Маската, а фараонът бърка имената им постоянно, а 



после не им дава да танцуват и да вдигат шум. Маската пък може да си 
върти главта на 360 градуса. 

– Митко и Бочко в работилницата на чичо – аз бях чичото, а Бочко, 
детето-пакост, ми дойде на гости. Разказа ми играта. После дойде 
послушният Митко да ми помага да се справя с Бочко. Накрая чичото изгони 
Бочко серсемски и той си тръгна обиден, а после на чичото му стана много 
жал, плака, извика Бочко и всички се помириха с роднинска прегръдка. 

– „Пълна промяна” – баща сватосва мацка за син, който е грозен и 
минава през шоуто пълна промяна. 

 
Привечер кукленото шоу „Мале, мале” би отбой, че ни се стори чудно 

да хабим гласове почти без хора. Стъмни се! Тръгнахме с Петро и Коле да 
клоунстваме из парка. Ловихме всякакви хора и неща с кепчето. Накрая 
стигнахме до една група славянски чужденци, които щяха да танцуват на 
сцената, построена за номинацията на Бургас за „Столица на културата 
2019”. Искахме да хванем някого, за да си направим супа от него, а всеки 
път като ни погледнеха се правехме на ударени (ярко – свирукане, гледане 
в друга посока, обръщане на гръб...). Дойде и македонецът, той ни стана 
шеф и взе да юрка Петро да лови по-бързо. Аз го сложих да седне и почнах 
да му правя вятър, докато Петро лови. 

Чужденците хубаво танцуваха. Имаше едни момичета, дето мине – 
не мине, та писнат да пищят. Голям смях. И много енергия. Погледах ги тия 
чужденци какво танцуват, хубаво беше. 

Ние отдавна вече бяхме спрели да чакаме кифлите, но те взеха, че 
ни дойдоха на гости. Забележете, само четири дни по-късно – това сигурно 
е постижение. 

Вечеряхме върху куфара на Жоро. Правихме, струвахме, накрая бях 
толкова заспал, че трябваше да изпея летния хит „Вятъре” легнал. С Петро 
пък ходихме до магазина и се правихме, че случайно се засичаме там. За 
такъв тип игра има и термин – „да филмираш”. Това е да зададеш някакво 
условие и да караш хората да му вярват. Понякога, когато условието е по-
интересно, нещата стават много забавни. 

Лягаме, а в палатката се води жесток бой между Петро и гадините. То 
не беше фенер, плясъци, работи, викове, гърмежи... По едно време – 
шльоп! – на стената на палатката изникна една кутия цигари. Оказа се, че 
Петро е приклещил една буболечка към стената с нея! „Убивай, Жоро!” – 
крещи Петро отвътре. Жоро нямаше намерение да го кара да чака, ами и 
видя сметката. 

Войната изглеждаше спечелена, но уви – като миражи в палатката 
започнаха да прелитат вражески изтребители-кръволоци. Петро убива, 
убива – те не умират. Най-накрая се разкри противниковата тактика – 
всъщност комарите бяха отвън и само сенките им се виждаха вътре в 
палатката, а Петро – бой, бой! Та да се знае и да се помни – кукленият 
театър може да бъде ползван при война твърде успешно, за да се 
дезинформира и психира противникът. 

Изопзаспахме. 



 
Ден 15, петък, 12.07.2013 
 
Е, днес пък спахме много до късно, особено Жоро. Македонецът чак 

разправи една история за един негов познат, дето той трябвало да събуди, 
ама ха сега, ха после, та така до 21 вечерта. 

Вчерашната война с комарите ни остави да пресмятаме 
пораженията. Диляна беше ударена в окото – отпървом не можеше да 
вижда хич, после го намаза с все нещо и попрогледна, но много се беше 
надуло. Тя има хубаво кръгло огледалце от индийски магазин – червено и 
лъскаво със златна шарка. Много са красиви тия. 

На гости ни се изсипа Марто (НАТФИЗ, драма, 2 за 3 курс) и още 
едно момиче. Поразпитаха, поразправиха, пък си тръгнаха – не са за 
Бургас. Диляна и тя си тръгна – тръгва на север по градове, където ние 
вече сме били – Несебър, Обзор... та до Варна. Във Варна след два дни ще 
има голяма сбирка на класа – за рождения ден на Нели. 

Коя е Нели? Нели по време на годишния изпит на генерална 
репетиция отиде до стола, за да вземе на някои хора храна, което беше 
недопустима грешка, защото после пашите и разказаха играта. Но това е 
все пак едно незначително събитие и няма нужда да го споменаваме. 

За днес пък се разбрахме с Цецка да отидем до там, където спи тя, 
че да се изкъпем. Беше голям зор – как да се организираме? Тя ни 
убеждаваше да спрем театъра по-рано вечерта, към 19:00, а ние не щяхме. 
Ние за театъра живеем. 

Опънахме си паравана пак при Атанас Манчев, макар да имахме 
бегли планове да ходим на по-централно място. Хубаво ни е там, защото 
тревата е кофти и никой няма да ни се кара, че я газим (полицаи са идвали 
и няма проблем). Хапнахме малко хляб (един), гарниран с течен шоколад. 
На гости ни дойдоха двама – един приятел, Здравко, с който се запознахме 
преди година на кандидатстудентски консултации в НАТФИЗ, и един негов 
приятел. С тях двамата си разказахме всичките расистки вицове, които се 
сетихме, пък после рекохме – дайте да ви изиграем нещо! Пък като 
почнахме импровизациите, то се откара до вечерта... 

Играхме следните неща (както винаги, доколкото се сетя): 
– каубой с пистолет сее геноцид (живи мишени...) и накрая без да 

иска се самоубива, когато поглежда в пистолета, за да го поправи 
– свръхимпровизация с продавач на часовници, която беше толкова 

абсурдна, че даже не я помня 
– тримата юнаци и златната ябълка (вече се ошлайфаме) – имаме и 

интро, в което бабата тръгва да разказва грешна приказка, а този път 
имахме и интро на интрото, в което бабата си търси бабешкия глас, защото 
по инерция тръгнах с този на продавача на часовници 

– пирати (аз и Петро) – версия със супер психология и дидактични 
поуки, може да се развие! Сюжет накратко: 

Заявява се пиратът Роджър и казва, че е по принцип страшен пират, 
но в момента няма кораб. Има карта за съкровище, но кораб – откъде? 



Хайде при корабостроителя Джордж (Петромил). Роджър тропа на вратата 
на Джордж, чува се „Да?”, но Роджър не го отразява и вика „А, няма го 
вкъщи!”, и си тръгва. Джордж излиза, оглежда се, сърди се, че някой му 
прави номера и се прибира. Роджър се връща, пак тропа („Дано вече си е 
вкъщи!”)... Това продължава известно време (публиката днес взе дейно 
участие в решаването на тоя конфликт, с което, естествено, го удължи). 
Накрая Роджър и Джордж се намират, разбират се, че Джордж има кораб и 
иска да стане пират и той. Роджър казва „Пират се става в три лесни 
стъпки!”. Стъпките са карта, кораб, съкровище. Взимат кораба на Джордж и 
картата на Роджър и отплават (при плаването вкарахме ефект – клатене на 
плата на паравана). В морето първо единият пада да се удави, а другият го 
спасява, а после попадат на водовъртеж, в който корабът ту потъва, ту 
изплава, а отгоре е ту единият, ту другият, ту двамата, ту нито един от 
двамата пирати, и всеки път казват „Ааа, без еди-кой-си не продължавам, 
слизам пак!!”. Спасяват се от водовъртежа и стигат до острова. 

Тук стана интересна ситуация. Първо малко въведение. Тъй като 
корабът и картата са един и същи реквизит (просто сгъваме картата на две 
и става на кораб), трябва да махнем кораба от сцената, за да изкараме 
картата. Корабът отива до далечния край на паравана и потъва, а пиратите 
декларират, че е отишъл на пристанището. На това място публиката се 
възмути, че на острова има пристанище. „Що за остров е това?” – питат, а 
ние с Петро, без да се наговаряме, в един глас отговаряме: „Обитаем!”. 

Двамата пирати разчитат картата с триста зора, тръгвайки от едно 
дърво. Връщат се едва ли не там, откъдето са тръгнали, и почват да копаят 
– поради липса на лопата, копаят с дървото. По принцип се копае с 
подръчни материали (понякога първо вкарваме истинската лопата на Жоро, 
но тя се троши и така и така почваме да копаем с каквото ни попадне). 
Веднъж дори копахме с принцесата, която всеки път като я извадим от 
земята плюеше пръст. 

Намират безкрайното съкровище от сребърни чаши... обаче щом 
съкровището привърши, Джордж прецаква Роджър, като отплава сам с 
натоварените вече чаши. Роджър първо си мисли, че той е по-хитър и че е 
прецакал Джордж, задето не му е дал последната чаша, но после осъзнава, 
че всъщност той е прецаканият. Междувременно „някъде в морето” Джордж 
преживява катарзис и му става мъчно за Роджър, и се връща на острова. 
Роджър само това и чака – ползва чашата като примамка за Джордж и на 
свой ред го прецаква, като сам отплава с кораба. Само дето после и 
Роджър преживява същия катарзис и по същия начин се връща при 
приятеля си. На това място публиката се биеше по главата вече. 

Двамата отплават заедно, но пак се натъкват на водовъртежа... 
– китаец и нинджа (пак победиха онзи мрачен тип накрая) 
– Митко и Бочко броят и играят игри – тук нещо по-интересно беше 

случаят, в който накарахме децата да се извинят. Те обиждаха Митко и 
Бочко, че са глупави, че Митко е плешив, че Бочко е рошав и не може да 
брои... Децата МНОГО се връзват на куклите! Та Митко и Бочко се обидиха 
и казаха, че ако децата не се извинят, спира театърът. Даже извикаха баба 



си, която също се скара на децата и им обясни, че ако искат да гледат 
театър, не трябва да са груби. 

Децата са много смешни – взимат нещата страшно насериозно. Аз не 
съм често пред паравана да ги гледам какво правят, но македонецът ми 
разказа сума историйки. Примерно, някакво дете тръгнало да оставя 
паричка, но видяло колко много парички има в куфара и се върнало при 
мама, и вика – още ми дай! Тя дава още, то не е доволно, докато накрая не 
му дала банкнота от два лева, че да миряса. Други три деца пък седят 
заедно. Две от тях оставят паричка, третото веднага поглежда майка си и 
почва да жестикулира „Остави парички!”... Някои деца посредата на 
представлението ни питат колко струва да седнат да гледат дори. Или още 
по-шашкащо: играем ние, а отстрани идва едно момиче и пита „Кога ще 
почне шоуто?”... 

Но най-силен от всички безспорно е Никола. 
Кой е Никола? Ето как Никола идва при нас за първи път: 
Вървят Никола и баща му. Никола забелязва паравана и моментално 

изпада в транс. Бавно забавя ход и спира. Баща му му вика – гледай, аз ще 
седна ей там на пейката. Никола – никаква реакция. Бащата – Никола, 
отивам ей там да седна, ти гледай! Никола – никаква реакция. Бащата – 
Никола, къде ще седна аз? Никола, без да поглежда встрани от куклите, 
още с отворена уста от транса, само вдига ръка и сочи пейката. Бащата – 
добре!... 

Никола на всяка десетминутна почивка кара възрастния, с който е, да 
засича, че да не стане почивката по-дълга от предвиденото. Идва по едно 
време и казва „Има още три минути!”. 

През почивките идва да разглежда куклите. Той е много внимателен, 
отнесен такъв, всичко прави бавно, та не ни е страх да му даваме каквото и 
да е, няма да строши нищо. 

Никола помни ВСИЧКО, което сме играли, в подробности. Понякога 
хваща куклите и прави възстановки за лична употреба. Днес примерно 
хванал един гол клонинг, с него държи копчето, в устата – свирката-
турбинка. Натиска копчето, озвучава си го, после със свободната ръка 
бързо хваща втори клонинг и го появява. Голяма работа е тоя Никола. На 
осем години е сигурно, но е голям. 

 
Приключихме с театъра към 8:30, като накрая изиграхме клонингите, 

отделени с малка почивка от всичко друго, в която всички се разотидоха. 
Клонингите изкараха пари за такси, защото... 

Защото отиваме при кифлите да се къпем. Цецка каза, че ни 
позволява, само защото смърдим. Намерихме си такси точно по наш 
размер – с обем за целия ни багаж – и хайде. 

По едно време по пътя викаме на Жоро – ей от тука тръгваш, 
вървиш, после надясно, после още толкова – и стигаш до втората употреба. 

Стигаме. Звъним на Цецка – тя щяла да дойде след 5 минути. 
20 минути по-късно си играехме с едно коте и с пръчка, когато жената 

от първия етаж се показа през прозореца и ни пита „Ей, какво правите? Да 



не сторите нещо на котето, то си е мое!”, после слезе при нас, оказа се, че 
не е нейно... 

Та същата вечер по някое време Цецка слезе да ни вземе. 
Горе – вечеря. Печени чушки от буркан, пържени яйца, салами, 

кебапчета, кюфтета, краставици, домати, ехеееееееееееей и хляб. Къпахме 
се – Коле, аз, Петро и Жоро. 

Само да спомена, че тук се случи най-дебилният разговор на света – 
между Коле и Цецка, докато чакахме асансьора. Ще цензурирам моментите, 
които са вредни за разсъдъка на уважаемите читатели. Разговорът беше 
горе-долу такъв: 

– Здрасти, Коле! 
– Здрасти, Цецке, а Люси дали *************************? 
– **************** майка и ********************! 
– *******?! 
– *******************. ***********! 
– Абе, Цецке, я си е*******! 
 
От горното сигурно вече се сещате, че просто си тръгнахме, след 

като македонецът изпозатри много най-калпавите от снимките на 
фотоапарата си, а аз заспах за четвърт час. 

Заспахме на плажа, както обикновено, но оставихме при Цецка много 
дрехи за пране – включително панталона и блузата на райета. 

 
 
Ден 16, събота, 13.07.2013 – последният ден на македонеца 
 
Тъжен ден. Чудесен тъжен ден. Последният на македонеца сред нас! 
Какво се случи? Помните ли, че македонецът хвана рак? Е, оказа се 

злокачествен и със страшна брзина (с ударение на И-то) болестта се разви. 
Та македонецът ни напусна. 

Всъщност той буквално си замина. Има някаква сватба в Македония 
и всички 300 македонци са поканени, та и македонецът – и той трябва да 
отиде. За да хапне и да пийне и пр. Колкото до рака, дето го хвана, Коле го 
пусна, та спокойно, няма наистина рак. 

Щом се събудихме, открихме, че на македонеца му липсват обувките 
и торбичката на спалния чувал. Дойдоха едни цигани от Титан, които 
обикалят сутрин, обед и вечер, та ги питахме и те си признаха – ей, ама ние 
като ги видяхме такива скъсани и помислихме, че са боклук – да бе, вярно, 
ей сега повярвах. Единственият начин тия цигани да НЕ вземат нещо, е то 
наистина да е боклук. 

Македонецът отпраши за около два часа да си намери нови обувки 
(намери си чудесни за 8лв) и да си плати Mtel-а. 

Ходихме да играем. На паметника на Манчев нещо смърдеше, та 
отидохме на един друг, дето не го помня кой беше. Не помня и кой знае 
колко много от драматургиите, но изиграхме хубави варианти на много от 
класиките си. Веселко беше „интрото” – обикновено за начало измисляме 



нещо абсолютно ново (силно казано измисляме). Например продавача на 
часовници, или овца, която просто излиза и яде. Та този път взех два 
клонинга и играх огледало, но се оказа, че не е огледало, а единият 
имитира другия. После дойдоха още клонинги и се оказа, че това е село, в 
което всички изглеждат еднакво. Но те си се различават помежду си, а само 
главният герой с огледалото не може да ги различи. Голям смях беше. 

Супер версия на Митко и Бочко. Митко – Петро, Бочко – Коле, Жоро – 
бащата на Митко. Бащата беше главата на Фреди Меркюри и беше голям 
образ – страшно муден и безхарактерен. Та играят си Митко и Бочко на 
игри, а таткото следи Митко дали си е написал домашното. 

Атрактивна ситуация, макар и леко груба: Бочко удря Митко по 
главата, а Митко пада, после Бочко го изправя, но Митко пак пада. Митко се 
изправяше само когато някой кажеше „Има сладолед!”, а ако някой кажеше 
„Няма сладолед!”, пак падаше. 

По едно време Митко нещо се разболя и бащата го заведе на доктор, 
който му премери температурата със запалка (беше огън висока), та 
бащата забрани на Митко да си играе с Бочко. Двамата трябваше да си 
играят тайно... 

Снимах тълпата отпред, снимах и куклите на филмче. Леле, голямо 
нещо. Много се радват децата. Само Никола да го видите колко се 
радваше. Той – с едни ролери, ще се пребие, ама гледа. И само идва 
отпред при паравана и вика на другите деца – отстъпете назад, не пречете! 

Последната игра на македонеца, ех... 
 
Арлекино грейна 
цял и засия, 
и игра тъй както 
никога преди... 
 
Свършихме представлението, окъпани в аплодисменти, венци с 

цветя, кметът ни връчи почетна награда, отзад двама каменоделци вече 
преправяха паметника във формата на Митко, а камионът с голите девици 
вече беше на път... 

