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В ГЪРЛОТО НА СЛАВЕЯ
                                                

на дъщеря ми, на майка ми… на всички  дъщери и майки

             Бог сигурно е съвсем мъничко нещо, 
             за да се побере в  гърлото на славея.   

ПЪРВА ЧАСТ
Юни 2017
Първият ми спомен е океанът. Бях си ударила коляното, течеше кръв и баща 

ми каза да го потопя във водата. След близването на солената вода от раната 
ми остана само бледа резка и това така се  е вдълбало в паметта ми, че и досега 
лекувам всичките си рани в морето. Последните три години живях в Созопол и 
миналото лято от там работех по танцовия спектакъл в женския затвор, заради 
който пиша сега. Пиша, за да прочета тая история за фламенко в затвора, танци 
на улицата, танцови маратони и танци с деца.  Не че няма  достатъчно много 
добри книги за четене, но аз искам да прочета моята.

  Няколко месеца след случката в океана, родителите ми решиха да ме из-
пратят от Африка обратно в България. Качиха ме на един  огромен самолет и след 
полет цяла нощ се озовах на летището в Атина, откъдето си купих кукла с черни 
лъскави плитки и дантелени гащи. Още един самолет  до София и аз никога вече 
не помирисах Африка, запомних обаче цвета на изгряващото от океана слънце, 
миризмата на тревата  след дъжд, рибния пазар и белите зъби на Моамба, пор-
тиера на блока, в който живеехме.



- 3 -

В ГЪРЛОТО НА СЛАВЕЯ • Ана Лий Еванс

  
 

Имам мантра : „грасиа санта фридуча, грасиа санта фридуча, грасиа санта 
фридуча” повтарям си я наум, или съвсем тихо на глас,  от време на време, кога-
то съм уплашена или замаяна от радост, когато вървя, плувам или се обаждам 
на дъщеря ми за лека нощ.  Веднъж се чух да я повтарям много бързо, защото 
бързах да вдигна телефона и оттогава винаги я забавям, като удължавам р-то и 
това са всъщност най- щастливите ми мигове- когато на бавни глътки тихичко 
благодаря, съвсем сама, в оная гъста самота на молитвата. Ето така - грррасиа 
санта фррридуча, грррасиа санта фррридуча, грррасиа санта фрррридуча. Санта 
фридуча е Фрида Кало, грасиа е всичко, което искам да кажа с една дума. А също 
и „на баба ти гъза”, но тук вече са повече думи и много повече баби.

Беше денят преди Нова Година, бащата на баща ми ме взе от летището в 
София, спомням си нощния влак до Пловдив, тъмнината върху снега през про-
зореца и измръзналите ми пръсти. Оттогава не обичам зимата и старческия й 
дъх. После, като пристигнахме „вкъщи” ме завиха с един леден червен юрган, 
загасиха лампата и ме оставиха „да си почина”. Много ми беше студено и много 
ми се плачеше, чувах гласовете им от другата стая, обсъждаха какво да ме пра-
вят, кой да се грижи за мен през следващите две години, докато родителите ми 
работят в Танзания. На сутринта ме заведоха при другата ми баба, а на другия 
ден при лелята на баща ми. Разбирах, че няма голям наплив от желаещи да ме 
отглеждат и си мислех, че може би нещо с мен не е наред, затова и мама и татко 
ме изпратиха със самолета и много ми се плачеше, но след нощта под червения 
юрган спрях да плача за около десетина години. Така и не разбрах защо моите 
баби и дядовци не ме искаха, дали са се страхували да „поемат отговорността” 
по отглеждането ми или защото родителите на майка ми не харесваха баща ми, 
а родителите на баща ми – майка ми, и какво общо с това има едно петгодишно 
дете, съм спряла да гадая отдавна. Много години по-късно, на един от двайсет 
и четири часовите ми танцови маратони, по време на  импровизация с вързани 
очи се разплаках с глас от страха на онова дете. Понякога си мисля, че всичко, 
което правя оттогава е опит да го утеша някак си. Мъжете ми най-пострадаха от 
червения юрган, все ми се струва, че не ме искат. След онзи маратон мислех, че 
съм го преболедувала най-после след сто години, но не, зъзна си под червения 
юрган и само когато танцувам се усещам обичана, а да, и когато сутрин преди 
кафето, мъжът ми ме погледне с онзи много син, леко учуден и замъглен от съня 
поглед, все едно ме вижда наистина. Танцовите маратони са любимите ми пред-
ставления, обичам ги дори повече от танците на улицата, но всъщност по-малко 
от представленията в затвора.  Имаш двайсет и четири часа, в които само да тан-
цуваш, цяло денонощие свобода от всички компромиси на ежедневието, след 
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четвъртия  час си вече изтощен и мисълта за още двайсет изглежда абсурдна, 
понякога след четвъртия час повръщам и танцувам много зле, обмислям да се 
откажа и после гордостта ми надделява, и се катеря, пълзя по всеки следващ 
танц с изкуствена усмивка на лицето, докато дойде голямото избухване, обикно-
вено след дванайсетия час, когато тялото узрява  и вече всяко движение, всяко 
потрепване е вярно. Вече е танц, танц е когато не правиш нито едно излишно 
движение. Моите ученици знаят, а някои от тях и помнят. Последните години 
нямах много ученици, може би защото не спирах да им повтарям, че ако вярват 
на мен повече отколкото на себе си, аз нямам на какво да ги науча. Единствено 
на децата им допада тая идея, но пък повечето родители смятат, че вместо да ги 
уча да танцуват си играя с тях и затова не ги пускат на танци, както каза една учи-
телка в детска градина в Созопол: „Ама ние сме те взели да ги учиш да танцуват 
в синхрон и в редица, а вие се търкаляте по земята…” Жорко даже веднъж изяде 
шамар от майка си, защото се беше промъкнал на танци и аз не го върнах, а тя му 
беше забранила категорично.   Понякога ми се струваше, че навреждам на моите 
ученици. Когато уволниха от работа една от тях защото я видели да танцува на 
улицата с мен, когато родители ми звъняха със заплахи да „оставя детето им на 
мира”, когато съпругът на Поли й казвал разсърден: „ Ох, как ти светят очичките, 
пак си била на танци.” И когато ги разхождах с вързани очи из тепето и ги карах 
да се търкалят по стълбите на Св. Богородица. „Това не са богоугодни танци” ми 
каза отчето веднъж докато обясняваше защо не можем да репетираме в двора 
на църквата, под ореха.

Исках да изиграем спектакъла, който изработихме в затвора, на сцената на 
театъра в Сливен, но след представлението директорката анализира работата ми 
по същия начин като учителката в детската градина: „ Не става за сцена, нямате 
синхрон!” Да.  С приликите между двете институции и със синхрона ще продължа 
след малко , сега се връщам в 1979, в Пловдив.



- 5 -

В ГЪРЛОТО НА СЛАВЕЯ • Ана Лий Еванс

Лелята на баща ми беше женена за гръцки политимигрант, който страшно се 
ядоса на моите роднини, помня как ги псуваше на гръцки и после им каза, че аз 
оставам да живея у тях. Дядо Нико имаше две дъщери в Гърция, които не беше 
виждал повече от десет години, защото имаше смъртна присъда и никога вече 
не се върна в Солун.  Преди няколко години  намерих една негова племенница 
във фейсбук, казва се Анна, като дъщеря ми и като мен, обаче с две „н” и е кра-
савица. Помолих я да каже на дъщерите му за малката снимка, която дядо Нико 
пазеше в сребърна рамка на стената, над леглото си - две момиченца в бели 
роклички, седнали на големи столове, баба ми беше казала да не питам кои са. 
Веднъж докато скачах на леглото я закачих с ръка и тя падна, наказаха ме да 
седя неподвижно и аз си представях, че съм снимка. Наказваха ме често, също 
и в детската градина, и в балетната школа, и аз винаги си измислях някакво ин-
тересно занимание докато трае наказанието. И когато забелязах, че дъщеря ми 
прави същото, се зарадвах с цялото си сърце.  И така дядо ми избягал в България 
със своя приятел Панайотис, който винаги ме разсмиваше и ми носеше бонбони, 
срещнал баба Олга и се оженили един петък сутринта. Нямаха деца и ме обичаха 
с цялата любов на препатили и разделени от близките си хора. В някои специал-
ни дни дядо ми пускаше  стари касети с гръцка музика на „магнета”, аз танцувах, 
той псуваше и плачеше. Ходехме на събиранията на емигранти в гръцкия клуб, 
където той всеки следобед  играеше табла и аз отново танцувах, разрешаваха 
ми дори да чупя чинии и чаши, защото в танца това било позволено и ме учеха 
на гръцки. Понякога си мисля, че съм станала танцьорка заради това чупене на 
чинии,  позволено само ако танцуваш. Баба ми Олга беше сестра на майката на 
баща ми, семейството й я принудило да се омъжи за богат и стар, и противен ар-
менец, с надежда за наследството му.  След смъртта си обаче той оставил всичко 
на сестра си и баба ми се озовала на улицата.  Започнала работа  като готвачка в 
детска ясла и живеела там, докато срещнала дядо ми Нико. Тя се грижеше за нас 
със страст и всеотдайност, която малко ме плашеше и имаше една голяма мъка - 
каквито и манджи да приготвяше, колкото и „питателни” и разнообразни да бяха  
аз си оставах дребна и слабичка и, според нея, недоразвита, и когато на улицата 
се разминавахме с някое по- пълничко дете, тя се спираше, оглеждаше го и въз-
дъхваше, а на мен ми идваше да потъна в земята от срам. Един ден ме заведе 
в балетната школа и каза на другарката Вулева, руска балерина, с най-гордата 
походка на света: „Това дете изобщо не яде, може би ако се уморява в школата 
ще се оправи….” После ми призна, че искала да ме запише на народни танци, но 
нямало места в групата. И така, благодарение на абсурдната идея на най- любя-
щата ме баба, аз се озовах в балетната школа, сигурно е била наистина отчаяна, 
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за да реши, че балерините се хранят повече от нормалните хора… 
Нарекох представлението в затвора „Viva la vida’” на името на последната кар-

тина на Фрида, онази с разрязаните дини и това също подразни директорката. 
Изобщо нея всичко свързано с представлението дълбоко я обиждаше, първото 
нещо, което ми каза след като се запознахме официално беше - „..ами ще видите, 
те не могат да танцуват…”

 Девет години по-рано поставих там, отново с „лишени от свобода” пиесата 
„Домът на Бернарда Алба’ на Федерико Гарсия Лорка и оттогава няколко пъти се 
опитвах да продължа работата си в затвора, но не ми позволяваха, веднъж само 
успях да заведа мои ученици да изпълним един от танцовите ни спектакли,  и 
накрая потърсих  помощ от Български Хелзинкски Комитет.  Дали защото не съм 
по някоя си европейска програма, от институция, организация… И двата проекта 
в затвора, както всъщност и всичките ми „проекти”, се случиха благодарение на 
помощта на мои приятели, „финансирани” , от мен, от приятели и моя съпруг, а 
в този случай без моята приятелка от БХК  нямаше да ми позволят да репетирам 
пет месеца, всяка събота, от два до пет, в окръжен затвор гр. Сливен. Искам да 
благодаря  на тези от инспекторите в затвора, които се отнесоха адекватно към 
репетициите ни и дори си позволиха да ни окуражат преди представлението. 
Една от тях  ми каза, че  фламенкото ни много й е харесало. Мисля, че й се тан-
цуваше с нас, веднъж на репетиция  й предложих да участва в представлението. 
Следващият ми проект в затвора ще бъде спектакъл, в който затворници и над-
зиратели ще танцуват заедно. В случай, че ме допуснат отново, в което всички 
освен мен дълбоко се съмняват.

И тук, както и в танците, имам усещането, че без да искам премълчавам най- 
важното.  Знам, читателят е до голяма степен съавтор и съм достатъчно откро-
вена, за да може  всеки да чуе собствената си версия на това, което споделям, с 
годините се научих, че премълчани, някои истини звучат оглушително, и все пак 
се усещам безсилна да изрека най- важното. Като в тангото, където най- силни 
са движенията, които се сдържаш да не направиш.

Мой близък приятел, всъщност бившият ми мъж , който засне част от репе-
тициите ми по първия проект и после дойде, заедно с други „външни лица” на 
второто представление, казал на моя ученичка: „Жегна ме това представление, 
защото си дадох сметка, че никога не съм бил толкова свободен, колкото тия 
жени бяха на сцената.” Благодарна съм му за тия думи, защото не съм търсила 
друго в работата си и в отношенията си със света, освен риска от свободата. От 
радостта. Защото сме толкова издръжливи на болка и толкова крехки в радостта. 
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Имах  учител, който веднъж ни попита защо въображението ни  е много богато, 
когато си представяме страховити и ужасни неща, и толкова оскъдно в радостта. 
Разбирам, че системата, такава каквато я обслужваме, успява да ни наплаши 
и отнеме достойнството ни, и се превръщаме във все по-успешни слуги, като 
онова пожелание: „бъди успешен”. Препрочитала съм главата „ Великият инкви-
зитор” от „ Братя Карамазови” десетки пъти и разбирам страха и отвращението 
на хората към свободата, виждам и как изкуството се превръща в коментар на 
изкуство, в хленч и някакъв развален грамофон , оставен на прозореца да вие 
срещу луната, и се страхувам от онази история с жабата,нали знаете-  ако пуснеш 
жаба във вряща вода тя ще изскочи веднага, обаче в  бавно загрявана студена 
вода жабата се сварява без дори да разбере.                       

 Танцувах на улицата тринайсет години, защитавайки свободата си на артист 
и жена, а също и свободата на публиката си, която ще трябва да вземе решение, 
без помощта на телевизора, дали танцувам добре, дали си струва да се спре 
човек да погледа и защо всъщност танцувам на улицата. Всяка вечер преди да 
започна се оглеждах какво се случва около мен и виждах как светът няма нужда 
от моите танци, вдишвах тоя страх от радостта, ужасът от това да бъдеш свобо-
ден. Случвало се е и да ме заплашват, обиждат, а веднъж дори ми разбиха носа 
защото „трябва да се изчисти тоя град от такива като теб”. Може би ще разкажа 
тия смешни, прекрасни и всякакви истории от улицата, в някоя друга книга обаче, 
защото обещах на дъщеря ми тази да не е много голяма, за да я прочете цялата.