Е, добре де, не беше чак така, но настроението беше такова. Даже 
когато се объркахме и се чакахме взаимно на различни места, македонецът 
не избухна както обикновено, а само вика – ееех, скоро си тръгвам! 

Настроението се пренесе на вечерта – бира, ром, това-онова. 
Вечерта прерасна в нощ. От тая нощ имаме няколко хубави пиянски записа 
на „Навали се Шар планина” – още един от летните хитове. Време е да ви 
го напиша? Разбира се, веднага! Акорди и текст: 

  
C Am, Dm C Am C, 
Dm C Am, G Dm F Am 
 
Навали се, навали се Шар планина, 
айде навали се, навали се Шар планина 



 
Ми потфати, ми потфати три овчера, 
Айде три овчера, три овчера, девет стада 
 
Първи овчар, първи овчар и се моли 
Айде пущи мене, пущи мене, Шар планина 
 
Имам жена, имам жена, ке ме жали, 
Айде имам жена, имам жена, ке ме жали 
 
Втори овчар, втори овчар и се моли 
Айде пущи мене, пущи мене, Шар планина 
 
Имам сестра, имам сестра, ке ме жали, 
Айде имам сестра, имам сестра, ке ме жали 
 
Трети овчар, трети овчар и се моли 
Айде пущи мене, пущи мене, Шар планина 
 
Имам майка, имам майка, ке ме жали, 
Айде имам майка, имам майка, ке ме жали 
 
Жена жали, жена жали ден до пладне, 
Айде сестра жали, сестра жали до година 
 
Майка жали, майка жали дур до века, 
Айде майка жали, майка жали дур до гроба. 
 
Пяхме, пихме, говорихме, борихме се и нощта прерасна в сутрин. 

Жоро пробва да хване чайка с кепчето, обаче все нещо се объркваше – я 
чайката ще тръгне на друга страна, я аз ще мина. Един път даже Жоро 
кихна в сюблимния момент... А прелитащите чайки ги замерваше с кепчето, 
пък току се хванат. 

Ден 17, 14.07.2013 
Сутринта, вече на умирачка... За да не заспя прав се натопих в 

морето. Снимахме се – за последен път четиримата заедно това лято. 
А после циганите пак дойдоха, та един тръгна да ни води за закуски 

мен и макето. Македонецът беше с крак по-малко, защото при борбата го 
беше натоварил и глезенът му се беше подул – старо навяхване се е 
събудило. 

Сбогувахме се. Не знам дали някога отново ще го видя – в крайна 
сметка отива не къде да е, а на сватба в Македония. 

С циганина вървяхме еееееееей толкова много, чак до гарата. Въртя 
ме по едни улици и през цялото време ми разправя „Спокойно, бате, щом си 
с мене, никой няма да те закача!” – сигурно съм излъчвал девичи свян или 



нещо такова. Та до гарата купих четири банички, едната от които бях 
изнуден да дам данък малцинство. 

(Нищо против циганите, когато не са гадни копелета! С извинение 
пред дамите сред читателите. А преди да ме обвините в дискриминация, 
четете още, четете още да видите след няколко дни какво става!) 

Върнах се и спахме мъничко. Петро беше затръгвал да взима 
Даниела пак от гарата, отидох с него. Срещнахме я – бяла като бяла 
боичка! Носи малко Молиер и Чехов за четене. Спали-недоспали, ама днес 
е рожденият ден на Нели, та се обадихме на Сашо да видим дали ще ходи, 
че да ни метне и нас с колата си. Рожденият ден се празнуваше във Варна. 
Та Сашо ни каза, че към 20:30 – 21:00 ще мине да ни вземе. 

Какво да правим дотогава? Или ще се наспим, или... ЩЕ ПОИГРАЕМ! 
Познайте кое избрахме. 

На Даниела това и беше пръв път на паравана през третия семестър, 
та пробвахме хем да и покажем горе-долу стила на игра, хем да я въведем 
на места, където е играл Коле и трябва закърпване. Ето какво играхме, 
доколкото помня: 

– магьосници – поредният епизод. Нали помните, че първа серия е 
дуелът между двамата, в който побеждава добрият магьосник и накрая 
взима перото, а после и тайната (която е да погъделичкаш лошия 
магьосник). В последствие лошият магьосник става и той добър, та добрият 
му дава добрата пръчка, за да прави добрини, а добрият магьосник взима 
перото и тръгва по света, за да прави и други лоши магьосници добри. 

Но това е само първият епизод! Нататък историите се въдят коя от 
коя по-измислени. Най-смешно беше един път, когато предварителната 
уговорка беше, че на добрият маг ще му е изчезнала пръчката и ще отиде 
при „лошия” за помощ. Тъй като го играхме пак в Бургас, считахме, че 
публиката знае историята на предните епизоди (което си беше вярно с 
такива лоялни деца-зрители!). 

Та идва добрият маг при „лошия” и му казва, че му няма пръчката. И 
какво е, мислите, първото нещо, което направи лошият маг? Направи магия 
за появяване на пръчката на добрия маг! И отиде на вятъра цялата 
предварителна уговорка, хахаха! Нищо де, измислихме в крачка, че 
пръчката сама бяга, защото е толкова силна, че е станала умна, та и 
намалихме силата и я пробвахме дали е послушна... Пак в дуел, 
естествено. Или просто в надцакване с все по-хитри магии. 

Магьосниците са ни едно от любимите неща за игра – дават 
възможност за много фантазиране (можеш да измагьосаш всякакъв 
реквизит и персонаж, можеш да предизвикаш всякакво състояние у 
партньора, можеш и да правиш чисто смешни магии, например „магия за 
смях” към публиката. Играем ги аз и Жоро, като аз съм лошият, а Жоро – 
добрият маг. 

– клонинги (досега водеше Коле, та сега пробва да води Петромил, 
обаче се опита буквално да имитира македонеца, затова не се получи 
много) 



– пирати, като аз и Дани играхме двама пирати (Ар и Ра, както ги 
кръсти тя), а Петромил го кръстихме Фредерик Джонсън, който този път 
стана картограф. 

– китаец (Даниела) отива при св. Петър (Краси) и тъй като цял живот 
е бил хората с нунджако, наказанието му е да работи като фея на зъбките. 
Получава крила (ръцете на Краси) и отива при Бочко (Петро), за да му 
вземе зъбите... (с нунджакото...) (и на „измий ми зъбите” чува „избий ми 
зъбите”)  

Привечер приключихме и зачакахме Сашо. Той дойде и взе Петро и 
по-голямата част от багажа. Отнесоха нещата на съхранение у Сашо, а 
после се върнаха да ни вземат и отпрашихме за Варна. Пътувахме дълго, 
та успях малко да дремна – очертаваше се втора безсънна нощ поред. 

Стигнахме, повървяхме малко и намерихме една група от актьори и 
от нормални хора на плажа, които празнуваха на Нели рождения ден. И 
Нели беше там. 

А сега да отговоря на първия въпрос, който всички вие сигурно 
изгаряте да зададете – какво и подарих аз. Е, подарих и две монети от по 
пет стотинки. Как така? Сега ще ви разкажа. 

Сутринта на същия ден отиваме с Даниела да уедряваме парички. 
Гледам по едно време – на земята две стотинки от по пет стотинки (хаха, не 
ползвах „монети”, за да ви объркам). Викам си – леле, от нас са паднали, 
няма да ни излязат сметките при някое левче. Навеждам се да ги взема – 
били залепени! Олеле... Като ги хванах, затеглих – и едната се отлепи с 
мъничко асфалт на гърба! Почувствах се като Хълк Хоуган и си викам – 
едната стана, и другата ще стане!... Тегля, тегля – и да, стана! Две монети 
от по 5 стотинки, с асфалтче на гърбовете. Подарих ги на Нели. От това 
нещо има поука – късметът не идва сам при теб, за него трябва да се 
боооориш! 

Та рождения ден. Видяхме се пак с Диляна, също и със Златко и със 
Симона, с Никол (значи и трите драми бяха там – Нели, Никол и Диляна), 
видяхме се с режисьора Любо Колаксъзов, който се беше поизбръснал и 
нямаше много режисьорско излъчване, за разлика от нас – небръснати от 
25.06. Любо така и не разбрах къде какво прави това лято, но във Варна 
дошъл без какъвто и да е багаж, без спален чувал, само с тениска на гърба 
и това е. 

Та когато изведнъж се оказа, че рожденият ден няма да е бурно 
празненство през цялата нощ, на Любчо най-много му се стъжни. Ние 
пристигнахме във Варна към 1:00, а към 2:30 повечето хора си отидоха, 
включително рожденичката. Други, примерно Диляна, Златко и Симона, се 
пльоснаха да спят. А Любчо? 

Тъй като ние със Сашо решихме да си пътуваме обратно за Бургас – 
на нас ни беше все едно на кой плаж ще спим, поне да спестим един стоп, а 
пък и Сашо да си спи у тях – та му оставих на Любчо моя чувал, да спи в 
него, пък на следващия ден така и така щял да ходи към Сашо, та щял да 
ми го върне. Бележка: В този момент и на мен не ми е много ясна логиката 



на тези маневри на Любчо, но тогава всичко изглеждаше както трябва и 
разумно. 

Върнахме се в Бургас към 6 сутринта. По пътя ни беше малко 
потиснато, че на Петро му се обадиха бъбреците. На мен пък ми разказа за 
Нимезил – болкоуспокояващо за вътрешни, коремни болежки, като 
контрапункт на анаглина, който е за глава и разни такива ужаси. 

(Вече е ден 18, 15.07.2013) 
Върнахме се на плажа в Бургас, тъкмо опъвахме палатката и 

прибирахме багажа, когато пак дойдоха циганите от Титан. Ей, тия! Леле! 
Гледайте сега какво имам предвид. 

Събират те уж боклука и си тръгват, оставаме аз и Жоро без никакъв 
багаж извън палатката, всичко си е вътре заедно с Петромил и Дани. След 
пет минути дотърчава единият циганин и носи на Жоро обувките – вика, че 
някакво момче ги било откраднало ей току-що, докато спим, та той го 
настигнал и спрял... 

Връща ни обувките и вика – дай нещо да се почерпя, че нали тичах, 
изморих се, това-онова... 

Взел е обувките, като е чистил! Леле, черна неправда! Отвътре ми 
стана черно! Добре че не говорих аз с него. Нищо не казах. Петро какво да 
прави и той – даде му левче ли, колко... Нямаше как. Или това, или – 
караници, глупости... боеве... Само не е ясно накрая кой кого ще 
превъзпита. 

Малко по-късно пък едни циганки ни изнудиха да им дадем едни 
курабии, дето Дани ги беше донесла, от баба и... „Бременна съм, може ли 
една курабийка?” – вика! 

Не ми се пише повече. Решихме да тръгнем от Бургас за 
Черноморец. 

Взехме рейс до края на Бургас – слязохме при една бензиностанция 
и повървяхме, докато стигнем удобно място за стопиране. За първи път 
стопирахме без македонеца – та сега едната двойка сме аз и Жоро, а 
другата – Дани и Петро. 

С Жоро измислихме най-различни нови стоп-хореографии, двете най-
хитови от които са „цъфтящата дъга” и „лимбо”. Дъгата е много проста – 
четири ръце в стопаджийския жест, допрени една над друга, а в момента, в 
който колата е близичко, четирите ръце се раздалечават във вертикала, все 
едно фигурата цъфти. 

 

 
 
Лимбо пък е следното: двама застават един зад друг. Предният 

изпъва ръка в стопаджийски жест. Задният минава под нея, както в играта 



на лимбо, където трябва да минеш под въже или пръчка. След като мине, 
той изпъва пък своята ръка и е ред на задния да мине под нея – и така 
нататък. 

Петро и Данка също имаха попадения – имитация на „Титаник”, 
стоперски жест – кенче, годежен пръстен... 

Скоро ни качиха всичките. Е, Петро и Дани ги качиха една голяма 
идея по-скоро от нас. Даже по едно време прибягнахме до магията на Жоро 
„Ще спре точно седемнайстата кола от сега!” – и брояхме, а като стигнахме 
до 16, повтаряхме 16, докато не спря накрая един пичага. 

В Черноморец са отседнали разни братовчеди и лели на Жоро, при 
които ходихме, запознахме се и си оставихме част от багажа. Открихме 
едно място на 5-10 минути извън града, поляни край път, където можем да 
опъваме палатки и да спим спокойно. Има чудесен изглед към морето. 

Осигурили се откъм място и по-спокойни, защото разстоянието между 
нас и Бургаският Титан се увеличи неимоверно, тръгнахме на разходка из 
града... 

В Черноморец има една плашещо главна улица, която е 
перпендикулярна на крайплажната. По главната няма коли – слиза се по 
едни стълбички, та колите се плашат. Абе и коли има, но рядко и само в 
някои участъци, иначе си е пешеходна зона. 

Както се разхождахме, видяхме небезизвестните индианци – голям 
дюкян с най-различни индиански свирки и талисмани. Имаше много хубави 
бълбучки (свирка, която представлява тръбичка с бутало в нея, което 
променя обема на тонообразуващия въздух). 

 

 
Бълбучка - схема 
 
Тия индианци къде ли не ходят. В София, по морето... България е 

малка – виждали сме ги много пъти. 
Имаше и една жена статуя – от онези, дето стоят неподвижно, докато 

не им пуснеш паричка, тогава си променят позата. 
Купихме си една кока-кола, една бира, 500гр. цаца и малко пържени 

картофи, и хляб... та на едно кейче, пристанището на Черноморец. Беше 
тъмно, но вкусно. После пък под една лампа видяхме в прозрачното море 
най-различни гадове (раци, скариди, рибки), та Петро захвана да лови раци 



и да ги пуска върху кея, а после всички се смеем как ракът се мята от кея 
във водата като самоубиец – цоп! Да, ама един беше нещо болен, та беше 
мек и едната му щипка се откъсна, когато Петро го хвана. Гледай го ти. 

Минахме, както всяка вечер от сега нататък в Черноморец, през 
родата на Жоро, за да обменим багаж. Сутрин им оставяме палатки и 
чували и тръгваме само с китари и пр., следобед минаваме да вземем 
паравана и куфара с куклите, а вечер оставяме всичко и взимаме пак 
палатките и чувалите. Така ни е по-лесно да се придвижваме, че иначе е 
много тежко. 

Първата вечер чичото на Жоро дойде с нас с една кола, и ни свети с 
фаровете, за да опънем по-лесно палатките. Оказа се, че тази на Даниела е 
идея по-сложна и по-скъсана, отколкото трябва, пък и я опъвахме за първи 
път, но се справихме. Тази палатка е планинарска, а не лятна като на Петро 
и на Македонеца, много издържлива. Също и ветроустойчива – да я видите 
как ляга по земята! 

Нани-нани, Дамянчо. 
 
Ден 19, 16.07.2013 
 
Събуждане, събиране, обмяна на багаж и закуска. 
Отиваме към плажа. Аз и Данка останахме с багажчето на едни 

стълби да си четем, а Петро и Жори отидоха да огледат къде можем да 
играем. Забавиха се, та чак си дочетох книгата. „Три години” на Чехов. 
Четох я три години, просто още не мога да разбера Чехов кой знае колко 
добре. Нямам нужния усет, че да съчетая детайлите в мащабна картина, 
както се казваше в един увод. Е, не мога и това си е. 

Чакахме, чакахме и когато дори Дани дочете това, което четеше, взе, 
че отиде, та купи два сладоледа – да мине времето. И тъкмо ги носи – и се 
върнаха ПиЖ и викат - Еееей! Не е честно! Ние тъкмо си мислехме сега 
като се върнем да купим сладолед!... 

Ходихме малко на плаж. ПиЖ не помня какво бяха открили по време 
на разходката си, май нищо, защото така и не го ползвахме. 

Времето започваше да се влошава. По прогноза на специалисти 
метеоролози „днес” трябваше да вали... 

Следобед се опнахме да играем в едно широчко паркче отвъд 
автогарата (никой не би го оприличил като близо до центъра на града). Там 
играхме всеки ден, докато бяхме в Черноморец (не щяхме да рискуваме с 
по-нахално място, а едно друго, което открихме, пак нямаше много 
човекопоток). 

Играем ние, а хора почти няма – но се посъбират. 5-10 човека ни 
гледат, седнали като за пълнометражно представление... Изведнъж пък 
надойдоха 20 човека от хотелчето, където са родата на Жоро – в това 
хотелче по традиция летуват едни и същи семейства и се познават, от там 
– и децата им са приятели и т.н., та лесно се агитират. Те много ни се 
радваха. 

Играхме сума чудесии, включително: 



– тримата братя и златната ябълка 
– двама китайци със сюжет от „китаец и нинджа”, като великото зло 

накрая беше драконов нинджа (главата на нинджата и тялото на дракона), 
като по пътя към селото, в което вилнее драконовият нинджа, двамата 
китайци срещат бежанец, който ги предупреждава за опасността 

– маската и мацката с максимално опростен сюжет – преди маската и 
мацката отиваха в друга страна, където хората все бъркаха кой кой е. Сега 
просто маската непрекъснато обръща имената, нарича себе си мацка, а 
мацката – маска. Мацката пък му се нервира и му се кара, подпомогната 
много често от публиката. 