 Спирам да пиша за малко и си запалвам лулата на Максим. Максим е ху-
дожникът, на чийто помен ме поканиха да танцувам. Подаряваха негови вещи и 
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платна за рисуване, които си е подготвил преди да умре и аз взех лулата му. Ис-
ках да го питам нещо, но не го познавах лично, затова сънувах, че съм на негова 
изложба и разпитвам картините. Отговорите им ме объркваха и се ядосвах, пак 
ги питах и пак се обърквах, и накрая се събудих  гневна и ожадняла и цял ден се 
карах с който видя.

През всичките тия години моята дъщеря се срамуваше от мен заради това, че 
танцувам на улицата, вместо като другите майки да си намеря нормална работа 
или поне да се държа достатъчно добре, за да ме вземат в някой театър или нещо 
такова. Майка ми също се срамуваше и много пъти обмислях да спра с танците 
на улицата, с видеата и с всичко това, което ме „излага”, но на какво щях да на-
уча дъщеря ми?  На обратното на това,  на което искам да я науча. И така един 
ден просто ги оставих да се срамуват и отидох да живея в Созопол. Мисля си, че 
сигурно много ме обичат, за да преживяват така болезнено това, което правя.

Връщам се в балетната зала трийсет и осем години преди сега, минал е един 
месец откак започнах уроци, другарката Вулева говори с баба ми в другия край 
на залата и по лицата им виждам, че съм загазила. После баба ми се кара, че не 
внимавам, не се старая, не слушам какво ми говорят… общо взето обичайните 
обвинения, но този път има надежда - другарката е казала, че ако не се оправя 
ще ме изключи от школата. Мисля си, че може пък да извадя късмета да ме 
спрат от тия глупости, писнало ми е да ме обличат в бяло трико и после да ме 
наказват, защото е станало сиво или на лекета, досадни са ми всичките превзети 
движения, от които цялата омалявам и не мога да понасям тия лигли - другите 
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момичета, които непрекъснато се прегръщат и пищят от радост, когато идват 
майките им да ги вземат. Особено мразя Ива, защото ми прави забележки и 
се надува, идва ми да й оскубя грозната жълта коса, но малко ме е страх да не 
би баба и дядо да се откажат от мен и да ме дадат на някои друг или в онези 
домове за изоставени деца.  И тогава се връща от болнични корепетиторката и 
сяда на пианото. Не знам как да го напиша, просто светът заблестя като тревата 
в Африка след дъжд, някак изведнъж проумях какво да правя и  не след дълго 
се превърнах в „моята грация”- ме наричаше другарката Вулева, а баба ми ме 
теглеше на кантара все по- настървено и дори се наложи нов закон - 30 минути 
след ядене трябваше да лежа неподвижно, „за да ти хване място” ми обяснява-
ше баба, сега пък сериозно уплашена, че може би се движа прекалено много и 
затова не напълнявам. Понякога молех пианистката да продължи да свири след 
репетиция и се свивах под пианото да слушам, помня грозните й кафяви ботуши 
и мириса на парфюма й. Не знам за бог, но музиката съществува. Ива също спря 
да ми прави забележки и стана много мила, а аз я намразих още повече. След 
две години мама и татко се върнаха от Африка и ми донесоха палци и пачки от 
Париж, и много още подаръци от обиколката си из Европа, и  аз се превърнах 
във фуклата, която си останах и досега. Някаква смешна смесица между фукла и 
аутсайдер, едновременно открита и подмолна. Спирам с автобиографичните си 
недоразумения, не ми е интересно да си спомням себе си като  тинейджър или 
студентка по актьорско майсторство в НАТФИЗ, а после специализант по танцов 
театър. Спрях да танцувам на тринайсет - трябваше да кандидатствам в англий-
ската гимназия и нашите решиха, че  танците ще ми попречат. Отмъстих си като 
написах стихотворение на изпита по литература, вместо тема и получих двойка. 
По онова време танцувах в студио „Ритъм” и имах прекрасни преподаватели по 
джаз балет, които ме научиха, че движението освен форма има и материя, мирис 
и цвят, тогава гледах за първи път „Ах, тоз джаз” и „Франсис”.  И така след наме-
сата на родителите ми спрях да танцувам за цели осемнайсет години, за които 
не обичам да си спомням изобщо. С изключение на раждането на дъщеря ми и 
времето, което прекарах с нея и Жак, черния ми кокер, всичко друго през тези 
години ми се струва безинтересно, особено драматичното разочарование от 
баща ми. Преди пет години ме потърсиха защото умирал и искал да ме види, но 
аз не отидох. Нарекоха ме жестока и безчувствена и вероятно съм точно такава, 
но поне не съм лъжкиня. Знам, че си е отишъл така както и живя - обвинявайки 
другите за собствената си липса на достойнство, а срещата му с мен не би про-
менила нищо и за двама ни. Почивай в мир, татко.
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Не знам как да продължа, седя срещу един грейпфрут на масата в кухнята ми 
в Ел Пасо и слънцето догаря в съботния следобед. Чета написаното дотук, звучи 
ми сухо и претупано все едно пиша насила. Обмислям да махна последния абзац 
за баща ми, защото няма никакво отношение към историята, която опитвам да 
разкажа, или пък има? Ще запаля лулата на Максим.

Питат ме каква е разликата между това да танцуваш със затворнички  и с ... 
незатворнички. Тук навън жените са вкопчени в представата за себе си, обслуж-
ват идеята за това кои са и защо, и се боят да излязат от рамките, които са си 
наложили.  Крепят като стреснати сервитьорки таблите си с оглозгани предразсъ-
дъци насред пиянско увеселение. Най-много се боят да не се окаже, че могат да 
танцуват и са красиви, толкова се страхуват от това, че някои дори се контузват 
преди излизане на сцена. Понякога имах честта да танцувам и с истински фриди,  
жаждата им ме вдъхновяваше и възхищаваше, но много рядко, повечето жени, 
на които преподавах се плашеха от себе си.  В затвора момичетата са по-любо-
питни и готови да научат за природата си нещо ново, може би защото познават 
себе си по-добре.  Разбира се, говоря само за тези, с които имах пряк контакт и 
никога не ги чух да се оплакват, да обвиняват някой или да се възприемат като 
жертви. Ха-ха, звучи все едно затворът е прекрасно място. Всъщност, изобщо не 
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смея да пиша за абсурда и лицемерието на системата, която се опитва да „пре-
възпитава” черните си овце.

За мен единственият начин да се помогне на тия хора в затворите и на хората 
извън затворите също, е да им бъде припомнено, събудено усещането , че са и 
нещо друго, нещо повече от това, което са извършили, нещо различно от напла-
шено стадо виновни жертви. 

По време на репетициите научих колко дълбоко копнеем да даваме. Разбрах, 
че, всъщност, това, което правех с моите танцьорки и актриси, е да искам от тях, 
да имам нужда от танците и признанията им на сцената. Убеждават ни от колко 
много неща се нуждаем, дресират ни по всякакви възможни начини, прелъстяват 
ни и ни наказват, защото консуматорът е идеалният слуга, единственият, който 
можеш да контролираш, а не даващия… най-доброто от себе си, защото то съв-
сем не е онова, което шефът ви изисква от вас,  а това, което дори самите ние си 
забраняваме да подозираме в себе си, от страх, че е ненужно и недостатъчно 
добро за света.  Понякога  на репетиции изпушвах цигарите си и на излизане от 
затвора намирах в раницата си десетина различни по вид цигари, увити в тоалет-
на хартия, смеех се и плачех едновременно на тоя смешен пример за трагичната 
ни необходимост да даваме.  Никой не би извършил престъпление, ако знаеше 
как да даде най-доброто от себе си.  Понякога стигам до усещането, че ако не 
съществуваше наказание, престъплението би се обезсмислило, защото всичкото 
зло е ужаса, отмъщението за преживения ужас, че си необичан, ненужен и гро-
зен, и наказанието е вниманието, което детето най-сетне получава след белята, 
като някакво доказателство за любов, за значимост. След като родих, без да 
разбера как, започнах да си представям всички възрастни, които срещам като 
деца, бабите в трамвая, полицаите, познатите и приятелите ми, опитвах се да 
си представя детските им лица, бебешките им ръчички и гласовете им, когато са 
викали майките си уплашени от тъмното, нетърпението им по Коледа и радостта, 
която избледнява с годините като многократно препирана червена рокля.

Няколко пъти се опитвах да направя спектакъл за радостта и с учениците ми, 
и сама, а също и в затвора, и в детската градина. Веднъж по Коледа направихме 
улично представление „фиеста”-  тринайсет шарени идиота, които се опитват 
да озаптят радостта си,  после продължих  работа по това представление със 
следващите ми ученици, после с децата, после сама и винаги усещам, че изпус-
кам нещо. Не, че по принцип нямам непрекъснатото усещане, че днес не успях 
съвсем, но утре вече със сигурност ще започна да танцувам, но тая идея за не-
способността ни за радост ме е обсебила,  радостта ми се струва най- дълбокото 
и чисто чувство, на което сме способни, най-бруталната революция и единствен 
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шанс да се противопоставим на тоя геноцид, в който  оцеляваме.  Радостта ми 
изглежда най-опасна за „системата” защото в нея човеците общуват без посред-
ник, радостта, нали разбирате, не доволството на пълния търбух, а чистият смях. 
Ами не мога по-добре да го обясня. Аз често се усещам виновна пред приятели 
и познати, за това, че съм радостна.  Светът отива на зле, умните хора трябва 
да бъдат тъжни и нещастни, а аз се смея с глас, с тая голяма уста и танцувам 
по улиците вместо да направя някое сериозно представление за отчуждението 
между хората в съвременното общество, например, или поне да напиша проект 
за такова представление и да кандидатствам за субсидия, и когато не я получа 
да обвиня културни някакви институции, държавата или поне майка си.  Изобщо 
не разбирам тоя хленч на моите колеги, че държавата не ги подкрепяла… не е ли 
изкуството бунт срещу системата и държавата?  И напоследък впечатленията ми 
от изкуството в страните, в които изкуството се подкрепя от държавата, са, че се 
възпитава и толерира посредствеността, която обслужва системата, за справка 
вижте т. нар. „съвременно изкуство”, което ни внушава безпомощност и нищета, 
и приветства страха, като белег за извисеност някаква духовна. Всъщност това 
не е ново, новото е в огромния брой артисти, които смятат, че някой им дължи 
нещо заради това, че занимават света със собствените си невъзможности и глад 
за любов. Знам, че съм крайна и може и да греша, но аз никога не съм допускала 
мисълта, че работата ми, танци, спектакли, текстове или каквото и да е зависи от 
някой друг, освен от мен. И никога не съм имала по-голям авторитет по отноше-
ние на работата си от мен самата.  Сега си спомням един сън от преди десетина 
години, докато репетирах с мои колеги и никак не се справях добре със синхрона. 
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Сънувам ангел, такъв красив и светъл, и ме хваща за ръката, и ми казва: „Бог 
ме прати да ти кажа, че ти не можеш да танцуваш, откажи се, няма смисъл…” 
Леле, причерня ми на сън, уплаших се и му се блещя насреща и той пак: „Не, 
не, откажи се…ти не можеш да танцуваш, Господ ме праща…” и аз, както се бях 
уплашила, и като ми кипна и се разкрещях: „Я да се махаш, мога да танцувам!” 
Тогава той  изведнъж погрозня, надебеля и изсъска: „Ами тогава ще ти счупя 
крака….” и ме хвана за крака, и аз се събудих, и треперя, и си мисля - е, сега ако 
си счупя крака, значи прав е бил, скапания ангел… ама не си счупих крака. Даже 
направих танц от моя ляв крак, ама после ще напиша за това, защото се страху-
вам, че много нравоучително зазвучах.

На улицата обикновено импровизирах, научих се да улавям желанията на 
тялото си, а артритът ме научи да правя само най-необходимите движения, тези, 
без които не мога.  Също се научих, че пространството не ти е дадено изначално, 
както когато танцуваш на сцена или в зала, за пространството си трябва да се 
пребориш, това го научих, докато танцувах в Созопол през август, между потни 
и слънчасали от плаж  туристи. А от повтаряне на една и съща песен по няколко 
пъти един след друг, защото на улицата можеш да си позволиш да репетираш 
колкото си искаш, докато разбереш, че всеки спектакъл е репетиция, та от повта-
ряне на една и съща песен научих, че танцът е музика в музиката и най-важното 
е това, което чуваш, защото винаги е различно. Изобщо улицата е най-добрият 
учител за един артист.  Мигновеният контакт със случайната и нищо не подози-
раща публика от всякакви хора. Обидите, прегръдките, сълзите и всичките оста-
нали реакции на непознати и познати, мислех да напиша „зрители” , но думата 
е „свидетели”. Майка ми го наричаше „пак ли просиш по улиците”, но тя никога 
не е виждала уличните ми танци, нито маратоните, нито спектаклите в затвора 
или видеата ми в you tube, ето тук  –  https://www.youtube.com/user/anakarak

Докато подготвяхме за публикуване тези текстове, страницата ми в You tube 
беше изтрита, вероятно защото с ежедневната ми работа върху видеата заемам 
повече от предвиденото  място в пространството, шестотин видеа и осем години 
бяха изтрити, малка част от тях са тук https://vimeo.com/conduendeporfavor

Когато най-после ми разрешиха отново да работя в затвора, се подготвих да 
разкажа за фламенкото и за това какво ще правим, и точно преди да започна да 
говоря, чух един прегракнал глас от дъното на салона: „Ама, аз не искам да те 
слушам, искам да видя как танцуваш….” Ето затова ходя да танцувам със затвор-
нички. Питали са ме как ми е дошла тая идея. Не знам, инстинкт някакъв, може 
би е започнало под червения юрган, или когато за пръв път  прочетох „Хладно-

https://www.youtube.com/user/anakarak
https://vimeo.com/conduendeporfavor


- 14 -

В ГЪРЛОТО НА СЛАВЕЯ • Ана Лий Еванс

кръвно” на Труман Капоти. Някои хора ми казват, че ми се възхищават, но аз не 
съм отишла там от някакви алтруистични подбуди, направих го за себе си. И все-
ки може да го направи, телефоните на директорите на затворите са в указателя.