– тримата мускетари 
– пирати 
– дракон, принцеса и принц (ново!) 
Да, обаче! Щеше да ни завали, та по едно време спряхме, защото „на 

мацката ще и се развали прическата и грима”. 
Къде да ходим, къде – та взехме малко храна, също и братовчеда 

Емо на Жоро, който тия дни вече се бил изморил да живее като батко в 
семейството в хотела... Вдигнахме се и отидохме под козирката на едни 
затворени топли закуски. Заваля. 

Там срещнахме едно изстрадало безработно поетче, Симеон 
Игнатов, та той ми разказа де що е правил по Лондон и т.н. за работа да си 
намери. Сега тръгнал по морето, ама без много успех. Даде ми да му видя 
стихосбирките – то не бяга омагьосани кръгове, то не бяха тъжни дъги – 
типичен леко безсмислен лирик с леки залитания към обществено-
злободневното чувство. Вика – замалко да ме има и на английски, но 
печатницата, в която работех в Лондон, не само забрави да ме напечата 
(преводът бил готов), но забрави да ми и плати заплатата. Та заряза ни той, 
тръгна да си търси автобус към родния град – май Стара Загора. 

Ау! Забравих един смешен момент от деня! Преди да играем и много 
преди да вали, взе да се смрачава небето, та по едно време ни се стори, че 
е дошло време за дъжд и влязохме в едно заведение. Аз си поръчах боб 
чорба, боб яхния и 10 филии хляб, защото после тайно измъкнахме още 
половинка хляб от чантата... 

Ама не заваля тогава! Не щя. Стоим, стоим. Каквито и провокации да 
му правехме (от сорта на „ей, небе, напускам заведението и съм уязвим на 
дъжд!”), не успяхме и се отказахме, та отидохме да играем. Заваля си 
часове по-късно. 

Вечерта не ви интересува какво правихме (не че нещо, просто не 
помня). 

Ей, когато си 2-3 дни назад с дневника, нещата загрубяват! 
 
Ден 20, 17.06.2013 
 
Преди обяд и след обичайната процедура по размяната на багажа 

отидохме на разходка до едни разкопки на крепост, близо до Черноморец. 



По Европейска инициатива, но занемарено до немайкъде. Все пак голяма 
крепост е било. 

Качихме се на някаква сградичка с порутени стълби и с метален 
кръст отгоре – хубава гледка имаше. Минахме по една пътечка, обрасла от 
двете страни със зеленина, та се почувствахме като на острова на 
съкровищата. 

Най-сетне слязохме на скалите на края на носа, където се разбиваха 
големи и красиви вълни. Имаше раци и това-онова, но най-хубави бяха 
вълните. 

Бяхме взели два вестника – „Труд” и „168 часа”. Не си купувайте 
никога „Труд”, нито пък „168 часа” – ще бъдете разочаровани. Щеше ми се 
да има нещо за политиката по света и у нас, ама то само мъничко за у нас, 
и то главно разни абстрактни размишления за протестите. Срещу какво 
протестираме, щом онези не правят абсолютно нищо, достойно за 
вестника? Никакво политическо решение? А пише, че партиите, 
представени понастоящем в НС, отказали да участват в обсъждането на 
нов избирателен кодекс, защото било „загуба на време”... Ей, тия в 
политиката не гонят разумното най-добро решение, родено в спор, а търсят 
просто да се наложат. Егати. То даже не са виновни вестниците, ами 
светът, за който пишат, а? Да бе, и вестниците, и те не струват. 

Върнахме се, мотахме се (както всъщност постоянно правим – та не 
се учудвайте, ако дните тук изглеждат къси, просто повечко сме се мотали и 
има малко за писане) и отидохме да играем. 

Направихме втори вариант на мускетарите – кардиналът праща 
наемен убиец (главата на пирата на Жоро с мантията на Смъртта) да убие 
крал Луи. Кардиналът предупреждава убиеца да внимава с верните 
мускетари на краля (тук убиецът се опитва да им запомни имената, но не 
успява – също и други смешки в разговора между двамата, 
неразбирателства и недоразумения). Убиецът побеждава мускетарите един 
по един, а после и д’Артанян? Тук стана малко мърляво откъм драматургия 
и мотиви, та трябва да се прецизира – сещам се за два варианта. 

Вариант 1: убиецът среща мускетарите един по един и ги надвива. 
При д’Артанян обаче боят се закучва, макар пак убиецът да надделява. 
Д’артанян вика на помощ тримата мускетари, но те, щом виждат срещу кого 
се бие, се плашат и се крият. Д’Артанян ги вика пак и им обяснява, че не са 
успели, защото са се били един по един, а не един за всички, всички за 
един. Всичко това, докато д’Артанян се бие с убиеца. След обяснението 
мускетарите се осъзнават и четиримата заедно залавят убиеца. 

Вариант 2: убиецът среща тримата мускетари заедно и се заявява 
пред тях дръзко като убиец на краля („Извинете, господа, къде мога да 
намеря краля?” – „Защо ти е?” – „Пратен съм да го убия.” – „Моля?!”). В 
резултат мускетарите му се присмиват, величаят се и се карат кой е по-
велик и кой ще спре тоя глупав убиец. Бият се с него един по един, защото 
не си помагат, а се надсмиват над другарите си и надценяват собствените 
си сили. Може дори да се включи някакъв облог (от сорта на „Ти ли ще 
убиеш краля, бе? Ха! Ако не успея да те победя само с един удар, сам ще 



те заведа при краля!”). Накрая се намесва д’Артанян, който единствен 
разумно действа по задачата „спри убиеца, спаси краля”. Д’Артанян 
вразумява мускетарите и четиримата заедно надвиват убиеца. 

В който и да е вариант накрая убиецът разкрива кой го изпраща и 
мускетарите залавят кардинала и въздават справедливост. (Накрая може 
да се промени – не убиецът да признае, ами кардиналът да дойде и да се 
изпусне или от глупост и яд, или от съчувствие към убиеца.) (Възможен е и 
друг финал – убиецът да стигне до краля и аха да го убие – и преживява 
катарзис под влияние или на харизмата на краля (Deus ex Machina), или на 
д’Артаняновите убеждения в стил „А на теб хубаво ли щеше да ти бъде да 
ти убием краля – или който там ти е шеф?” – „О, кардинала.” – „Аха, значи 
кардиналът те праща?!” – „Добре де, гадно ще ми е.”), та убиецът 
преживява катарзис и не убива краля, а става (може би временно и 
донякъде, но все пак става) от добрите. 

Играхме сума неща – магьосници, също и овчар и овца, а и Митко и 
Бочко, които намериха едни пръчки за барабан и се чудиха какво са. 

Този път никакъв дъжд не ни закри представленийцето. Играхме си 
до приятно свечеряване. Само дето мен нещо ме заболя коремът към края 
на играта – някак странно, не като от глад и не като за тоалетна. Поизмъчи 
ме оная вечер. 

Ходихме, та посвирихме на една пешеходна пътека там, където 
главната улица свършва в крайбрежната. Приложена е карта-самоделка на 
Черноморец: 

 

 
 



Изсвирихме и изпяхме 4-5 песни, включително „Knocking on heaven’s 
door”, „Навали се планината”, „Вятъре” и други летни хитове. Най-различни 
хора ни се радваха, тия от поничарницата и мекичарницата и 
палачинарницата отсреща също... Едни други волни бездомници също... 

А една двойка (на 50-60) поседяха да ни слушат, пък после дойдоха и 
мъжът помоли за китарата. 

Тук светът свърши. 
Пет минути мълчание за великата песен във великолепно 

изпълнение на два гласа с много топлина и любов... 
 
 
 
 
 
 
По-късно (около ден по-късно) хванах на китарата част от припева, 

има я разписана на таблатура. Много, много по-късно потърсих текста в 
интернет и се оказа, че песента е по следното стихотворение на Дамян 
Дамянов: 

 
Целувам те, защото те обичам. 
Не ми е нужно твоето вчера, 
а утре е така далеч. 
Мълчанието е доверие - 
очите тихо красноречие. 
Мигът в прегръдка да заключим, 
да бъде наш, да бъде вечен 
и който първи проговори 
той първи не обича вече. 
 
Та изпяха онези двамата песента и си тръгнаха. Ние – предимно 

мълчим... Жоро по едно време вика – Краси, хайде, троши китарата и да си 
ходим. 

Аз се оказах в раздвоено положение – от една страна бях нещастен и 
без апетит, защото ме болеше още корем (споменах ви за това), а от друга 
страна бях много опиянен от песента, която добре че си засвируках! Барем 
запомня малко. 

Отидохме си в хотел „Горска тинтява” и се проснахме да спим. 
Хотелът не е чак милион звезди, както ми се ще да напиша твърде 
остроумно, а е само тридесетина звезди, защото градът е близо и свети. 
Все пак сред звездите цялата ни група разпознава Голямата мечка (Ursa 
Major) и Касиопея (Cassiopea). 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



Ден 21, 18.07.2013 – последен ден в Черноморец 
 
Събудих се с една добра и една лоша новина: коремът вече не ме 

болеше! Но ухото вече ме болеше! Явно пак морска вода съм му сипал 
вътре, докато съм се правил, че плувам. Е, лайф из лайф, както казват на 
запад. Тоя ден го карах болен. 

Закусихме (аз – насила), а после тия тримата ги пратих на разходка, 
пък аз останах на читалището да попълвам тоя тук мемоар хроничест, да 
му е*******. 

Така и така разчупих повествованието... а, чакайте, още не съм го 
разчупил! Почвам! Дори сега (20.07.2013) все още съм два дена назад! Не 
смогвам, а и колкото по-назад, толкова по-бавно пиша, че да не изпусна 
нещо смешно, и изоставам все повече и повече... Та така. 

Та така и така разчупихме повествованието, да добавя три неща: едно 
куче, което наблюдателните от вас са забелязали на самоделната карта, 
една драматургийка (принцеса, принц и дракон) и една странна езикова 
случка с едни момичета. 

Първо, кучето. То е от оная лабрадореста порода, дето кучетата са 
целите черни, с къса лъскава козина. Кучето е съвсем младо, дълго две 
мои педи. Та какво е това куче? То е просто едно много малко куче, вързано 
отвън пред една врата. Има си храна и вода и по цял ден кисне там, лежи 
си и гледа как хората минават. Много е смешно това куче, пък и като го 
виждаш всеки ден, нали ти е по път – а и всеки ден пораснало, голямо вече! 
Ей леле. 

Една драматургийка, вече спомената по-рано, но не още описана. 
Дракон отвлича принцеса, рицар я спасява. Така. Първо се заявява 
принцесата, евентуално и баща и, кралят. Промъква се змей, отвлича я. 
Царят се вайка, вика рицар, праща рицаря да спаси принцесата. Да, обаче! 
„Междувременно във владенията на змея принцесата е подложена на 
мъчения...” казва разказвачът, а после се чува „Мети!” – „Няма!” – „Мети ти 
казвам!” – „Няма!” – „Виж колко е прашно, мети!” – „Никога!” – „Поне измий 
чиниите!” – и така нататък, и все по-ужасни „мъчения”, а всъщност просто 
домакинска работа. 

Принцът прекосява 9 планини и пристига, чува споровете на змея и 
принцесата. (Вмъкване: Тук змеят казва „Изхвърли боклука!”, принцесата 
отвръща с „Добре!” и от замъка изхвърча самият змей, изхвърлен.) Рицарят 
отначало напада змея, но змеят едва ли не започва да го увещава да я 
вземе тая принцеса, че му се е качила на главата, страшно мързелива и 
инатлива! След това змеят и принцът се обединяват срещу принцесата и 
надвиват капризите и, превъзпитават я. 

И една смешна езикова случка. Прибираме се ние вечер, заизлизали 
сме от града към поляните, и ни спират две момичета, искат да ни питат 
къде свирим, но почват да ни питат на какъв език говорим: „Deutsch? Руски? 
English?” – аз викам „English is fine.”, те после питат „Български?” и ние сме 
в туш. „Що не почнахте от Български, бе, патици с патици?!” 

 



Но да се върнем на повествованието. Събудил съм се с болно ухо, та 
стоя на слънце пред читалището в Черноморец, а ония тримата са бог знае 
къде. Пиша и си посвирвам на китарата, която са ми оставили. 

И както си дрънкам, пред мен поникват две деца, братче и сестриче. 
Братчето беше по-малко, а сестричето – познахте – по-голямо. На 6 и 8 
години съответно. Леле, музиканти се извъдиха! Като хвана малкият 
китарата и бой, бой по струните! Пък сестра му гледа отстрани, видимо 
впечатлена, и му вика с уважение „Браво бе!”. Умрях. Голямо признание му 
удари. На малкия пък му падна една шарена лепенка от раничка на ръката, 
та я лепна на китарата „за спомен на баткото”, както отбеляза кака му. 

Питаха ме какво правя, а пък аз – тях. По едно време дойде майка им 
и вика – сега ще ви снимам! Свирете нещо! Какво пък да свиря? Попитах. 
Тя вика – дай „Hotel California”! Ей, добре че я знам как се свири! Изпях им я 
до края на първия припев, през което време майката снимаше и 
усмиряваше децата, че не ги свърташе на едно място. „Виж хубавата 
песничка, бе, сине!”... Тръгнаха си после. Живи и здрави да са! 

Дойдоха си ПиЖиД. Купили 
си пичовски очила. На Жоро 
бели, на Петро оранжеви, на 
Данка – шарено розови. Аз пък си 
нямам, ама и не обичам. 

 
 
 
Ходихме до плажа, но там 

не ни дадоха да легнем, защото 
трябва да се плати чадърче. 
Ходихме накрая на плажа, където 
се свряхме зад едно заведение, 
легнахме на някаква платформа. Легнахме да спим, но ни събуди някакъв 
от заведението с много добре намислена реплика. Вика – „Не ви ли убива?” 
– „Не.” – „Защото на мен ми убива.” 

Отидохме в парка, където играем, и там проспахме времето до 
вечерта. Тоест времето до игра. 

Играхме! Имаше една импровизацийка със стреляне с пистолет – 
кукла с пистолет застреля истинския Петромил, който беше пред паравана. 
Петромил, естествено, се тръшна на земята. Жоро после разказа как 
някакво хлапе се доближило до куклата и с много дълга и дълбоко-
психическа пауза преди това и с потреперване на устата казало „Той се 
прави, нали?”... Леле. Горкото дете, хаха. 

Децата като цяло са големи образи – много вярват на куклите, 
общуват с тях, даже ги пердашат от време на време, когато твърде упорито 
не възприемат. Е, разбира се, имало е и по някое буйно хлапе, дето ще 
тръгне да ги замерва с камъни, или пък разни деца, дето обичат глупостите 
и простотиите, та все карат магьосниците да си правят магии за пърдене и 
сране (ние не ги правим). 



По време на играта съвсем забравих болести и пр. Вечерта ме беше 
страх да не се върнат през нощта, но не. Бяхме си взели почти целия багаж 
тоя ден, защото вечерта родата на Жоро отидоха на традиционно събитие 
– всяка година ходели в някакъв ресторант, в който има лотария и който я 
спечели му се опрощава сметката. Та тая вечер нямаше да може да си 
вземем чувалите и палатките, затова си ги носихме с нас цял ден. 

Изгря решението да отпрашваме за Созопол. Фестивалчето, на което 
искахме да паралелстваме с куклите, е от 20-ти до 28-ми юли. Не щяхме да 
отиваме още вечерта, защото привечер трудно ще се търси място за сън 
освен директно с чували на плажа. Хубаво е поне да се огледаш, да си 
намериш нещо по-закътано, пък даже и за палатка може да се намери. 
(Палатката много улеснява пазенето на багажа от крадци.) А пък и утре е 
работен ден... 

 
Ден 22, 19.07.2013, пристигането в Созопол. ПЕТЪК Е! 
 
Бързо да настигнем настоящето като натрупаме още ден-два! Ставаме 

ние на 22-рия ден от бойното си кръщение във Варна. Не, не ставаме във 
Варна, а в Черноморец. А аз нямаше нужда да пояснявам това, защото 
скъпите читатели умеят да се ръководят от запетаи. 

Минахме през родата на Жоро да се сбогуваме с тях и да не се 
сбогуваме с якето на Петромил, което още държаха като заложник. 
Братовчедът Емо също като мен страдал от ухо, но почнал ден по-рано и 
май още продължава, докато аз се оправих само за ден. Натякнах му „Нека 
ти, нанананана!”, хаха. Без лоши чувства, Емо. 

Слънце грее, дъжд не вали, а никакви, никакви не спират коли. ПиД се 
качиха на някакво чудо огромно, дето отзад в багажното им тикнаха багажа, 
пък ние с Жоро убихме около час с глупости на развален английски, преди 
да ни спрат едни пичове, при които нямаше грам място, след като се 
качихме. Добре че си поех въздух преди да се кача, че иначе откъде щях да 
дишам през тия 5 километра? 