Тоя текст го мъча от няколко месеца и ми е много трудно,  пиша и пренапис-
вам, трия и залепям и започвам отначало, и разбирам, че става все по-хаотичен 
и назидателен, обаче майната му, искам само да се надявам, че някой друг след 
мен ще отиде там да танцува, да пее, рисува или не знам какво. И тук вече се 
опитвам да напиша шест неща едновременно и май по-добре да спра за днес и 
да ида да поплувам в басейна. Между другото, плуването и разни танцови уп-
ражнения във вода са много важни за един танцьор. Млъквам.  До утре. Адиос.

Във видеата, които снимам също импровизирам. От някакъв смътен страх да 
не ми замирише на хореография, да не изпусна живия дъх и точно тоя момент. 
Защото, за да танцуваш, трябва да бъдеш танцуван, не да изпълниш заучени 
движения с брилянтна техника, а да се довериш, да поемеш риска да ти се случи 
нещо, за което не си подготвен. Разбира се, някои успяват и без да импровизи-
рат, но аз обикновено не мога. За мен е по-важно да се насладя на емоцията в 
любима музика, отколкото да танцувам добре. Казват, че не е професионално и 
аз нямам нищо против, стига ми да ме заклещи дуендето в някой ъгъл и да ми 
опре нож в гърлото. Като една вечер на улицата - наобиколиха ме няколко мъже 
от ромски произход и започнаха да ми подвикват, беше вече тъмно и почти ня-
маше минувачи и аз се изплаших. Помислих си, че сега трябва наистина добре 
да танцувам, за да ги откажа да се занимават с мен. Пуснах една фарука, бавно 
фламенко, тежко и тържествено като танц върху гроб. Заслушаха се, загледаха 
се и млъкнаха, накрая ми оставиха и пари.  Има една едва доловима миризма, 
когато знаеш предварително хореографията, някак подготвяш движенията, те не 
са родени в тоя миг. Учениците ми много се смеят като кажа „вони ми на хорео-
графия”, защото според мен, когато виждаш хореографията вече не е танц. Танц 
е, когато просто не можеш да останеш неподвижен и…  много малко танцьори 
танцуват. Но това е според мен, всеки има собствени причини да танцува.  Да 
не танцува също.

Снимам един-два дубъла, понякога три-четири и после обработвам видеата 
и се заигравам с цветовете, контраста, осветявам или затъмнявам, забавям ка-
данса понякога и проверявам дали правя наистина само движенията, които са 
ми нужни или се преструвам, понякога успявам да се съблека, понякога лъжа 
на поразия, но и от това не ме е страх, понякога видеото е съвсем различно от 
танца, който съм си мислила, че снимам. Не знам дали е възможно да заснемеш 
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танц. Танцът е, за да го танцуваш, всичко друго е ехо, коментар на танц, мирис, 
спомен, опит да разкажеш сън. Понякога танцувам гола. Който не е танцувал 
гол, или поне плувал гол в морето преди дъжд, няма да разбере тая радост да 
нямаш нищо излишно по себе си, тая радост на кожата, доверието. Доверието. 
Една сутрин се събудих с мисълта, че единственият въпрос пред нас е дали да се 
доверим. Като във филма „ Виктория”. И така аз снимам от седем години, почти 
всеки ден, между първата и втората чаша с кафе сутрин, понякога заставам пред 
камерата още преди кафето, за да се уловя в оня сънен момент без мисъл, когато 
е много трудно да накараш тялото си да направи нещо излишно, някакво хубаво 
движение, което да се хареса. Използвам себе си като най-добрия си инстру-
мент и материал, с който разполагам по всяко време. Веднъж в едно интервю 
ме питаха кой най-много ми е повлиял в танците, отговорих без да се замислям 
изобщо- гравитацията. Повечето ми приятели танцьори се обиждат от лекотата, 
с която всеки ден досаждам на света с видеата си. Те първо репетират, не, те 
първо мислят, после репетират и чак тогава се показват на света. А пък аз, ако 
чаках да стане достатъчно добро това, което правя, нямаше да съм завършила 
и един танц още, но нито имам какво да губя, нито какво и на кой да доказвам. 
Като че вместо да търся одобрението на публиката, аз искам нещо друго от тях. 
Очевидно е, че имам нужда от публика ежедневно, за огледало ли , за доказател-
ство, че ме има ли, от страха на онова пет годишното под юргана ли, или просто 
защото това е моя начин да общувам. Знаете ли как ме намери моя мъж? Преди 
пет години в Ел Пасо, Тексас, видял едно мое видео в “you tube”, един от онези 
сънени моменти, когато  нямаш никаква причина да излъжеш. Ха, той току що 
дойде и ме целуна, както си пишех на компа…. 
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И така аз се  уча  от единственият учител, който ми е под ръка винаги - самата 
аз. И не се страхувам да греша, защото нито имам нещо за губене, нито за до-
казване, а най-големият ми авторитет е присъствал и на най-лошите ми опити.  
А на тези, които се обидиха от голите ми танци и отказа ми да следвам някакви 
правила и заварени положения, посветих един от най-любимите си спектакли 
по музика на Том Уейтс, наречен „fuck you very much”. Най-много спектакли съм 
правила по музика на Том Уейтс. Четвъртият, предпоследен маратон беше из-
цяло по негова музика. Дипломният ми спектакъл също беше по любимата ми 
негова песен, 10 пъти един след друг. Те бяха 5 пъти, но една от танцьорките ми 
каза, че на комисията ще й се види кратък тоя дипломен спектакъл, и реших да 
пусна песента още 5 пъти, между първите пет и вторите пет измивах сцената, 
лазейки с парцал по земята, парцал напоен с препарат, който миришеше на мо-
мина сълза. Замирисваше на цветя из залата, миризми винаги са ми липсвали в 
театъра, а танцьорите ми изпълняваха хореографията си отзад напред и неусетно  
я променяха в усилия да не се  подхлъзнат на мокрия под. На комисията казах, 
че концепцията е подмяната на миналото ни докато си го припомняме и се оп-
итваме да го проумеем. Танцувахме във фоайето на голяма сцена на НАТФИЗ, 
защото там бяха и повечето ми репетиции, по онова време нямаше много сцени, 
репетирахме всеки път в различна зала  и аз реших, че за 11 танцьора е важно да 
опитомят едно и също пространство, а единственото винаги свободно място за 
репетиции беше фоайето.  На изпита ми просто донесохме двайсетина стола за 
професорите и приятели и играхме на нашата си сцена - фоайето пред салона на 
голяма сцена на НАТФИЗ. Истината е, че всеки спектакъл си създава свои закони, 
понякога нещо, което е било крайно наложително за един, се оказва вредно за 
друг, никакви рецепти и никаква сигурност, слава на Бога. Веднъж ми хрумна да 
направя „Болеро” на Равел в усмирителна риза, върху малък постамент и така 
потънах в дълго изследване на ограниченията като вдъхновения. А когато оста-
нахме без място за репетиции с учениците ми, танцувахме в двора на църквата, 
върху ореха и по стълбите. Като че света се е наговорил да ме учи на танци от 
всяко пространство, от липсата на пространство също. 
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Работя напълно интуитивно, с любопитство и изключително досадната за 
околните убеденост, че съм права, въпреки, че не знам какво правя. „Не знам 
защо, ама е вярно” е обяснението ми много често. Не знам защо танцьорите и 
учениците ми се доверяват, сигурно защото съм наистина обсебена от това, което 
правя. А преди два месеца се омъжих за единственият мъж, който се смее на тая 
моя лудост и все още иска да работи с мен. Най-смелият мъж, когото познавам.