Пет. Макар Созопол да е на осем. Но за това – после. 
Кацнахме с Жоро, пък взе, че му звънна баща му, че ще мине. Баща му 

на Жоро не знам дали знаете, но прави превози до морето от София (носи 
пиене), та понякога се засича с Жоро, за да му вземе по някоя износена 
дреха за София и да му донесе нови. Жоро винаги е бил подреден и 
спретнат човек (поне откакто го познавам, разбира се). За сравнение, аз не 
съм си отварял раницата, откакто сме тръгнали, а униформата не съм я 
свалял, откакто Цецка я изпра в Бургас. 

Докато го чакахме баща му на Жоро, харесахме си една диня от 
крайпътен дюкян, 40ст/кг. Взехме си една за 1,50 и се спукахме от кеф. 
Бащата на Жоро дойде и си отиде (впрочем, със сестра му на Жоро), 
динята беше изядена, а пред нас – пътят за Созопол... 

На табелата на разклона пише „Созопол 3”. Не е близко за пеша с 
много багаж, само това ще кажа. Е, ще кажа все пак, че се бяхме и 
надумкали с диня. 



Созопол е разделен на нов и стар град. Двете части са двете половини 
на дъгата на приятно кръгло заливче. Градът е много красив, погледнат от 
плажа или от крайбрежието – или от морето. Особено крайбрежието на 
стария град, там има много заведения, по скалите със светлини, стълбички 
и всичко. Хубавичко е в Созопол! 

Намерихме ПиД на летния театър. Зарязахме там Данка с багажа и 
тримата с Петро и Жоро тръгнахме наоколо да видим какво-що. Видяхме 
паметниче на Георги Минчев точно над плажа. 

Видяхме и едно паркче, в което много деца карат пластмасови детски 
автомобили, даже има табели „Внимание!!! Деца шофьори”. Само като за 
нас беше това паркче... 

Оставете това, ами един чичко на малко по-главната улица, между 
която и плажа се намира паркчето, ни спря и ни поразпита какви сме, що 
сме. Той бил клоун тук (кой го знае колко е клоун, ама червен нос си има, 
ден-два по-късно го мернахме в униформа). Вика – без разрешително 
проблеми ще си имаме, та да ходим в парка да играем – там по-закътано, 
по не на главно. 

А сега, читатели, моля за внимание! Днес е много важен ден, защото 
Даниела направи смешка! Сам-сама! Нали остана да пази багажа на 
театъра. Връщаме се ние и викаме – а ти знаеш ли, че в Созопол са 
индианците (това е вярно, впрочем – тук са, преследваме ги град след 
град). Тя вика – да, знам, ето ги там зад ъгъла, дори си поприказвах с тях и 
дъра-дъра... Ние – а кой пази багажа? Тя – а, едно куче... Браво на Данка! 
Каза го съвсем сериозно. Хубава смешка се получи, много си вярваше. 

Пък после един чичко ни помоли да преместим багажа, че да почисти 
седалките. Беше много благодарен, защото „на руснаците като кажа – и те 
само ме гледат!” и почна да се вайка... 

Помотахме се (иска ли питане), пък рекохме – дай да играем. 
Опънахме се на поляната в парка, заиграхме... А така. Никой никакви 
проблеми не ни направи. 

Изиграхме много неща, като в началото се получи една интересна и 
очудващо завършена импровизация на тема „Бочко на гости в 
работилницата на чичо”. Накратко ето какво стана: чичото си работи, мъчи 
се да направи машина за шум (кречетало) – майстори я като я удря с чук. 
Идва Бочко – чичото трябвало да го гледа. Чичото го кара да седи мирен в 
едно кюше настрана от работата, но Бочко все му се вре в ръцете. Откакто 
Бочко е дошъл, чичото един път не е успял да чукне с чука, та работата не 
върви, майсторът се нервира. Накрая Бочко го кара да му даде чука и той 
да работи вместо чичото. Получават се много сакатлъци с чука (Бочко 
замахва назад, удря без да иска чичото), но в крайна сметка Бочко поправя 
машината! 

Чичото е доволен, но Бочко прави страшен шум с машината и чичото 
го мъмри – казва, че машината е за продаване, а не за лична употреба. Не 
му трябва шум в работилницата. Бочко иска той да я купи, но без пари, 
защото няма. Чичото първо се дърпа, но бива изнуден и под заплаха от 
шум му я продава без пари. 



Бочко се развихря, чичото го моли поне да излезе на улицата. Тъкмо 
да захване нова работа и отвън се чува страшния шум, който все още пречи 
ужасно. Чичото излиза, мъмри Бочко (извън кадър) и се връща, но аха да 
хване чука и пак – шум. Чичото взима чука и излиза навън. Чува се „ау!” и 
няма вече шум. Чичото се връща и продължава работа. 

 

 
 
В Созопол в крайплажното заведение „Под прикритие, Under cover”, на 

чиято табела пише „sicret live”, което може би е опит да се напише „secret 
life”, има тоалетна за левче. И то не каква да е, а мащабна – само в 
мъжката има две тоалетни чинии, два писоара и ДВА ДУША!!! И познайте 
какво – изкъпахме се! Всичките! С шампоан! А водата беше убийствено 
студена, чак ми замръзна мърсотията и не щя да се измие. Шегуавм се. Та 
душовете – още преди да играем, по времето на мотаенето. 

Даже имаше предложение в дневника да напиша просто „19.07.2013 – 
изкъпахме се.” и да не пиша повече за тоя ден. 

 
А тук, скъпи туристи, ставаме 

свидетели на автентична останка 
от някое изиграване на сценката-
импровизация „Митко си пише 
домашното, а Бочко му пречи” или 
по-съкратено „Митко и Бочко 
смятат”. Забележете автентичния 
почерк на Митко: колко малък е 
самият Митко, а колко големи цифри и знаци изписва. Почеркът наподобява 
този на неумелия, но уверен шестгодишен, какъвто всъщност Митко често 
претендира да бъде. 

Митко винаги е впечатлявал зрителя с интелект, кротост и мъничко 
заспалост, досадност и прочее черти на малкия гений. Като антипод на 
Бочко, разбира се. Бочко е стихия. 

 



В Созопол срещнахме един растафар с тамбуричка, черен, та чак 
негър. Решихме, че явно това е тукашният Санчес – а Санчес кой е? Просто 
слушайте за тоя и ще добиете бегла представа. Само дето Санчес повече 
пие, а този тук повече пуши. 

Идва той, вика „Peace!”. Говори доста, ей, и е доста отнесен, говори 
малко инак, опако: със странни изрази... Споменахме нещо Георги Минчев, 
той – „Защо му вдигате костите?”. Веднъж хвана един кърлеж, остави го на 
тротоара и го изгори със запалката, а после вика – прощавай, Господи, че 
направих една смъртна присъда... и т.н. 

Вечерта след играта... легнахме да спим на плажа – надявайки се да е 
за последен път с целия багаж. Не намерихме по-хубаво място, макар да 
потърсихме. Овързахме китари и чанти отгоре-отгоре, т.е. направихме 
защитна система в стил „да вържем пиленцата едно за друго и за 
кокошката, че да не ги грабне ястребът”. 

Лека нощ за този ден! 
 
Ден 23 – 20.07.13, събота – втори ден в Созопол 
 
Събудих се много рано от болеж в корема, който мина веднага, щом 

станах. Часът сигурно е бил 4-5, слънцето още не беше изгряло. На плажа 
имаше една групичка, явно будуващи от вечерта, които се изкъпаха голи, 
пък взеха, че си отидоха. Заизгрява слънцето, дойдоха разни кифли да се 
снимат с изгрева (браво все пак за ентусиазма да станат рано!). 

Дойдоха и 12 човека да се правят, че някой ги гони да ги хване, сиреч 
да бягат по ръба на морето. 

Аз какво да правя – изкъпах се, оказа се потресаващо плитко на места 
доста навътре. После захванах да пиша тук и така до 9 часа. 

Преместихме се в паркчето да закусим и на гости ни дойде Санчес с 
едни вафлички. Пита ни два пъти дали искаме вафличка, докато накрая не 
му остана само една, която ни остави с думите „Каквото искате я правете. 
Ако искате, нахранете мравките с нея. Ако искате, приберете си я в 
стомасите.” Аз после си я прибрах в стомаха. 

Заседнахме на едни пейки, ПиД отидоха на двучасова разходка... С 
Петро ходихме в новия град – там се срещнахме с най-различни МОНТФИЗ-
джии, не на последно място с Николай Петров, който беше в нашия клас 
почти до края на първи курс (до преди 2-3 месеца). Видяхме се и с разни 
хора от НАТФИЗ, и с много, които не познавам, ама Петро ги знае. Видяхме 
и тлъстия (прощавайте) Сашо от нашия клас, който е много добър певец и 
музикант и ще асистира като пианист на Дария Колева, нашата учителка по 
ритмика и народни танци в академията. Тя тук ще прави някакви уроци за 
хората от фестивала. А Сашо го знаете вече, участвал е в 
повествованието! 

Връщаме се с Петро – пък при Жоро и Данка бяха дошли едни. 
Компания от две жени и четирима мъжаги, гологлави и татуирани, страшни 
като Светльо Витков, ама и много глупави. Общуваха нещо с нас. Аз сгафих 
да боцна единия с пръст по корема и разбрах, че той не е много ларш по 



отношение на хумора, та малко ми се скара. Аз пък се разсърдих и отказах 
да обядвам, ами ходих малко по главната улица, за да ми мине 
огорчението, че не всички приемат досадната ми същност и начин на 
изразяване, хаха. 

На тая малка разходка срещнах един дърводелец, който дялкаше 
разни лица като негърски маски върху трупчета от дърво. С него си 
говорихме – за търпението, което е нужно, щом твориш нещо, за това кой 
какво разбира, като види нещо... Дърводелецът например разви теза 
против орнаментираните църковни кръстове, които не са верни с оригинала 
и са просто стилизирана простотия, изгубила всяко значение. 

Върнах се и всячески игнорирах който не ми харесваше, че лошото 
отношение, веднъж появило се, се превръща в лошо настроение, което те 
прави лош и към тези, които не заслужават – например колегите куклари. 

НО КЪМ ТЕАТЪРА. 
Играхме добре, дори се родиха някои много интересни нови неща. 

Накратко каквото се сещам: 
– приказка за живата вода – драматургия: един цар се явява на 

паравана и казва „сега ще ви разкажа как единият ми син стана цар. Едно 
време имах двама синове, но... вижте какво стана...” Царят ляга болен и при 
него идват двамата му синове. Големият все избутва малкия назад. Царят 
им казва, че е болен и който му донесе жива вода, за да го излекува, ще 
стане новият цар. Синовете тръгват, но големият син спира малкия и му 
казва да не ходи за жива вода, защото е по-добре царят да умре, че да не 
им се пречка в управлението. Малкият син хуква да взима вода, а големият 
остава назад. 

Малкият син първо трябва да намери велик майстор ковач, който да му 
направи вълшебна чаша, че да може да носи жива вода. Така и става (мини 
конфликти: ковачът е оглушал от звука на наковалнята; ковачът иска да 
тупне принца с чука по гърбината за успех). С чашата принцът отива при 
живата вода. Там има змей и принцът го напада, но змеят само вика „Защо 
ме нападаш?!”, нашият – „Защото искам жива вода!”, змеят – „Е аз какво ти 
преча, просто отиди там и си налей! Какви са тия предразсъдъци?!” 
Принцът налива вода и се връща в кралството, но там го пресреща лошият 
му брат, краде му чашата и излива водата. (По време на пътешествието на 
връщане, мини конфликт – принцът не може да реши дали да бърза, че 
царят ще умре, или да ходи по-бавно и внимателно, за да не разлее водата 
– накрая решава да прави една бърза крачка и една бавна крачка, една 
бърза и една бавна и така нататък.) Лошият брат сипва проста вода в 
чашата. Носи я на баща си, той му казва „ти ще си крал”, пие и умира, 
защото нормалната вода му е противопоказна в това състояние. 

Идва малкият брат, който през това време е тичал пак до ковача и до 
змея, носи нова жива вода. С нея съживява царя и става класически 
хепиенд – опандизват лошия, а добрият син става цар. 

– лодкарят на река Стикс – облякохме оня добродушен чичко с 
мустаците, моя машинист (а напоследък и Фредерик Джонсън) в качулката 
и наметалото на смъртта, сложихме го на „пиратския кораб” (пак картата, 



прегъната на две – нуждаем се от пиратски кораб, трябва да си направим!) 
и стана оня образ, дето взима монети от умрелите, за да ги превози до Ада. 
След това просто изредихме при него страшно много различни персонажи, 
които по една или друга причина нямат и не могат/не искат да намерят 
пари, че да минат. Имаше и един дявол (лошият мустакатко на Жоро с две 
шпулести обувки на главата за рога), който се изживяваше като 
работодател на лодкаря, а и имаше специални взаимоотношения с някои 
умрели – една лоша лелка му беше жена, една мумия с карта “All inclusive” 
му беше почетен гостенин, та дяволът и правеше вятър с перо... А най-
култов от всички беше растаманът – идва, пее си и просто минава по 
реката, все едно е твърда земя, все едно си влиза в хола. Естествено, най-
интересни бяха действените епизодчета, например фараонът беше ням и 
ставаха все някакви обърквации с него, не щеше да се качи на лодката... 

 
По някое време спряхме да играем. Дойдоха най-различни хора – от 

школите и фестивала, пък и родата на Жоро, включително леля му, чичо 
му, Емо с ухото, баща му, сестра му... Само баби и дядовци нямаше. 

Говорихме с този, с онзи. Видяхме и Мара и Лазо от нашия клас, 
между другото – те също кръстосват моретата това лято. С Петров и с един 
пичага пък слушахме „The End” на Doors. Тоя пичага пък се чудел дали да 
остава в България. Викам му – според мен остани, егоцентрично казано. 
Само пари много от театър няма да видиш, иначе си е супер – и поле за 
изява има (Сфумато, това-онова), има сериали и прочее. Визирах и най-
вече вярването си, че в зпадните страни и Америка хората са по-зомбирани 
и роботизирани, контролирани, с повече предразсъдъци и тъпи 
убеждения... 

Отидохме с Петров у тях в хотел някакъв, че да си оставим крупна част 
от багажа – палатките и моята раница, куфарчето на Дани и т.н. След тази 
чудесна постъпка, след която ни олекна, отидохме да спим. 

Легнахме на плажа, но не на същото място, защото там беше изсипан 
някакъв морски гмеж от водорасли и други гадости. Намерихме си друга 
ниша, оградена от същите скали, които ни ограждаха и вчера. Фиорди 
разни. 

И хъррр. Фю. Хъррр. Фю. Хърр... Фю... Хъррр, фю.... 
 
Ден 24, 21.07.2013, Не деля (а умножавам) 
 
Днес нищо не ме боля сутринта, затова станах късно. Небето беше 

свъсено, щеше да вали – и заваля. Скрихме се под прикритието на „Под 
прикритие” (sicret live), докато не ни изпъдиха, че ще отварят. Дъждът беше 
поспрял, та тръгнахме яваш-яваш нагоре по голямата улица на стария град. 

Видяхме онзи клоун в униформа. Беше повече отворко, отколкото 
клоун (просто поздравяваше тоя и оня минувач, който му е познат). Каза ни 
– ходете ей там, до ей онова дърво, да посвирите! Неделя е, кажете, че е 
неделя, ако някой ви направи проблем. 



Да, ама ние не засвирихме, а продължихме. Спряхме пред една много 
хубава стара къща с дървена облицовка, красиво черна. Там имаше малка 
полянка с три пейки. Там преживяхме до обяд, че и по обяд. После Петро 
отпраши да се вижда с някого, а ние тримата с Жоро и Дани бавно го 
последвахме в посока паркчето. Седенето на пейките и въобще сутрините 
много ми помагат да не изоставам повече от два дена назад с дневника, 
пък и чета – вече съм преполовил един том на Радой Ралин, той е голям 
образ. Препоръчвам го на всички любители на конкретен и остър хумор и 
сатира. 

Духаше бая ветрец, но все пак опънахме паравана. Играхме, макар и 
от време на време да губехме енергия. Понякога имаме такива дни, в които 
някой не се чувства много добре и не партньорства с останалите с нужния 
ентусиазъм, че да живнат куклите – това скапва и останалите. Все пак 
имахме и силни продукции: 

– Митко и Бочко се карат за овцата, връчена на Мирко да я пасе, а 
Бочко иска да я язди на родео и Митко го спира 

– Бочко е вкъщи и чака майка си. Тя се връща и му е купила подарък. 
Кара го да познае какво е – той изрежда играчки и интересни неща, а 
накрая майка му му разбива мечтите, като вади едни панталонки. После се 
намесва и бащата, който иска салатка от майката. Тайно дава на Бочко меч 
да си играе. Бочко вдига страшен шум, майка му идва да го нагледа, 
осъзнава, че има меч и истерясва, защото не обича агресивните игри – 
„Милион пъти сме водили този разговор...” 

След представленийцето се срещнахме с разни хорица пак от 
фестивала и ходихме да гледаме едни етюдчета на едни мацки от една 
школа в МОНТФИЗ, които са „завършили първо ниво”. 

Етюдите бяха много неорганизирани откъм драматургия и съвсем 
самодейни по вид, имаше много неща „ей така” и пр., но първо – приеха се 
добре от всички в публиката и второ – имаше хубава енергия и весело 
беше. Най-удачно беше едно надиграване с въображаеми оръжия – 
надпреварват се две момичета да вдигат все по-големи пушкала, докато 
накрая едната не изигра как влиза в танк. Имаше и малко голотия... 

Голямо МОНТФИЗ парти запълни „нея нощ”, пък ние ходихме да спим. 
Край. 
 
П.П. Имаше един етюд с чин, който е магнит за хора и аз познах, че 

момичето накрая ще си излезе с него. 
Имаше един етюд, в който едно момиче изглеждаше като лесбийка, 

държеше се като такава и излъга всички очаквания, като наистина се оказа 
такава. 

И накрая един етюд, който беше като цяло като всички останали, но на 
сцената влетя едно момиче и се разкрещя „Какви халтури играете!!” – и 
това беше основното в етюда. Много беше силно. Споменаваше се, че 
въображението и въобще мисленето идва с четене – вслушай се в този 
мъдър съвет, читателю! Може и не само Достоевски, но чети! 

 



А сега – песен. „Ваше благородие, госпожа удача” на Булат Окуджава, 
акорди, които хванах самичък: 

Am Am E Am 
C G G C 
F F G C 
F E E AM 
Текст няма да ви пиша. Не че не го знам, но не искам да ви стане 

страшно като видите правописа ми на руски. Ще ви го спестя. 
 
Ден 25, 22.07.2013 – ден Х в Созопол 
 
Много смотан ден. Нищо няма да пиша за него. 
Затова ето ви малко песничка: 
Am C D F Am C E 
There is a house in New Orleans they call the Rising Sun 
Am C D F Am E 
And it’s been the ruin of many poor boys and God I know I’m one 
My mother was a tailor, she sew my new blue jeans 
My father was a gambling man down in New Orleans… 
 
Всъщност добре де. Петро настоя да кажа все пак, ако не друго, то... 
Играта ни беше сносна, играхме хубави неща, мускетари и др., но 

нямахме много публика. Привечер пък отидохме да гледаме... 
Чехов. 
Ей богу, не го разбирам тоя Чехов и това си е! 
Представлението не мога много да коментирам, защото към 1/3 

заспах, след това към средата се осъзнах, че спя, погледнах какво се 
случва на сцената и окончателно реших „Не, това наистина не ми се 
гледа!”, защото видях някакъв калабалък от хора, спорещи за нещо си... та 
заспах до края на представлението. 

После ме налегна страшна депресия, че не разбирам Чехов – автор 
разбран и обичан от КОЙТО И ДА Е ОТ ХОРАТА, КОИТО ПОЗНАВАМ, с 
изключение на роднините ми, с които никога не съм говорил за него и не 
знам дори дали са го чели. 

Жорко днес (три дни по-късно) ми вика – Краси, дай ми някоя загадка 
да я реша! Аз му викам – кажи ми защо не разбирам Чехов. Той отказа да 
отговори – не било логическа задача. 

Скучен ден, какво да ви пиша? Ходихме взехме багаж, ходихме 
оставихме багаж, какво? 

Ау, да бе, след представлението имаше парти при басеина в хотела, в 
който са МОНТФИЗ-джии. Бяхме. Използвах случая да попълня дневника. А 
Петров ми даде да прочета неговия смешен монолог, с който щял да 
кандидатства, а също и едно много хубаво стихотворение за някакъв 
тромпет. 

Аха, сетих се какво да ви разкажа! Предния ден като ходихме да 
вземем малко багаж, точно след като гледахме онези етюди, стана нещо 



интересно. Минавам аз покрай хотела и чувам глас – „Ти си от НАТФИЗ, 
нали?” Аз казвам „Да, по миризмата ли позна?” – тогава носех в едната си 
ръка чифт обувки, а в другата – чифт чорапи, и двете бяха ужасни, защото 
току-що ги бях събул. Много съм тъп да пробутвам неразбираеми шеги на 
непознати хора – съставят си странно мнение за мен (или, не дай боже, за 
НАТФИЗ). Визирах факта, че в НАТФИЗ е много задушно и смърди на 
студенти, пък то не е основното в отношението ми към академията това! 
Обичам си я въпреки всичките недостатъци. Ама как да разберат 
непознатите? Тъп съм. 

На продавалницата за сладоледи беше някакво момиче, завършило 
тая година. Каза, че ни помнела, че сме много шумни по коридорите. Ние 
наистина сме много шумни в НАТФИЗ, затова сигурно с никого не ни бърка. 

Поговорихме си малко – тя била на някакви неща от фестивала. Каза, 
че колкото по-млад е един артист, толкова по-самовлюбен е той, и цаката 
да станеш истински артист е да спреш да си самовлюбен. 

Четеше Хорхе Букай, а аз Хорхе Букай, Умберто Еко и Паоло Куелю ги 
бъркам страшно. За нито един нямам търпение, доколкото въобще съм 
пробвал да ги чета. Нещо като Чехов са ми. Или пък казват разни неща, 
дето си ги знам. Ей, трябва повече да чета, ама къде повече? 

 
Ден 26 – 23.07.2013, последен ден в Созопол 
 
Сутрин ставам рано, часовникът звъни. Часът е 11, а край нас – един 

дядо и едно момиченце, Мими. „ХайДЕ, МиМИ, да опънем кърпата!” Мими е 
нещо отнесена. „Хайде, Мими, преоблечи се!” „Хайде, Мими...” Хайде това, 
хайде онова... Ляга Мими да се пече. „Ау, Мими, забравили сме книжката с 
приказки! Е, нищо, без приказка днес.” За пръв път Мимето дава реакция – 
„Еееее!”, ама какво да направи? Ляга. Посяга да вземе мидичка, а дядото 
веднага – „Аааа, Мими, хайде поне първия половин час да не мърдаш!” 

Леле. 
Ходих да се изчипкам и си мислех като се върна да разкажа на Мимето 

някоя приказка, но се върнах, а тях ги нямаше – Жоро вика, че са влезли да 
се къпят. Много тъжна работа, горката Мими. 

Жоро вика – я го гледай оня, ще скача от скалите – един се качил на 
скалата, от която най-много да скочиш на някой руснак върху корема. Та 
гледам аз и какво да видя – това е Тошко. 

Тошко е един мой бивш съученик, който сега учи в Чикаго, но за лятото 
си е в България. Той искаше да дойде, хем на море малко, хем да ни види 
как играем (той много обича импровизации и такива работи, та му е 
интересно). 

Та Тошко. Качвам се аз зад него на скалата, той тръгва да слиза. 
Погледна ме по едно време, не ме отрази. Аз вървя след него. Тия моите – 
Жоро се пръска от смях, а Петро недоумява – кой е тоя човек и защо Краси 
го тормози? Пък Тошко така си филмира, ха. 

Оказа се, че дошъл рано сутринта, видял ни, че спим, и направил един 
плаж. Веселяк. 



Ходихме да закусим, после и да обядваме. Изкъпахме се пак на 
душовете. Тоя път ледената вода не ни се стори чак толкова студена. 

Жоро ходи на една стълба някъде в града, която стълба е вързана 
само на две места и се върти около оста си. Наклонена е под 45 градуса. 
Целта е да стъпиш на предпоследното стъпало. Който се качи, печели 
100лв. Струва 10лв за 5 опита. 

Та връщат се Жоро и Дафни, тя беше с него, и разказват, че е много 
трудно. Жоро паднал 5 пъти. 

Тая стълба е ужасна. Голямо изкушение е. 
Не и се поддавайте! 
 

 
 
А жената до нея може да се качи до горе без да му мисли... 
Жоро и Данка се върнаха с два пъзела от ония металните, дето 

някакъв китаец от Китай ги измисля сложни, че да не можеш да ги 
разглобиш или сглобиш, Накрая ги разбихме и двата (не че ги счупихме, 
ами ги разбрахме как стават). Пръв обаче разби по-гадния пъзел мъжът, 
който е на батута. Този мъж ни стана приятел – той е баща все на някое от 
децата, които се мотаят по цял ден наоколо. Или на онова бебе в 
количката, която от време на време разхожда насам-натам. 



Децата на хората от околните атракции са цяла гилдия. Първо с нас се 
запозна Михаела от Плевен, тя е дъщерята на жената на гипсовите фигурки 
(можеш да си купиш и да си оцветиш там гипсова фигурка). Михаела сега 
ще бъде първи клас и е много възпитана, и говори едно такова хубаво... 

После има един Алексис, който е шемет голям – дива глава, малко 
като Бочко. Все търчи с едни джапанки – как не се пребива, не знам. Той 
също ни стана голям приятел, все ни тормозеше нещо, че да играем с него. 
Той е син на продавачката в „плод и зеленчук”-а близо до паркчето. 

Един път отиваме с Петро нанякъде и минаваме покрай магазина, 
вътре е Алексис. И вика – ееей, това са тези от кукления театър! И тича да 
се скрие зад майка си. Тя се смее, смеем се и ние и казваме – днес отново! 
Отминаваме, а отзад (с няколко секунди закъснение) чуваме „йееее!!”.... 

Та какво стана тоя ден? Дойде Тошко, блъскахме си главите в 
пъзелите на чичо китаец, пък аз изрязах от кашон един хубав пиратски 
кораб, направихме му и котва, а мъжът от батута му нарисува прозорчета и 
написа *РАЯ* като име. Яко е, че пиратите ще се карат къде да пада 
ударението. 

И аха! да заиграем, когато хоп – дойде дамата с кучето. Тъкмо 
опъвахме паравана и тя ни сецна ентусиазма. Оказа се от общината... 

Нататък знаете – глоба, ако пак ни види, трябва разрешително, което 
се вади преди сезона... 

Прибрахме паравана. 
Дойде мъжът от батута (май се казва Ради) и се опита да ни вдъхне 

смелост, да играем, но ние бяхме желязо – щом не може, не може. Беше 
решено на следващия ден да се връщаме в Бургас. 

Поседяхме и посвирихме. Дойдоха нашите лоялни петима зрители и 
казаха – хайде бе, няма ли да играете? Ние – няма. Те обаче настояваха, 
настояваха, та станах и им разказах една приказка за Митко и Бочко как 
отишли на пазара и замервали една продавачка с плодове, после бягали от 
нея, пък после се върнали да я питат защо не ги гони... Весело беше. А 
после играхме на гоненица с подобрения – гонещият беше робот или 
зомби... Абе поиграхме си с децата. 

Останалите поседяха и си починаха, свириха и пяха. После пък, 
привечер, се преместихме на любимите си пейки – и продължихме 
концерта. Вече сериозно през нощта се люшкахме и на едни люлки, 
свирихме много песни, хубави също... 

Созопол беше хубав град, а ний – театър непознат, блажени години, не 
ни искаха разрешително. 

 
Три неща. 
Първо, по обед. С Тошко и Жоро ходихме за храна. Но се застояхме 

пред едно магазинче за мед. Не магазин, ами щанд, ама леле какво имаше! 
Имаше восък, прополис, цветен прашец, милион меда с орехчета, без 
орехчета, със сусам... и един лаптоп, на който течеше самоделно 
образователно филмче за пчеларството и за живота на пчелите. 



Много е интересно. Всеки кошер си има една царица. Тя е малко по-
голяма от обикновена пчела (1,2 до 2 пъти размера на обикновена пчела-
работничка) и е една за цял кошер. Само тя умее да снася яйца. Яйцата се 
снасят в клетчици от къщата на пчелите – питата. Това е голяма 
конструкция от долепени шестоъгълничета от восък. Интересното е, че 
човек прави заготовка за такова, като дава на пчелите дървена рамка, в 
която има тел, преплетена на шестоъгълничета. После пчелите ползват 
директно телта като ориентир, слагат восък по нея и готово. Това се прави с 
една малко подмолна цел от страна на човека. Клетчиците на мрежата са 
мънички и в тях се снасят само оплодени яйца, от които ще се излюпят 
мъничките пчели-работнички. Пчелата-майка усеща, че от такава малка 
клетка не може да се излюпи търтей (неоплодено яйце), затова 
неоплодените яйца снася само в самоделни клетчици не от дървената 
рамка (които пчелите правят от нищото сами и явно ги правят малко по-
големи). Така пчеларят може при изваждане на рамката просто да отреже 
самоделните пити с неоплодени яйца, които не му вършат работа. Търтеи 
през лятото на пчелите не им трябват много. А през зимата... 

Пчелите зимуват като всички пчели се 
скупчват на топка, майката е посредата, а най-
старите пчели са отвън, че да умрат първи – 
както на илюстрацията вдясно. Така се пазят от 
студа – в кълбото е около 40 градуса 
температурата! И така – само ядат и спят до 
пролетта. (А илюстрацията беше пригодена 
към пчелната тема от една рисунка на Жоро, 
представляваща напречен разрез на 
трансатлантически кабел. 

А когато е работен период, пчелите са 
много целенасочени. Летят си по задачи, 
блъскат се на входовете – искат повече и 
повече работа да свършат! Ако човек е пред 
кошера в такъв момент и пчела се блъсне в него, тя няма да го ужили, а ще 
си продължи. Но щом са в период, в който няма работа, пчелите стават 
агресивни, защото какво друго да правят? Та пазете се от пчела без работа! 
Трудът облагородява пчелата. 

Също и човека. 
Работи в името на нещо, и няма да имаш за какво да се безпокоиш! 
Второ. Същия тоя ден имаше една промоция на цигари „King’s” с 

някакъв спортен автомобил – който иска участва в състезание 1:1 – смяна 
на гума! Бихме се аз със Жоро (бих го без да завие и една гайка на неговата 
гума) и Петро със Дани (Петро я би със 7 секунди). Който победи печели 
hands-free, а който загуби – запалка. 

После играеш в допълнителна игра за безплатна снимка с колата. 
Трябва да извадиш кутия цигари King’s с нов дизайн от една каска, в която 
има и такава със стар дизайн. Разликата била, че логото на новата било 
релефно. Жоро не успя. Тя му вика – пробвай пак! Той пак не успя! Тя му 



вика – гледай сега, новата има сложено целуфанче, а старата няма! Жоро 
успя най-накрая. Аз му викам – абе Жоро, прави се на луд и бъркай докрай! 

 
Трето, привечер. След като ни казаха да не играем, след като си играх 

с децата и след като посвирихме малко, ходихме на разходка из града. 
Първо тръгнахме на представление – пак от фестивала, всяка вечер от 
21:30 имаше нещо Изпуснахме го обаче, твърде късно тръгнахме натам. 

Та на разходка! Минахме по централната улица на новия град. Там е 
бъкано с ресторанти и най-различни забавления. По ресторантите – певци, 
танцьори! На едно място имаше даже хоро с носии. 

Спираме ние при едни кошове, в които трябва да вкараш и получаваш 
плюшена играчка. Момичето там почва да ни обяснява: трябва да уцелиш 
коша... Аз я спирам с думите „Спокойно, и преди съм играл волейбол!”. 
Петро хвърли веднъж без пари и без награда, не улучи – топката много 
отскача! Много надута. 

Видяхме и онази стълба, дето Жоро я е пробвал. Изглежда лесно, но 
си личи, че е мамата си е... 

Видяхме и павильончето с китайските пъзели. Казахме на продавача 
да предаде на китаеца, че сме му разбрали пъзелите и да измисли по-
сложни следващия път (той се смя). 

Качихме се на блъскащи се колички! 5лв за две коли, 10лв за четири. 
Тъй като бяхме петима, аз и Дафни седнахме в една кола, а Тошко, Петро и 
Жоро си бяха всеки в кола. Беше голям смях и се роди смешката да 
излъжеш някого, че ще го блъснеш брутално, а в последния момент да се 
забиеш в стената. 

На тая разходка се видяхме с Рафи и Нели – още двама мои бивши 
съученици, случайно и те в Созопол като мен и Тошко. А после се видяхме 
и с Минчо и Борето – ОЩЕ двама бивши съученици! А и Алекс бил в града, 
и още някои хора. Тошко се зарече да се види с тях – той ще се застои в 
Созопол. 

И туй то. Разказах ви после – до среднощ песни на люлките, после 
заспахме, като направихме каре на плажа – багажът го оградихме със 
спящи тела от всички страни, а и го овързахме едно хубаво... Даже ще се 
похваля, че възелът на цялата система беше закопчан вътре в чантата на 
Петромил – значи за да вземеш нещо, без да режеш въжето, трябва да 
отвориш раницата. 

А на следващия ден... 
 
Ден 27, 24.07.2013 – Здравей пак, БургАС! 
 
Сутринта по някое време се вдигнахме и петимата – аз, Петро, Жоро, 

Дафни и Тошко – и се метнахме на стоп до Бургас. 
Първо ходихме пеша до разклона на Созопол – аз, Тошко и малко 

отделно – Жоро. Оказа се, че вече са там и стопират Данка и Петро. Тъкмо 
пристигнахме тримата, когато тях ги качиха. 



Жоро чака сам, пък го качи някакъв – после се оказал китарист, взел 
Жоро, защото му видял китарата. Той карал със 175км/ч – точно с толкова, 
защото скоростомерът не работел, когато Жоро го погледнал боязливо, а 
онзи казал, че кара точно с толкова – било максимумът, който може да 
достигне колата. 