 
Снощи сънувах, че отново танцувам „Кармен”. Това е спектакълът , който съм 

играла най-много и на най-различни места, веднъж на смокинята в Созопол. 
Беше вторият ми спектакъл, след „Босо танго”.  За финала, където Кармен трябва 
да умре, Пано направи микс от песен на Нина Симон и Джими Хендрикс. Ето го 
тук- https://www.youtube.com/watch?v=MaES9aOX-bg

Един от танцьорите в „Ах, този джаз” го видя и коментира, че Боб Фос би го 
харесал, има го в коментарите, за който не ми вярва хахах и това е последното 
нещо, което добавям в тоя текст, което правя преди да изпратя текста на издател. 
Сигурно съм уплашена, за да се фукам така….

Продължавам с най-любимата си история за танца, инстинкта и защо арти-
стите нямат нищо за губене. Беше точно преди 9 години, на същия ден преди 
9 години - лежах в дъното на една сцена и се гърчех в магарешки рев. Сърцето 
ми, дотогава някак си оцеляло, беше разбито. Никога преди или след това не 
съм преживявала такава болка. Тялото ме болеше като че ме бяха били с пръчки, 
усещах главата си празна и кръгла като сапунен мехур, който се носи из въздуха 
и блести с цветовете на дъгата. Лежах и плачех поне от час и изведнъж усетих, 
че съм на ръба на сцената и падам. Спрях да плача и се зачудих как така изобщо 
съм се озовала на ръба, като много добре си спомням, че се строполих в дъното 
на сцената. И тогава видях левия си крак свит в коляното и опрян на пода, усетих 
го уморен и потреперващ и постепенно разбрах, че той ме е довлякъл до ръба, 
без да разбера. Заиграх се да се оттласквам и завъртам само от движенията на 
левия крак,  да се плъзгам и премествам. След малко тоя мъж, който ми разби 
сърцето от страх за мъжествеността си, дойде да провери как понасям болката 
и аз му показах новия си танц „моя ляв крак”. Оттогава съм го танцувала  сто 
пъти поне, на сцени, на улицата, на маратони, винаги с най-голямото благодаря 
и до пълна изнемога, музиката, която избрах ме танцуваше наистина - “Catfish 
blues” нa Jimi Hendrix. Винаги след това съм насинена и много уморена, защо-
то е нужна физическа сила и голяма концентрация да отпуснеш изцяло цялото 
си тяло, и всичко да бъде резултат на движенията на левия крак. Изисква се и 
малко шизофрения, особено когато се завъртам по очи след силен замах на 

https://www.youtube.com/user/anakarakhttp://
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крака и знам, че ще си ударя главата, ако наистина се отпусна. Веднъж на един 
фестивал паднах от сцената и довърших танца долу при публиката на тревата, 
друг път си ударих главата и т.н., но винаги откачам от радост преди да започна. 
На един хореографски конкурс за малко да ме наградят, обаче не било цялото 
хореография, така че ме наградиха на по-следващия конкурс, за болерото, което 
пък нямаше изобщо никаква предварителна хореография. Та така. Надявам се 
отново да го танцувам, пода в къщи, в голямата ми стая за танци е дървен и няма 
да получа сериозни увреждания, а мисля, че и в някой клуб, на представление 
тук в Тексас също ще го танцувам, американците имат крещяща нужда да  чуят 
парчето, според мен.  Преди няколко седмици имах първото си представление 
тук, в един пънкарски бар, фламенко представление наречено „Глад”. По едно 
време си запалих цигара, както танцувах, припуши ми се и си мисля „Ох, добре 
че станах танцьорка да мога да си пуша в американските барове”. Всички така 
се втрещиха, че дори не ми направиха забележка.

Само да си сипя още кафе и се връщам, починете си и вие малко и ми се ус-
михнете… опитвам се да избълвам на един дъх всичко, което искам да запомня 
и прочета след време, набързо и наостро като от едно стихотворение - „с острата 
луна право в сърцето” и  благодаря за търпението.
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Препрочитам писмата на жените, които участваха в „Домът на Бернарда 
Алба”, някой ден ще ги издам в книга, без редакции, всичките до едно, заедно с 
рисунките, които ми пращаха. Веднъж дъщеря ми, тогава 11 годишна, поиска да 
й нарисувам русалка. Точно тогава пишех на едно от момичетата там и я помо-
лих да ми нарисува русалка за малката. След седмица получих седем русалки, 
някои от жени, които не познавах. Обаче след второто прeдставление не полу-
чих нито едно писмо, писах на всички и не получих нито един отговор. Не знам 
дали писмата ми изобщо са стигнали до тях. Исках да им кажа, че дъщеря ми 
много ни хареса. Много исках да им го кажа. Мисля, че тя вече не се срамува от 
лудата си майка. Даже си мисля, че сигурно и майка ми тайно се гордее с мен. А 
също и нейната майка, която някога не искаше да ме отглежда и която аз много 
обичам - моята деветдесет и две годишна баба. Искам още да им кажа, на моите 
момичета от затвора, че често ги сънувам. И никога не започвам да танцувам без 
да си помисля за тях, знам, че някак танците ми ги достигат, сега работя по нов 
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спектакъл за радостта, с мисълта за тях,  за първите, бернардите и за вторите, 
танцьорките, всичките ми  фриди от окръжен затвор гр. Сливен. 

 
Много е важно как започва едно представление, започне ли вярно ще те 

поеме и залюлее, и  финалът ще те отнесе право пред  тебе самия, като след лю-
бима книга или филм. Представлението в затвора миналото лято започва  с едно 
много бавно фламенко. Обичам бавното фламенко, напомня ми за това, което 
разказва Лорка в есето си за дуендето - имало в Херес де Ла Фронтера  състеза-
ние по фламенко с най-добрите танцьори на Испания… излязла на сцената една 
баба на седемдесет години, вдигнала ръка, тропнала с крак и завъртяла глава, и 
спечелила състезанието, и после Лорка казва: „…спечели издъхващото дуенде, 
което влачеше по земята своите криле от ръждиви ножове” .  