Ние двамата с Тошко почакахме доста. Срещнахме други стопаджии, 
като двама аз поздравих много сърдечно с „Колеги!” и те ни се радваха. 
Един друг пък идва и почва да пердаши на английски, до момента, в който 
не ми видя тениската на СМГ и вика – ама вие сте българи. А ние двамата с 
Тошко – едни брадясали, едни черни, с едни черни фанелки, с едни къси 
гащи, кой ни знае от де идем! 

Накрая ни спря един чичо, който бил опитен стопаджия от едно време, 
минал 15000 км на стоп. Разправя ни най-различни истории – возил се 
веднъж на валяк (за смешката), пък едни мацки ги изментил, че ще ги 
отвлича... 

Закара ни до гарата в Бургас. А и имаше телефон, дето управлението 
му е на волана, и говорителите са тези на радиото! Уау! Всъщност има 
обикновен GSM, който се свързва с Bluetooth към колата. 

От гарата вървяхме пеша, като по пътя си купих ластичета от един 
магазин за левче. Влизам и питам – имате ли ластици за коса? Гумени или 
текстилни? Текстилни. Широки или тесни? Тесни – и тя като завъздиша 
нещо, голяма мъка я налегна. Защо, чудя се, пък се сетих и викам – 
спокойно, може и розови! И на нея и олекна изведнъж – притеснявала се, че 
има само шарени! Взех си зелен, кафяв, червен и още някакъв, на всичките 
пишеше Love и сърчице, ама толкова пък да ми е все едно... 

И СТИГНАХМЕ В МОРСКАТА ГРАДИНА! 
Да се завърнеш в бащината къща... 
Играхме четиримата, а Тошко гледаше... 
– Маската и Мацката 
– Клонингли 
– Тримата братя 
– Митко в работилницата на чичо 
– Тримата мускетари 
Напоследък редуваме познати драматургии с пълни импровизации. 

Старите драматургии имат мегдан за малко вариации и тем подобни, но 
структурата е ясна на всички и се запазва. 

Само дето тоя ден играхме пирати, като за пръв път Жоро влезе в 
ролята на Фредерик Джонсън вместо Петромил, и нещата малко се 
объркаха. Жоро не беше съвсем наясно с катарзисовия сюжет, който 
играем с Петромил, и уж тръгнахме да правим чисто нов сюжет (без да се 
стремим към старата структура), но не се бяхме разбрали докрай и Даниела 
все теглеше към стария вариант. Жоро пък вкарваше нови, спонтанни 
реакции, и нещата не си пасваха. Стана голям буламач с неясни мотиви на 
героите и много привнесени неща. Извод: ако не ти е много ясно какво се 
случва, реагирай спонтанно, а не настоявай на това, което си знаеш! 



Свършихме представлението с номера, с който напоследък често 
приключваме – последните кукли (или някои случайни) откачат въжетата, 
които държат паравана изправен, той се разклаща, куклите казват „няма 
проблем, сега ще го оправим”, откачат последното въже и параванът пада. 
Ние лягаме под него, а куклите остават на ръба и се чудят какво се случва. 

Тошко беше в добро настроение – значи, любопитно му стана нашето 
шоу. 

Отидохме на плажа, а там – прощално парти. 
Защо? 
Защото... 
Защото... 
 
Ден 28: До скоро, Жоро! 
 
Нали помните, а може и да не съм споменал, че Жоро имаше проблем 

със семейството? Е, в Созопол му се обадили, докато телефонът му бил за 
зареждане. Той, естествено, не вдигнал – и хоп! – паника, проблеми. Та 
скарали му се на Жоро и му дали ултиматум в стил „ако не се върнеш до 
неделя, не си мой син!”. 

Той реши да си тръгне на 28-мия ден от кръщението ни във Варна – 28 
дни от откриването на (както се шегуваме) третия семестър на първи курс. 
28 дни театър „Мале, мале!”. 

Вечерта на предния ден имаше мъничко изпращане. Отдавна знаехме, 
че ще върви... От вечерта си спомням само как в един момент седя до 
куфара-маса, а в следващия съм се строполил мъртво заспал. Жоро много 
ми се смя. 

На сутринта Жоро стана пръв и си оправи багажа. Станахме да си 
кажем чао, пък аз даже го изпратих до градината. Там пробвах да отида до 
тоалетната, но още нямаше 10 сутринта, та не успях. Има една хубава 
платена тоалетна там, ама си работи от десет до десет и това е. 

Жоро тръгна да лови рейс. До края на града, разбира се! Веднъж 
стопаджия – стопаджия до откат! 

Върнах се до палатката и се пльоснах. Тошко по едно време тръгна уж 
към Созопол, но се върна, защото хората, които искал да види там, ги 
нямало в града. Тръгна си Тошко , когато се качихме горе в градината. 

Помотахме се (класика) и заиграхме. 
Много силни стават някои наши неща. Сега за да изиграем „Тримата 

мускетари” всеки играе с по две кукли – аз съм Арамис и кардинала, Петро 
е Атос и краля, а Данка е Портос и д’Артанян. 

Имаме смяна в разпределението на „Тримата братя и златната 
ябълка” – преди Дани просто беше сменила Коле, като беше взела змея. 
Сега аз играя бабата с лява ръка, змея с дясна, а Данка е първия и втория 
син, а после овцата, докато Петро е третия син. 

Сега осъзнавам, че един път дори не съм описал драматургията на 
„Тримата братя” – едно от най-издържливите ни представления. Играем го 



от втория ден и почти не е отсъствало от репертоара – най-рядко през два 
дена да сме го играли. Драматургията е следната: 

На паравана – дърво в единия край. Идва бабата (ръка в пуловерче, 
която държи щипката – главата на бабата е говореща). Казва „сега ще ви 
разкажа приказката за червената шапчица! Имало едно време едно дърво. 
На него растели златни ябълки, ето такива...” – в този момент – фиууу! – и 
се появява една златна ябълка при дървото. „Обаче всяка вечер идвал 
един зъл змей и крадял ябълката!” – идва змей и краде ябълката. „Леле, 
какво да правя, горката аз! А, сетих се! Ще си родя син, да пази ябълката!” – 
и отива, вика „ААаааа!” и до нея изниква един юнак – първият син. 

Бабата му обяснява, че трябва да пази ябълката от змея и най-вече не 
трябва да заспива. Този син е много страхлив – пита „Змеят страшен ли е?” 
– „Не е страшен, сине, просто има отровни зъби, остри като саби, бълва 
огън и може да разбие камък на две с опашката си.” Синът застава да пази 
ябълката, но заспива. Идва змеят и краде ябълката. Бабата идва, разбира 
какво е станало и прогонва сина си да си търси късмета другаде. Решава да 
си роди втори син – прави го, но с втория син се случва същото – пак 
заспива и пак змеят краде ябълката. Вторият син пък е глупак – все иска да 
изяде ябълката и въобще не слуша напътствията на бабата. 

Бабата е все по-ядосана. Ражда си най-големия юнак на всички 
времена. Той изниква вече с меч в ръка и всеки път, щом чуе „змей”, почва 
да сече наляво-надясно, застрашавайки да нарани майка си. Застава да 
пази ябълката, но се сеща да се скрие в клоните на дървото. 

Идва змеят, не подозира за капана, отива да вземе ябълката и тогава 
третият син го бодва с меча. Змеят е много шашнат, но въпреки това успява 
да задигне ябълката и да избяга. Идва бабата и тъкмо да изгони и този син, 
когато двамата виждат, че може змеят да бъде проследен по капките кръв 
от раната. 

Следите водят до кладенеца. Бабата почва да се вайка и синът едва 
успява да изтръгне от нея информацията, че кладенецът води към долната 
земя. Бабата го предупреждава за ужасната опасност долу. Имало два 
овена – бял и черен. Ако падне човек върху черния овен, ще пропадне вдън 
земя и никога вече не ще види слънцето. А ако падне върху белия овен, 
бедата не е по-малка! Защото ще трябва да се пребори със змея. 

Синът вече има малко съмнения – да скача или не. Брои уж до 3, но 
все прескача „3” и не ще да скочи. Накрая на бабата и писва и го рита в 
дупката. 

Тук идва овцата – синът пада върху овцата, която представлява белия 
овен. Юнакът едва успява да се оправи с овцата, която е огромна и го 
отнася все надалеч от златната ябълка, която се вижда на паравана. Само 
дето тъкмо стига юнакът до ябълката – и от някъде изскача змеят и започва 
схватка. В схватката се намесва и овцата, която яде ту дрехата на юнака, ту 
опашката на змея. Накрая змеят увива опашката си около кръста на юнака 
и го стиска, но юнакът отсича главата му, преди да е успял да му направи 
нещо. 



Да, обаче по време на схватката овцата е изяла златната ябълка! 
Юнакът скача върху гърба и, но тя не ще да изплюе плода, докато юнакът 
не я боцва с меча отзад. Ябълката изскача цяла-целеничка от устата на 
овцата, юнакът я взима, качва се на гърба на животното, то скача и го 
отнася на горната земя. 

„Майко, прибрах се!” – само дето бабата вижда само огромната овца и 
си мисли, че тя говори. След като обърквацията се разреши и бабата най-
накрая забележи сина си, следва хепиенд. Дори овцата да изяде дървото, 
което ражда златни ябълки, синът и бабата все още имат ябълката – 
заравят я в земята и порасва ново дърво, по-хубаво и от предишното. И 
заживели щастливо до края на дните си! 

В „Тримата братя” публиката понякога участва твърде дейно. Щом 
бабата инструктира някой син, тя се обръща и към публиката – ако заспи, 
събудете го! Та когато синът заспи, публиката веднага му вика – събуди се, 
събуди се! А дойде ли змеят, децата направо избухват – ЗМЕЯТ ИДВА, ЩЕ 
ОТКРАДНЕ ЯБЪЛКАТА, СЪБУДИ СЕ! После, когато бабата пита какво се е 
случило, децата веднага обясняват, че синът е заспал (макар той самият да 
отрича). Също бурна реакция има, когато овцата изяжда ябълката по време 
на боя – ВНИМАВАЙ, ОВЦАТА ЩЕ ИЗЯДЕ ЯБЪЛКАТА!!!... Може би 
„Тримата братя” най-много провокира организираното участие на 
публиката, защото в тази приказка е пределно ясно кой какво цели, кое е 
добро и кое е лошо – затова на публиката и е лесно да прецени кога е 
нужна нейната намеса. 

 
Да се върнем в Бургас. Изиграхме и втория сюжет на мускетарите, 

май. Или това беше докато бяхме с Жоро... Не, с Жоро играхме първите 
мускетари. 

Играхме обаче „броенето” на Митко и Бочко – аз бях Бочко, а 
Петромил – Митко. Аз се шегувам, че Митко и Бочко са малко като японския 
театър Бунраку. В Бунраку по оживяването на една кукла работят трима 
души – един води краката и едната ръка, друг води другата ръка и главата с 
цялата мимика, а трети озвучава и говори от името на куклата. Най-младши 
е този на краката. За да можеш да водиш главата и едната ръка, трябва 
десет години да си водил краката. А за да озвучаваш – трябва десет години 
да си бил на глава. Та така сме и ние с Митко и Бочко – трябва да си играл 
доста Митко, за да стигнеш до енергията на Бочко. Първо аз играх Митко, а 
македонецът – Бочко. След като македонецът си тръгна, аз поех Бочко, 
защото някак си успявах да му вкарам нужната енергия. Митко пък беше 
взет от Петромил и Жоро. 

Та играем ние и познайте какво. По едно време, вече приключваме, 
тъмничко е, и Петро идва и ми казва – познай кой е тук. Аз гледам – кой е, 
мислите? Никола!!! Викам му – Никола, кое да ти изиграем? Но Петро каза, 
че вече е твърде тъмно. Нищо, утре! 

Дойде едно момче и пита – вие сами ли правите куклите? Обяснявам 
му, че не само ние, ами сме 27 човека в училището за куклен театър в 
София... Той ми каза, че и той правел кукли, от парцали направил змей, ама 



майка му го отписала от часа по кукли. Каза, че ще се запише в моето 
училище. Пита ме точно как се казва НАТФИЗ и пита дали аз ще съм му 
учител там! Обясних му, че там се ходи чак като си завършил средно 
училище и пр. Не успях много да му сецна ентусиазма. 

Вечерта слязохме на плажа и за първи път спах самичък отвън, а 
Петро и Дани – в палатката. Лампата свети силно в стената на палатката, 
затова преди да заспя правя малко сенки с ръце, пък ПиД гледат. Не знам 
много интересни, но измисляме все нови и нови. С времето и упражнението 
идва и умението. 

Лека нощ, театър „Мале, мале!” 
 
Ден 29, 26.07.2013, петък – хубав силен Бургаски ден за тримата 
 
След като се събудихме и събрахме багажите, решихме да се 

възползваме от Вело Бургас – велосипеди под наем. Много изгодно. 
Оставихме си багажа на велостанцията и отпрашихме. Карахме час и 45 
минути, като минахме много от морската градина, стигнахме до някакъв 
неохраняем плаж, на който практикуваше уинд и кайт-сърф училище – 
разни пичове със сърфовеи с парашути, вързани на въже (хвърчила), 
караха наляво-надясно из морето. С Даниела пък изкарахме „O Fortuna!” на 
звънчетата на колелата, защото нейното беше с половин тон по-високо от 
моето. 

Денят петък беше хубав. Какво играхме не помня, но бяха неща, които 
се получаваха. Публиката реагираше... 

Какво повече му трябва на човек?... 
Вечерта токът в морската градина не дойде и не светнаха лампите. 

Свършихме игра и чакахме дълго, за да не се събираме на тъмно, но не 
дочакахме. Просто се пакетирахме с фенерчета, вечеряхме до някакво по 
изключение светещо заведение и слязохме на плажа. 

Тъкмо заспивахме, когато чух глас – do you speak English? – вика. 
Гледам – едно високо момче горе в заградената част на моста (нали е 
строеж). Пита как да слезе. Помогнах му – оказа се, че са двама, брат и 
сестра, от Германия. 

ПиД бяха си легнали в палатката, та си говорих с немците сам – на 
английски. Братът говореше ясно и хубаво, а сестрата – не толкова, та 
когато ме попита нещо, пък аз как да я разбера докато си мие зъбите?! И 
почудих се, почудих се, пък и казах „My English is not the best, so brush your 
teeth first and then tell me!” 

Говорихме си сума неща – те тръгнали към Перник, където живеел 
техен дядо. Щели да пътуват трима, но приятелката на момчето се 
отказала от пътуването и отишла в Майорка, което било някакво 
общоприето място за почивка на германци. Това било малко кофти, защото 
от септември заминавала за САЩ да учи и повече нямало да се виждат с 
нашия. 

Хареса им идеята да се занимава човек с кукли. Казаха ми да видя в 
интернет Ausburg Puppenkiste, някакъв театър, с който те са израснали. 



Имаха саморазгъваща се палатка! Отваряш един цип и тя – жльоп! – и 
се разпъва сама. Онзи ми разказа как първия път като го направили много 
се изкефили до момента, в който осъзнали, че никой не знае как се събира 
обратно в торбата, хаха. 

 
Ден 30, 27.07.2013 – първи ден на „Spirit of Burgas” 
 
На сутринта на 27-ми немецът ме събуди с „Краси? Краси?” – веселяк. 

Станахме рано и ги изпратих до изхода за София. По пътя до там ни 
помогнаха едни други стопаджии, един от които като ми видя тениската и 
възкликна – и ти ли си от СМГ! Веселба голяма. 

Денят си потече по нормалното русло. 
Само дето този уикенд в Бургас е фестивалът Spirit of Burgas – много 

сцени, построени на плажа, и музика по цяла нощ. Това прави голям приток 
на млади хора, което за нас беше добре дошло, естествено. 

Имахме проблемче – на сцената в блисот до паравана загърмя музика. 
Пееше Нина Николина като че ли. Но ние не се смутихме за дълго! Щом 
видяхме, че ще ни заболят главите, ако играем върху музиката и я 
надвикваме, решихме просто да си направим дискотека с куклите. Родиха 
се няколко примитивни схеми на импровизация с музика – пееща кукла, 
понтираща певеца, или пък главички, които се карат кой танцува по-добре, 
или пък Митко и Бочко свалят какичка... 

Привечер, щом се стъмни, заприиждаха хора да ни привикват да се 
включим в тяхната група, че имаме китара, дето стои неизползвана. Едни 
ни повикаха, ние се замотахме и докато отидем – тръгнаха си. После обаче 
една компания се изсипа направо при нас – четирима мъже и една дама. В 
окаяно състояние – вече пийнали и прочее. Всичките до един големи 
образи бяха. 

Например единият беше много добър китарист, изпя няколко хубави 
песни. Като разбра, че Петро е фен на БГз, каза, че е свирил с бънито 
неотдавна. Изпяхме двете дъждовни песни, дето ги знае Петромил („Голям” 
и „Навън вали”)... Аз пък изкарах „Вятъре”. Хубаво е да знаеш поне една 
песен! 

Единият от тая група, кльощав и с очила, просто беше култова 
личност. Невъзможен. Който хване китарата, този застава до него и почва 
да барабани по кутията. На всяка песен! Другият, китаристът, много му се 
дразнеше. Щом почне да тропа, онзи спира да свири и го поглежда. 
Барабанджията вика – какво, не може ли?... Та си тропа цяла вечер. А щом 
си тръгваха (решиха да спят), целуна ръката на Данка за довиждане. 

На следващия ден с Петромил се разбрахме без думи – щом засвири, 
аз седнах до него да барабаня. Култ. 

 
 
 
 
 



Ден 31, неделя, Spirit of Burgas 
 
Днес дойде Мила. Рано-рано сутринта ни огря със своето присъствие 

тази наша съученичка. Станахме пак четирима – този път две момичета и 
две момчета. 

Показахме и какво играем, дори се включи като поп в „Красавицата и 
звярът”, като клонинг и като Портос в мускетарите #1. 

Май не съм ви разказвал „Красавицата и звярът”. Слушайте. Първо се 
заявява принцесата (принцеса Сиси в нашия случай) и казва, че чака своя 
принц. Дочува я драконът, който и се крие да не го види и и говори. Кара я 
да обещае, че двамата ще се оженят и чак тогава и се показва. Тя припада. 
Драконът я свестява и, тъй като тя е обещала, той я води в своя замък. Там 
тя преживява вътрешен процес (може да осъзнае, че драконът е добър, 
макар и грозен, или пък „Ох, скучно ми е. Какво да правя? А, сетих се – ще 
се влюбя в дракона!”). Вика дракона при себе си и го целува (може първо 
драконът да я накара да пита сърцето си, тя го пита, а то и отговаря с глас 
зад кадър). Щом принцесата го целуне, драконът се превръща в принц! 
Толкова е хубав, че принцесата веднага пак го целува (може би след някоя 
и друга декларация от сорта на „О, проклятието е развалено!”), но щом го 
целуне втори път, той пак става на дракон. Става ясно, че при всяка 
целувка има преобразяване от човек в дракон или обратно. Тук конфликтът 
е на принцесата да и стане ясно това и да запомни, че трябва винаги да 
целува мъжа си по два пъти, за да става човек-дракон-човек. На нея не и 
става ясно лесно, нали е руса. Приказката свършва със сватба с поп. 

Вечерта на плажа при нашата трапеза дойдоха двамца – Вяра и 
Апостол. Тя беше учила в немската гимназия в Бургас и се сещаше за 
нашия Сашо, дебелия. От тези двамата дойде една шега, която ни остана 
до края на пътуването. Извадиха голяма пластмасова кутия в стил тик-так, 
но голяма. Викат – искате ли тик-так? А кутията – без етикет, странна, вътре 
тик-так ли е, не е ли... Ние, разбира се, отказахме, но от тогава ни е мерак 
да си купим тик-так, да му махнем етикета и да плашим хората, че им 
предлагаме наркотици с репликата „Искаш ли тик-так? (намигване)”. 

Играта в Бургас върви добре. Музиката малко ни бърка, но всеки ден 
играем до тъмно и накрая даже от публиката ни светят с фарове от колела, 
че да се виждат куклите. Обикновено последните 15-20 минути са Митко и 
Бочко, всеобщи любимци. Те двамата са си първенците на театъра. 
Последните реплики вечер са нещо от сорта на „Ей, Мите, ама то се е 
стъмнило! На мене баба ще ми се кара!” – и двамата приятели се разделят 
с обещание утре пак да си играят. 

П.П. Днес е много важен ден – Мила ни отвори очите що е то чакра. 
Даже ни показа едно упражнение за сърдечната чакра. Само дето ние с 
Петро не можем да го правим, защото като застанем на колене и си 
вдигнем гъзовете във въздуха, гърдите ни не стигат до земята, както и да се 
сгънем. Явно е женско упражнение. Когато я питахме, Мила каза нещо от 
сорта на „стига сте ми се подигравали”. Не знам какво имаше предвид. 

 



Ден 32, понеделник, последен ден в Бургас 
 
В Бургас вече се чувстваме като у дома си. Приятен ден, приятна игра. 

Няма вече музика. 
Сприятелихме се с две деца – Златко малкия и Алекс големия. Те 

двамата ни станаха големи фенове, даже ни викаха на мен Бочко, а на 
Петромил – Митко. Веднъж хванаха куклите и изиграха пиратите във 
варианта с катарзиса и приятелството, като включиха ВСИЧКО и нито един 
детайл не изпуснаха! Гледали го бяха веднъж или два пъти, а го изкараха 
1:1, даже със звука „тиит, тиит”, когато корабът върви на заден ход! 
Гениална работа! 

После пък Алекс каза на Мила, че е влюбен в нея, тя му каза – след 10 
години. Петро вика – не бе, след 5 може! Той Алекс беше на 12-13. Златко 
пък, дето е на около 8, се влюбил в малката Цецка, която ни дойде на гости 
за секунда вечерта на предния ден. Златко я чака цял понеделник да дойде, 
за да я види, ама тя не дойде. 

Тя Цецка щяла да ходи в някое градче край Несебър да работи с деца 
като аниматор. Иска ни да и дадем някоя кукла, та щяхме да и дадем един 
клонинг, ама така и не стана работата. 

На Златко и Алекс купих една книжка с приказки с много хубави 
илюстрации на издателство „Прес”, казваше се „Приказки за юнаци” и беше 
с пожелание да станат големи юнаци. 

От същата поредица купих на Никола „Самодивско царство” с 
пожелание винаги да следва мечтите си. И двете пожелания са подписани 
от театър „Мале мале”. 

Сбогувахме се с всички, че нали ни е последен ден за годината в 
Бургас – а иначе кой знае? Никола пък тръгвал за Полша ли, където той по 
принцип живее. В Краков. Покани ни да му ходим на гости в Краков и да 
играем театър някой път. 

Вечерта си купихме пиене и слязохме на плажа. Останахме 
необезпокоени, освен от едни дами, които смятаха за удачно да ходят 
полуголи по палатките, да будят хората и да им искат цигари. 

 
Ден 33, вторник – отново на път 
 
Още сутринта Мила си тръгна – с рейс за Черноморец, където щяла да 

се срещне с Мара и Лазо и да ходят някъде – като цяло първи курс АКТ в 
НАТФИЗ това лято беше стабилно представен на Черноморието – поне 10-
15 човека откараха цяло лято тук-таме на морето. 

Тръгнахме! Вие не знаете за къде. Е, бяхме решили да завършим с 
Варна – така и така не я бяхме пробвали сериозно, само два дни. А и си 
остава истината, че втория ден във Варна направихме най-голям паричен 
успех, който не можахме да надминем в нито един град. Само в Поморие 
имаше шанс да се случи, ако не ни бяха прекъснали представлението. Та 
Варна си е Варна – там наистина имаме чудесно централно място с 
осветление и тъй нататък. 



Този път аз стопирах сам, а Петро и Дани – пак двойка. Минах да кажа 
сърдечно чао на прекрасната платена тоалетна в морската в Бургас и после 
хоп – на гарата, от там – рейсчето до Сарафово, от там – ръчичката, палеца 
и стоп!... 

Първо ме качи един руснак. Първо хич не го разбирах, ама той ми вика 
– спокойно бе, говори на български, пък ще се разберем! Та си говорихме 
той на руски, а аз на български, и се разбрахме, гледай ти. Разпита ме 
надълго и нашироко за куклите, за „Мале мале”, къде ни дават да играем и 
къде – не, пита за НАТФИЗ, за другите университети в България... 
Говорихме си за автостопа, за транспорта, за презастрояването на 
Черноморието... Голям образ. Остави ме на входа за Свети Влас. Там има 
чудесна отбивка за стопиране. 

След някакви 20 минути, в които се убедих, че не е възможно да четеш 
Молиер с едната ръка, докато стопираш с другата, спря един пичага и ме 
взе. Той бил до Балчик. Разказах му всичко за мен и колегите, но пътят 
беше тооолкова дълъг, че разговорът замря – явно не ни се е говорело за 
политика. Заспивах. 

Стигнахме Варна! Малко преди Варна обаче ни заваля замалко и 
странно беше, че от ясно небе валеше – облак няма, дъжд вали. Но 
влязохме в града и дъждът спря. Пичът ме остави при катедралата, 
сбогувахме се. Много мил и спокоен човек. 

Аз пък как да не вляза в тая катедрала? Вярно, с много багаж бях, ама 
такъв е животът. Видяхме се с дядо Боже, пък хайде към морската градина. 
За първи път минах по една дълга поредица от широки пешеходни улици, 
пълни с павильончета и разни гаджета. Стана ми весело – хубаво си е във 
Варна! А ето го и... 

Ето го и мястото на нашия дебют! Тук за първи път играхме. Поседнах 
точно там, на стълбите. Обадих се на Дафинка (Даниела де) – те двамата с 
Петро били още ехее, на Иракли. Ще има да си почакам... Хванах китарата 
и давай! Да успея да хвана реге ритъма на летния хит „Голям”, както ми 
показа Петромил. Абе до един момент – трудно! Не си е работа! Ама от 
един момент нататък нещо май ми светна, та наподобих нещо. 

П.П. Акордите са едни и същи на всеки два реда, а текстът е хубав: 
 
От сутрин до вечер дъждът ме вали, (F#m Em) 
от сутрин до вечер глава ме боли. (F#m A,Em) 
Ах как искам да спре, ах как искам да спра, 
но така е добре, нека днес не умра. 
 
Седя и си дрънкам на пейката тука, 
а дъждът в унисон с тарамбуката чука. 
Не, не искам да спирам, дори и да спре, 
най-обичам да свиря под открито небе! 
 
Голям дъжд, голямо нещо! х4 
 



Хора минават, минават и дните 
във които бяхме по-пияни, отколкото сити, 
а денят е по-дълъг от главната улица, 
а животът по-сладък във нашата лудница. 
 
Нямаме бъдеще и нямаме минало, 
настоящето обаче е наше завинаги. 
Дори и вас да ви няма, да ме няма и мен, 
някой пак ще си припява през дългия ден! 
 
Голям ден, голямо нещо! х4 
 
Дойдоха Петро и Дафни, хапнахме малко (не бях ял цял ден!), но 

после не заиграхме, защото облаци сиви опасно се скупчваха на небето – и 
заваля. Скрихме се на една беседка наблизо. А с кого се срещнахме там? 
То да беше един само, да ви кажа. Все пак – срещнахме се с Дънди. 
Запознахме се за N-ти път с него – той е артист, миналата година завърши 
в НАТФИЗ драматичен театър при Стефан Данаилов. 

С него изкарахме няколко песни. Дойде един пичага с китара – той 
беше истински китарист, не като нас, той свири доста. Изкара много песни, 
включително „The Flesh Failures” от Коса. Аз бях страшно заспал и само на 
тая песен се разбудих да пея и аз. Явно пътят ми беше видял сметката. 

Стояхме в беседката, защото чакахме един приятел на Петро, Пламен, 
с който се бях запознал в София – беше идвал да гледа какви ги вършим в 
академията, какво играем. Пламен е голям пицар – работи в пица “Rado”, 
близо до мястото, където играем. А го чакахме, защото щяхме да спим при 
него – в старата квартира на Петромил. Петро, Пламен и Митко 
(изобретателят, който ни разшири дупките на паравана, че да се сглабя – 
помните, нали?) да били съквартиранти, когато Петро е учил във Варна. 
Бая лична компания са били – а и още са. 

Тъй и стана. Петро взе ключ от квартирата и хайде натам. Аз си 
заплюх да спя на дивана в кухнята, а Петро и Дани – в едната стая. Между 
другото, тук е на Петро лаптопът – и познайте дали не стоим до късно всяка 
вечер заради тая пущина. Но за лаптопа повече – по-късно. 

Добре заварила, Варна! 
Обадихме се на Никол, която е тук, но тя каза, че на следващия ден 

пътува надалеч и не ще пък да ни вижда, ха. 
 
Ден 34, 31.07.2013 
 
Днес беше много облачно и успяхме да излъжем Дафни, че ще вали и 

че не можем да играем. Всъщност просто нас с Петро ни мързеше. 
На компютъра има една игра “Limbo”. Цвети Пеняшки от нашия клас ни 

я показа – много е красиво направена, само чернобели силуети и мъгли, 
много стилна и с малко ресурси. В нея си едно човече, което е попаднало в 
някакъв страшно опасен свят, където все нещо ти пада на главата, или пък 



се давиш, или те хваща капан, или те яде паяк, или червей ти се забожда в 
главата и ти контролира движенията... Целта на играта е да продължиш 
нататък – по логичен път да ползваш това, което имаш, за да се спасиш и 
да преодолееш препятствията. 

Играта е трудна и се умира много, та двамата с Петро като седнахме и 
до обяд я добутахме донякъде (точно до червея в главата) и забихме – как 
се минава? Слава на съдбата, точно тогава се върна вкъщи Митака, та ни 
помогна. Сядаме тримата и до вечерта стигнахме до последното 
препятствие, още мъничко и щяхме да я превъртим цялата игра. Много се 
гордея, че и аз даже измислих как се минава едно препятствие, дето ни 
озори – трябваше да измъкнем един сандък от едно заграждение – и кой да 
се сети, че трябва да ползваме по такъв агресивен начин ключа за смяна на 
гравитацията? 

А под „вечерта” имам предвид много ранен час сутринта, от сорта на 3 
или 4. 

 
Ден 35, 32.07.2013 ъъъ исках да кажа 1.08.2012 
 
Да, днес допревъртяхме игричката и от финала нищо не разбрахме, 

освен че детето отива при някаква жена (жена му или майка му) в някаква 
къщичка със стълба – а после виждаш, че на началното меню е същата 
къщичка със стълба, но е разрушена, а стълбата е прокъсана... 

Към много часа (17?) отидохме все пак да играем. 
Във Варна мястото ни е чудесно, както ви казах вече – има лампи, та 

изкарваме до 23+ часа вечерта. 
Тук играта ни се приема добре, даже често ни ръкопляскат, когато 

приключи някоя сценка. Понякога куклите излизат да се поклонят. Също 
правим някакво разделенийце между по-детски и по-възрастни сюжети. 
Неща, които почиват на общуване с публиката играем през деня, когато има 
повече деца – те си говорят с куклите и всичко се получава. Вечер играем 
по-затворени неща, които могат и без общуване, пък и неща, в които можем 
да вкараме възрастни смешки. 

Например първата вечер играхме „Смъртта” – някой умира, смъртта го 
разпределя в Рая или в Ада... В Рая го посреща св. Петър, понякога 
участват и св. Георги и дядо Боже... В случая вкарахме малко мотив от „На 
оня свят” – героят питаше дали в Рая има кръчми и мацки. 

Вечер се прибрахме късно, а си легнахме още по-късно, защото от 
музика на музика решихме да гледаме филм. Познайте кой. 

Ако сте заложили на „Love Actually”, познали сте. Макар че само аз си 
го гледах, останалите заспаха. 

На сутринта на 
 
Ден 35,5 (тук нещо номерацията... честна дума, не съм виновен, че 

имаше два 35-ти дена! Няма смисъл да издребняваме.) 
 
...си легнахме да спим. 



Събудихме се по нова варненска традиция към обяд. Хапнахме и 
хайде да играем! 

Развихме до голяма степен сюжета на „Принцесата мързел” – помните 
ли, веднъж ви го разказах. Дето един дракон краде принцесата, но тя се 
оказва мързелива и той я кара да чисти, пък тя не ще. Сегашното 
изиграване беше хубаво и развито – идва рицарят да спаси принцесата, но 
драконът, вместо да се бие с него, му се оплаква колко е мързелива 
принцесата. Опитва се да я пробута на рицаря, но той спира да я иска, щом 
не е работна. В резултат двамата се бият кой да НЕ вземе принцесата. 
Накря я зарязват сама и отиват да пият бира. 

След сума премеждия момата става работна и двамата вече я искат. 
Сега се бият вече кой ще я вземе. Боят е в три рунда – първи рунд, кой има 
по-блестящ шлем, втори рунд – кой има по-хубаво наметало (естествено и 
двете се печелят от рицаря) и трети рунд – вълчи поглед (който пръв мигне, 
губи). Принцът печели и взима принцесата. 

В такъв сюжет конфликтът е изместен – фокусът не е върху 
съперничеството между принца и дракона, а е между тях двамата и 
недостатъците на принцесата. Това разминаване с класическите сюжети 
помага недостатъците да изпъкнат още повече... Дидактика на 100. 

Вечерта пак приключихме към 23. Докато се приберем все става около 
1 сутринта. 

О, момент! Докато играхме дойде Златко, наш колега! Мислехме, че е 
на Кара дере, той пък дошъл във Варна замалко. Той много ни се зарадва, 
пък и ние на него. Показахме му какви ги играем, а после му дадохме да 
води клонингите. Весело беше много, а и видяхме, че Златко по спомен от 
годината в НАТФИЗ се опитва да води куклата много повече по законите, 
които ние малко по малко пренебрегвахме през лятото. Например, той 
вкарва поглед-люлка навсякъде, докато ние – само там, където е 
необходим за някоя смешка (пр. Търсиш някого, а той ти се крие зад гърба – 
за да не го видиш, трябва да направиш поглед-люлка). Театър „Мале мале” 
изгради своя собствена стилистика, по-пригодена към условията на 
улицата, отколкото на сцената. 

Златко си тръгна. Скоро щял да си тръгва за София. 
Та вечерта – късно. Вечерите напоследък минават все под влиянието 

на лаптопа – пускаме си различни песни. Например „13 horses” на 
Александър Рибак, някакъв цигулар – леле, каква тъжна песен!!! 