Сцената е празна, една по една от дъното започват да излизат моите танцьор-
ки и да застават неподвижни с лице към публиката, три от тях са с ветрила, които 
трептят на фона на неподвижните им фигури, една носи кошници с цветя, които 
след малко ще разхвърляме в публиката, друга пуши лула, едно момиче носи 
кукла бебе, друга яде ябълка, останалите са прихванали полите или шаловете 
си….всички имаме гривни със звънчета на левия глезен, дъщеря ми и две мои 
ученички ни ги изпратиха. Когато лекото подрънкване замира и всички сме на 
сцената,  по лицата ни бавно пропълзява усмивка, която завършва с усмивката 
на децата в детската градина, когато се криеха под пейките в салона за танци и 
скачаха отгоре ми, за да ме изплашат. Обичах да  гледам танцьорките ми, как из-
лизат от дъното на сцената, като кралици, всяка с нейната си специфична походка 
и темпо, облечени в дрехите, които събирах от приятели, познати и непознати 
за представлението. Обичах това затаяване на дъха в началото на спектакъла, 
преди да гръмнем от смях и да се изгубим в танца.  Никога преди не бях танцу-
вала с по-голяма радост и едно такова наситено усещане… все едно танцуваме 
в центъра на нещо, в самото му сърце, в гърлото на славей. Случвало ли ви се е 
да слушате славей точно преди да потънете в сън? Една нощ, преди репетиция 
заслушана в песента му  си помислих, че Бог сигурно е съвсем мъничко нещо, за 
да може да се побере в гърлото на славея.
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Ето и списъка с благодарности на живи и мъртви хора, и животни, по азбучен 
ред, почти:

Благодаря на Ана, моята дъщеря, на която искам да приличам, на Ана М. за 
шамарите, които си удряхме смело в представлението ни, на Анна Алатаки и 
всички останали Ани, които познавам, на Александър, за това че отгледа детето 
ми, заедно с мен и защото, докато живеех с него, започнах да танцувам отно-
во, на Александра, за най-вкусните палачинки и защото е безстрашен танцьор, 
особено на маратони, на Албена, за един прекрасен следобед на плажа някъде 
около Солун, на Благовеста, за таланта й да надушва лъжата отдалече, на Бояна, 
моята най-малка ученичка, на Балинт, за това че знае да пази тайни, на Боряна 
за смеха, на Вяра, с поклон за всичките спасени от нея улични кучета, на Веско 
за целувките, на Валката, Иляна и Пако, защото са ми семейство и пример за се-
мейство, на Влади, който ме научи да правя „плие”, на Вени за един сън, който 
сънувах с нея, на уличното куче Ганчо, на Григорис, защото ми е брат и защото 
никога не съм виждала някой друг така искрено да се радва на успехите на при-
ятелите си, както той умее, на гущера, който видях в нощта, когато за малко да се 
удавя, на Дан, за картините, които ми изпрати, на Деската за нежността, на Деми 
и Божо за съветите, на Димитровците… Шопов, Борисов, Германов и Каракашев 
- баща ми, на Елени от Игуменица, на моята 92 годишна баба Елена за страстта 
й към книгите, на Евгени Чечев за куража, на Ерик, еднокракия просяк в Палма, 
който ми носеше рози и го виждах отдалече как куцука с червена роза, докато 
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танцувам на улицата, на Ерна, за раздялата ни, която ме накара да разбера коя 
не съм, на Жак, моя черен кокершпаньол, на Златето от Созопол за оня танц със 
стола, на всички мои танцьорки от Созопол за усмивките им след представления, 
на Иван, защото не ме намрази след комоциума, който му причиних веднъж на 
репетиция, на Ива Досева за обичта и чесновия сос, на Ива Тодорова, на Ивет, 
защото винаги ми е била пример за майка(много те обичам, Ивет!), на Ивайло, 
защото ми даде да чета Достоевски и ме заведе да гледам „Сталкер”, също и 
за други неща, например дъщеря ни, на Ина за яркото жълто, на Йосиф защото 
след години спорове и обвинения, такива каквито никой не смее да ме обвини, 
написа за мен най-неочакваните добри думи, на Катя за вдъхновението и за 
снимките й, които разглеждам често преди да заспя, и за оня виц за лилавото, 
на Коцето за всички представления, които направихме в „Баския” и за един раз-
говор на стълбите на църквата преди 2 години , на Краска, защото когато тя ме 
гледа на улицата танцувам най-добре, на Криси, защото превърна зъболеченито 
ми в удоволствие, на Куба, най- любимата ми котка и сестра, на Лени за всичко, 
и за оная нощ, когато ми записа на диск “besame mucho” на Cesaria, за да мога 
веднага да я танцувам, на Лесли Водата за писмата, на другата Лесли, на Ли-
хия, на Лили, на Лора, на мама, най-вече затова, че остарява толкова красиво, 
на Малина Томова, още веднъж на Малина Томова, на Мария К., за трите ми 
най-щастливи години в Созопол, на всички Марии в Созопол, на Марина и Ирина 
за онази игра, на която ме научиха за хъмпти дъмпти, на Марияна, за нашите 
сутрини в Палма де Майорка и за вечерите, в които заедно бяхме на улицата 
и тя свиреше на виолата и танцувах на онова парче на Бах, забравих му името, 
на Марло Саласар защото веднъж по Коледа ми подари името си и за оня път, 
когато ми изми краката на улицата, на Мигел, на Магнус за оная прегръдка, на 
Мила, защото се гордея с нея, на Нина Симон,  на д-р Николай Михайлов с ця-
лото ми сърце, защото никога не забравих какво ми каза веднъж в асансьора, на 
Оля за кафето под смокинята, на чичо О., който ме научи да разпъвам палатки, 
на Пано, за третото парче от първия ми спектакъл, за музиката, която направи 
за „бернарда в затвора, за „нина енд джими” и защото като умра ще напише за 
мен най-тъмно зеленото, почти черно плюшено танго, на Пенка, защото не може 
да заспи, на Пепка, за радостта й от танца, на Петя К. за сърцето й като ананас, 
на Петкана защото е красива, на Петката защото никога не спира, на Радостина, 
защото нарисува най-големия ми страх, на Радо защото си приличаме, на Рагн-
хилд защото е викинг, на Савина защото много я обичам, на Силва защото е ис-
тински лечител, на Силвия, която първа взе дъщеря ми в ръце, право от корема 
ми, на  Светослав, който ме извади от морето, докато се давех в мъртво течение 
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една нощ, на Слав, защото е най-добрият приятел на света, моят барометър за 
случващото се около нас, моята най-силна подкрепа и за сиренето, което ми 
прати миналата седмица, на Славето за доверието, на което ме учи, на Савата 
за най-смислениете разговори, които съм имала, на Таня А., на Таня О., на Таня Г. 
защото са фриди, на Теодора, за оня й поглед на диво животно в клетка, на Том 
Уейтс, на моят съпруг Уорд за всичко, което направи, за да сме заедно, като във 
филм, който гледаш и си мислиш, че това е възможно само във филм, на Христо, 
моят единствен учител по театър, на Яно, на всичките ми ученици по два пъти, 
на ляво и на дясно, на всички момичета, с които танцувах в окръжен затвор гр. 
Сливен, на Е-същност, защото ги има и на никой друг.
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ВТОРА ЧАСТ 

Десет години по-рано.