 
Следващите два дни (36 и 37) 
 
са много сходни. И двата дни Пламен си спуква гуми на велосипеда. 

Примерно. А за да не се учудите, да знаете, че той просто кара с 40км/ч 
непрекъснато, а и се спуска по стълбища и т.н. 

През тези два дни пробвахме всячески да отидем да играем по-рано от 
16-17, но не успяхме. Единият ден за сметка на това пък отидохме на море 
– на едно хубаво място на камъните между плажовете, където имаше много 
плоски камъни, а едно дърво прави чудесна сянка. Петро и Дафни се 



топнаха в морето даже. С Петро купихме пържени картофи и страхотна 
рибка, а пет питки хляб разпорихме и напълнихме обилно (и преобилно) с 
майонеза и кетчуп. Трицоната (цацата) беше наистина суперска, пък и с 
лимонче. 

Като драматургии, разбира се, нямаше епохално развитие. Просто 
„Мале мале” в зрял период, леко губещ енергия – все пак нямаше никакъв 
шанс човек да си почине, след като всички актьори участват във всички 
сценки. Тръгна осезаемо да ни се изчерпва енергията, Коле и Жоро много 
ни липсваха, ама още се крепяхме де. 

А и изиграхме Хамлет! 
Играем ние с Даниела „Маската и Мацката” и Маската трябва да 

донесе пръстен на мацката. Той обаче се прави на глупак и носи случайни 
предмети. По едно време носи черепа на Смъртта. А Петро, щом видял 
куклата да държи черепа, и вдъхновението го ударило... 

След секунда и репликата „Междувременно в Дания...” на сцената 
излезе принц Хамлет с череп в ръка и произнесе прословутата част от своя 
монолог „Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът”. 

Разпределихме набързо ролите и хайде! Аз бях стария крал и злия 
чичо, който му сипва отрова в ухото... Имаше и Офелия... Основният 
конфликт беше, че Хамлет среща чичото и казва „Ах ти, злодей, сега ще те 
убия, отивам да си взема меча!”, отива, но през това време чичото си 
тръгва и идва Офелия. Хамлет среща Офелия и тъй като за нея му трябват 
цветя, а не меч, отива да си остави меча и да вземе букет. Връща се с 
букет, само за да завари пак чичо си – и така няколко пъти. 

След една весела препратка, която чичото направи – яви се с една 
голяма ножица и каза „Ух, цял ден откривам магистрали!” – скалъпихме 
голямата смъртна сцена накрая, но после пък дойде Офелия, която Хамлет 
прати в манастир малко по-рано, взе, че се върна и съживи Хамлет с 
целувка. Чичото помоли и той да бъде съживен, но останалите решиха, че е 
лош и не заслужава. 

Изиграхме и „Принцът и просякът” – двама клонинги в различни дрехи. 
Имахме и слуга, и крал, и регент, и баща на просяка. Двете деца си 
размениха дрехите, но точно тогава умря бащата на принца и трябваше да 
се коронова престолонаследник, но регентът провери дали има наистина 
царския родилен белег – той го нямаше – затова измамата се разкри и т.н. 

С клонингите имахме още една импровизация – започнахме с онази 
идея, дето в началото има уж огледало, а после се оказва, че един е 
попаднал в село, където всички изглеждат еднакво, но се различават 
помежду си, а само той не може. В разширения вариант главният герой 
ходи на очен лекар и лекарят му каза името на болестта, която те кара да 
виждаш всички еднакви. Каза му, че е нелечима, но да не тъжи, защото ще 
се ожени за някоя жена, красива точно колкото него, а той е хубавец. Той се 
жени и му се ражда дете... и се оказва, че болестта е наследствена!... 

 
Вечерта на единия ден дойде Джулия – пак момиче от нашия клас в 

НАТФИЗ. Докато тя беше при театъра изиграхме с нея и с Петро „Змей 



срещу Маската: Кой е по-зелен?”. Конфликтът беше, естествено, първо 
спорът на двамата кой е по-зелен, но после Маската се изнерви и главата 
му се завъртя към гърба. Драконът пробва всячески пак да го изнерви, нали 
искаше да го оправи (нали са приятели въпреки всичко). Накрая змеят 
отиде да отвлече жената на Маската (драконите едно си знаят, едно си 
баят), надявайки се, че това ще изнерви Маската. В ролята на жената беше 
Джулия – тя като дойде при Маската с такава енергия му сипа! Като 
картечница! Така хубаво го нареди, а после взе да се оплаква – съседката 
какви пердета взела, нашата колко била самотна... Та Маската и змеят едва 
успяха да се спасят от нея – избягаха в Австралия май. 

Джулия и Даниела веднага започнаха разни антимъжки сплетни и 
конспирации. Запомнете: в театъра, ако можете, нула жени най-добре, а ако 
не – най-много една! Иначе става твърде опасно. 

Дойде и един наш познайник от НАТФИЗ – идвал е да гледа наши 
часове. Казва се Цеци и е нещо като усмихнат фотограф. Изглежда 
веселяк, но трябва да внимаваш с него – да не ти изпили нервите. Ако 
македонецът беше с нас, щеше да му види сметката набързо. 

С Цеци и Джулия една вечер ходихме на един кей навътре в морето и 
пихме. Замалко да им разкажа за пътуването. Джулия имаше дреха на 
червени и бели райета, та се снимахме двамата – за моята позабравена 
фотосесия с всичко червено-бяло. Цеци пък щял да кандидатства тая 
година кукли – при проф. Боньо Лунгов. Най-вероятно ще се срещнем на 
изпитите – нали съм се писал квестор, тоест ще помагам за организацията. 

Даже имам една почти смешна история около записването ми за 
квестор. Отивам аз да се записвам – пръв, дотогава никой не се беше 
писал. Празна тетрадка! Ориета, която работи в учебен отдел (т.е. там), ми 
каза да пиша име, курс, телефон и на кои специалности искам да съм 
квестор. Пиша – ама то е чак септември. Аз тогава няма ли да съм втори 
курс? Та какво да пиша – първи курс ли съм, или втори? Питам – не знае. 
Пиша „първи курс (евентуално втори)”. Е, да знаете, че до края на деня се 
изредиха 10 човека да ми се смеят, че правя намеци, че няма да завърша 
годината, хаха. 

Споменах македонеца. С него една нощ си говорихме по скайп с 
камери и беше веселба. Той ни навива да му ходим в Македония на гости. 
Ей, много ни липсва и той, и Жоро също. Сега като го няма македонеца, аз 
и Петро се караме. Преди той се караше с Петро вместо мен и нещата 
вървяха по-лесно, ха. Наистина – в началото четворката беше направо 
фантастична, чуден екип. 

Помните ли Янко, дето се запознахме с него в Поморие? Е, той имал 
проблеми със сърцето скоро след нашето отпътуване от Поморие. Това го 
научихме като бяхме в Черноморец... Но тия дни му се обадихме пак и 
звучеше много по-добре. Синът му играел в Поморие вместо него, докато го 
няма само, но след седмица щял да ходи да си довърши сезона лично. 
Македонецът пък не щя да повярва, като чу, че имал проблеми със 
здравето. 



Макето пита дали го споменавам в дневника, след като си е тръгнал. 
Истината е, че не, но вие не му казвайте, а после аз ще го вмъкна тук-таме, 
когато редактирам, хаха. 

А ако още не сте се настроили в носталгично настроение като за 
раздяла, СЕГА е моментът, защото следва... 

 
Глава последна 
 
Е, та какво? Освен да ви разкажа три драматургийки и по живо – по 

здраво. 
Спокойно де, няма да е само това. Но първо това. 
Веднъж изиграхме Митко и Бочко (суперзвезди!) в страхотно 

дидактичен и обществено-ангажиран вариант, без да имаме чак такива 
намерения преди това. Просто Петромил последните дни съвсем беше 
сдал багажа здравословно и кашляше (много е кльощав, затова му се лепят 
болестите, пък и е стар, все пак). Та той вика – така и така съм болен, защо 
да не играем, че Митко е болен? Речено – сторено! Пратихме Митко при 
леля докторка (в ролята – Далиела с куклата принцеса Мале мале). 
Докторката обаче беше много ексцентрична! Искаше да му провери 
рефлексите на Митко с един огромен чук, а после му даде очила за 
зрението – и не ще, и не ще да разбере, че Митето страда от кашлица, не 
от друго! Направи му и шумова терапия на ушите... 

Та Митко, така стреснат от медицината, тръгва да се прибира, но по 
пътя попада на Бочко, който като никога блесва с голямо разбиране по 
въпроса. Той непрекъснато цитира баба си, която е много мъдра и го е 
научила, че болестите се гонят с тичане, и игра, и с потене и с ядене. 
Играят на игри с много движение и Митко е здрав! А вариантът беше 
дидактичен, защото обяснихме много хубаво кое е добре за здравето и кое 
– не, а обществено-ангажиран, защото изобличаваше неадекватността на 
медицината. 

Последния ден пък решихме, че така и така ни е последен ден, дай да 
играем предимно нови неща! Естествено, не си изпълнихме плана, защото 
нямахме чак толкова много енергия, пък и Даниела беше мъничко против. 
Все пак си дадохме малко волност на фантазията и изиграхме... 

Срещата между боса на китайската мафия и Смъртта. Босът първо... 
Не, поред. Първо двама бойци с нунджакота се промъкват в тъмното. Щом 
се срещнат – сбиват се. После се оказва, че и двамата са служители на Мао 
Цзе’дун (шеф на мафията). Той им е наредил да прочистят „склада” за 
среща. Босът пристига под звуците на известната мелодия от „Кръсникът”. 
Смъртта пък се материализира до него. Оказва се, че босът е толкова стар, 
че му е вече време, но иска да преговаря за отсрочка. Казва – мога да ти 
дам всичко, което поискаш. Смъртта се оплаква – „Има там един, дето 
умира трудно...”. Босът само това и чака – „Джаки, знаеш какво да правиш.” 
– и Джаки, единият бодигард, излиза от помещението, за да се върне с 
главата на Брус Уилис (всъщност главата на Митко, който най-много 
прилича на Брус Уилис). Смърт е доволен, но не му е достатъчно – казва, 



че иска да изглежда по-добре. Мао му урежда операция при доктор Енчев 
(популярен български пластичен хирург, станал известен заради рекламна 
кампания и свързван с думите „красотата е симетрия”). В резултат Смърт 
вече е с главата на Фредерик Джонсън. И ВСЕ ПАК настоява да вземе Мао 
– и го взима, но Джаки, бодигардът, иска да се бие със смъртта, за да 
отмъсти за шефа си, та и той умира. В резултат Мао и Джаки се срещат в 
Ада и решават да го покорят на мафиотската си власт... 

Само да спомена два театрални ефекта, които напоследък вкарваме в 
две сценки. Първо, при пиратите (версията с катарзиса), когато Фред 
Джонсън се върне, за да вземе пиратите от острова, вкарваме бавен каданс 
и тичане до прегръдка в стил сълзлив холивудски филм. Второ, когато 
китаецът учител и нинджата ученик спрат да почиват на път към селото, 
което бива тероризирано от лошия (нинджата на смъртта / дракона / 
сенчестия ужас...), щом героите се вслушат, чуват писъците на жертвите на 
лошия. 

И накрая – последната ни игра. 
Помните, че Пламен все искаше да ни види как играем, нали? Е, все не 

можеше, защото работи до по-късно от нас. Е, не и този път! Спряхме към 
23:30 – 0:00 и изпозаспахме, а към 0:40 дойдоха Пламен и двама негови 
колеги – събудиха ни, сложихме една пейка пред паравана да седнат и 
заиграхме пак. 

Изиграхме 40 минути Митко и Бочко. Само двамата с Петро. След като 
ни свършиха игрите, Митко тръгна да си ходи, че било късно, но първо 
минахме през магазина, за да купим „каквото и да е”. Само дето не беше 
прясно! („Каквото и да е” беше въображаем предмет.) Митко, от яд, че не е 
прясно, го метна, но продавачката (Мале мале) му поиска да го плати и 
двамата с Бочко избягаха. Продавачката повика склададжията Ърл 
(сръдкото на Жоро) и му каза да ги хване. Той, естествено, дълго време 
беше разиграван от децата, докато накрая не отвлече Бочко за заложник и 
не заизнудва Митко. Само дето Митко имаше щит и Ърл не можеше да го 
застреля. В крайна сметка децата накараха Ърл да им донесе прясно 
„каквото и да е”. Двамата го занесоха на бабата на Митко, че да го сготви. 

Докато бяха при бабата, пред паравана дойдоха фенове на Ботев-
Пловдив (сигурно последните хора в морската градина освен нас, 
психопатите) – и се спукаха от смях – как може в 2 часа през нощта куклен 
театър да се играе? Викат – кажете нещо за Ботев! Та Бочко пита бабата – 
а бабо, а ти от кой отбор си? И тя отвръща – само БОТЕВ! 

Голям смях беше тая наша последна игра. Направихме и рекорд – най-
голяма пара в куфара – цяла двадесетолевка! Само дето беше малко 
мафия, нали наши хора гледат само... 

Пицарите се върнаха да си приберат тестото и да затварят 
ресторанта, а ние отидохме да спим... На сутринта драснах само една 
бележка, в която пишеше – „Заявлние, долуподписаният Красимир Хр 
Кирчев напуска работа”. Адресирах го до Петромил. Той пък взе, че се 
разбуди и отхвърли заявлението, но после аз го заплаших с кукленото 
пистолетче и той не можа да не приеме. 



Получих и заплата – най-голямата досега 
получавана заплата в театър „Мале-мале” – 145лв + 
едно 200мл шише, пълно с жълти стотинки, които още 
не съм преброил. 30лв от заплатата бяха бонус, 
защото съм с връзки. 

 
 
 
Петро, Дафни и Пламен ме изпратиха до рейса. 

И така свърши славната история на театър „Мале-
мале”, поне засега. Има някакъв план да се играе още 
преди края на месеца, но знам, че сигурно няма да 
съм там – и във всеки случай нещата няма да бъдат 
със същия размах. Догодина! Догодина сме вперили 
поглед към Европа, не само към Черноморието. 

 
Ден 39 – пътят ми към София 
 
Хей, вижте! По моето броене денят, в който тръгнаха Петро и Жоро от 

София е -1-ви, 0 е денят, в който тръгнахме с македонеца. Значи, ако броим 
всичко, стават цели 41 дена! То си е направо библейско. Ако сметнем и 
двата 35-ти дни, става 42 – вече от една друга библия... 

Хванах автобус до края на Варна и стопирах. Бях значително по-лек от 
на отиване, носех само чанта и чувал. Куклите и всичко остава във Варна 
да дочака евентуален „малък сезон” на театър „Мале-мале”. 

Първо ме качи един чичо, който живеел в Дания с дъщеря си. Той 
идвал на някакво традиционно джамбуре на морето, всяка година. 
Интересно му стана за театъра, даже му дадох e-mail да ми пише, че да му 
пратя линк към пътеписа, щом го кача. 

Той беше към Русе, затова ме остави на един разклон близо до 
Шумен. Почаках, пък ме качи един младеж, малко по-голям от мен, със 
супер кола – ниска, лъскава... Викам му – силна кола! А той вика – скоро ще 
я сменям за семейна, че ей сега ще се женя! Разправи ми как гаджето много 
му се сърдело, че качвал стопаджии и че „не знаеш какво може да стане!”... 
Говорихме си как преди време пак е имало разни безобразни маниаци и пр., 
но просто нещата не са се афиширали по новините, та хората са живяли по-
спокойно. Той пък, като качвал някого, почти винаги се оказвало човек на 
изкуството – я худоник, я скулптор някой... 

Остави ме при Търговище. Поседях си пак едно хубаво, а после дойде 
французинът. 

Спира една кола – натъпкана, през прозорците прелива багаж. Отпред 
– кара един пичага, а на седалката до него в краката – едно куче като коли, 
ама леко улична порода. „София? Качвай се!” – вика. “You’re not afraid of the 
dog, are you?” Седнах, пък кучето си легна върху краката ми. 

Оказа се, че онзи е французин, женен от две години за българка. 
Тримата с кучето били на къмпинг (това обяснява багажа), но жената била 



доста бременна, та я пратили със самолет за София, пък той и кучето – с 
колата... 

Послушахме много хубава френска музика, загубихме се едно хубаво 
в Търново, спряхме за почивка да се напие кучето с вода – как не умря в 
жегата, не знам. Интересното беше, че кучето знаеше френски по-добре от 
мен! Щом французинът заговореше на френски, кучето наостряше уши и 
всичко разбираше перфектно. А заговореше ли на някой друг език – 
английски или български (знаеше малко български), кучето знаеше, че не 
говорят на него... 

Докара ме чак до София! Добре заварил, роден град. Кацнах близо до 
мол „Сердика”, където си заплатих двумесечното задължение към Mtel и „се 
потопих в цивилизацията”. 

И край. Tutto completo. 
 
 
 

 
 

За 2013 – толкова. За още снимки – http://malemale2013.hit.bg 
До нови срещи! 



 
Рисунки от децата в Созопол 

 
 



 
Рисунки от децата в Созопол 

 