  “Толкова е кратко утрото, 
   така оскъдна е нощта, 

   няма подслон за радостта, 
   която на земята долетява, 

   но не намира дом и отминава. “ Емили Дикинсън

Денят започна като мандарина, усетих под ноктите си разкъсаната й кора. 
Изпитвам удоволствие от беленето на мандарини, картофи, яйца, лук. . . отле-
пям етикетите на всички шампоани, душ-гелове, кремове, течни сапуни. Зале-
пям по врати, шкафове, хладилник . . .  снимки, картички, изрезки от списания… 
събличам,  обличам и пиша “ Джими Хендрикс” по чаши,  стени и понякога  по 
крака си, от вътрешната страна на лявото бедро. Два  жирафа в телевизора пият 
вода на брега на реката. Хората имат таланта да избират за любими точно тези, 
които най-дълбоко биха наранили, ако не се страхуваха, че ще ги наранят. Из-
бираш жертва, това е, което научих за любовта. Денят започна като мандарина, 
оранжева топчица, на която знаеш вкуса. Или обратното? Избираш този, който 
най-дълбоко би те наранил. Какъв късмет ако избраникът отговаря и на двете 
условия! Има мигове, които не са, никога не са били, няма и да бъдат. . .  някак-
ви пукнатини във времето. Приличат на смътен спомен за нещо, което никога 
не се е случвало и на нещо, което очакваш да се случи всеки момент. . . Вчера 
в един филм, героят на Антонио Бандерас каза: “Това е дълга история и част от 
нея наистина се е случила. “ Искам да знам коя част от моята история наистина 
се е случила.

Любимата ми котка умира, идеална възможност да страдам за теб, докато 
страдам за нея. Имам още четири котки, две са нейни деца, другите две са деца 
на едно от децата й. Името й е Куба и умира. Разнасяме я по доктори, натъпк-
вам я с лекарства, но тя иска да умре. Винаги си личи, когато някой иска да умре 
и аз съм виновна за Куба. Непрекъснато я изоставям, пътувам или я оставям в 
чужди къщи. Каква е тая вина, необходимост някаква за всичко да съм виновна 
аз? Евтината ми суета толкова много неща да зависят от мен. Защото вината ми, 
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въображаема или не, по особен начин облекчава болката.

Неделя сутрин при мама. Събрали сме се четирите в кухнята на майка ми и се 
караме. Баба ми, майка ми, дъщеря ми и аз. Защо не родих баба си, тя – дъщеря 
ми , дъщеря ми – мама или мама – дъщеря ми, тя – баба , после аз? Разглеждам 
им краката под масата,  не мога да се отуча от навика да разглеждам крака под 
маса. Скандалът става много интересен от разбъркания ред на ражданията, кой-
то избрах, но малката включи телевизора. 

Остаряването. Не съм очаквала, че остаряването е изхвърлянето на ненужния 
товар, трупан в годините, в които искаш да бъдеш цял. . .  и всичко. Едно такова 
олекване, изтъняване на кожата и наточване на сетивата като ножове.Не знаех, 
че с възрастта чувствителността се изостря,  както мъглата се вдига и  отсрещният 
бряг приема конкретни очертания. Остаряването започва с усета за чуждата бол-
ка. Пръстите докосват хора и предмети отвътре, в самата им  сърцевина, а кожата 
на гърба ми настръхва преди той да залепи длани върху нея. Като че всеки от 
предишните ми любими е остъргвал корички от рани, изгоряла от слънцето кожа 
и рибешки люспи от тялото ми, докато стъргалото е стигнало до моята сегашна 
кожа. По-тънка, по-чиста и кой знае защо по-хладна. Ушите безпогрешно улавят 
тревогата в гласовете, сълзите в смеха и “обичам те” в сбогуванията. Носът се е 
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превърнал в памет, единствено очите ми отслабват и ме затварят във все по-те-
сен кръг. Очите, обратно на всичко останало се умориха. . . може би от липсата 
на пространство, от толкова много лица и вещи, в които погледът се блъска, и 
защото ги разглежда е неспособен да мине отвъд. Във виждането има някакъв 
предел, граница, стоп, отказ. Предполагам затова хората рисуват. Моята майка 
остарява красиво и това е най-доброто нещо, което  някога е правила за мен.
Странно е как най-скъпите подаръци получаваш тогава, когато близките ти пра-
вят нещо за себе си. Докато пишех за изострените си от остаряването сетива,  
изядох цяла кутия пияни вишни. Прилошава ми, гледам купчинката костилки и 
не вярвам, че след няколко седмици ще си купя нова кутия. Правя го от години, 
изяждам бонбоните сама, тайно от него и дъщеря ми, винаги наведнъж, докато 
ми прилошее и кутията свърши. Най-хубавото е, че винаги ми става лошо след 
последния бонбон. 

Ще те съблека до чорапите, ще останеш прав, за да те разгледам и да про-
веря дали те искам още. Само да не забравя да пусна диска с музиката на Нино 
Рота, двайсет и първо парче. Виждам усмивката ти, наполовина доволна, на-
половина още повече.Мечтая за нощ, в която да мълчим, искам колкото си ис-
кам часове, в които мога безнаказано да те гледам в очите и да мълчим. Да се 
измълчим целите, можеш ли да ме налюбиш така, че да млъкна, да оглушея? 
Можеш ли? Глупак. Ти си най-жалкият от всички глупаци, с които съм мълчала, 
търсейки думи да продължа разговора. Ще се заровя в теб като в топла и суха 
пръст, миришеш на земя, знаеш ли? На изпръхнала от сушата и слънцето пръст. 
Надявам се, че нарочно ми причиняваш тая болка с горещата си липса. Останала 
без доказателства, че мислиш за мен, за първи път се усещам изгубена за себе 
си. Единственият начин да се примиря  с това, че си ме забравил е да те очаквам 
всеки миг. Докато пиша, танцувам, вървя, сънувам, в магазина, в банята, сред 
хора, навсякъде и непрекъснато. Напрегнатото ми очакване е единственото ми 
оръжие срещу теб. Строила съм като войници всички изминали часове и с всеки 
следващ армията ми расте. Армия от часовете, в които те няма. Моята войска. . . 
Ако се сещах за теб от време на време  щях да се уморя, но аз съм нащрек всеки 
миг и това е единственият начин да ти отмъстя, някак си знам, че непрекъснатото 
ми очакване те наранява. 
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Момичето ми ходи само на  училище, бърза сутрин, едва успявам да си от-
крадна една целувка и тича по стълбите. Отварям прозореца на кухнята и се 
надвесвам, за да и кажа още веднъж “чао”, днес се забавих малко и когато по-
гледнах надолу я видях да ме чака, точно под прозореца. После измивам лице-
то на къщата - подовете. Така събуждам тялото си, музика и аз лазя по пода с 
парцала и се протягам. Някой ден ще направя танц на “Болеро” с парцал, изми-
вайки сцената. За десет години майчинство съм проучила възможностите, които 
домакинската работа дава. Танцувам в чистенето, готвя с химикал и лист, за да 
дебна стихотворения,  примамени от някоя сълза при рязането на лука, или от 
мисълта  за мученето на телето, което е било някога това розово месо в ръцете 
ми. А с хобота на прахосмукачката осмуквам косата си всеки път след чистене, 
за награда. Над мивката съм залепила снимки на приятели, с които разговарям 
докато мия чинии и обикновено си говорим за Жак, моят черен кокер, който 
умря преди седем години. Там са снимките на Ерика Джонг, Дж. Р. Р. Толкин и Е. 
Т.  Те също ме разпитват за Жак. Тая сутрин направих сладки и сега цялата къща 
мирише на изгоряла захар и ванилия, защото ги изгорих. Местех снимката на Ро-
бърт Де Ниро от “Шофьор на такси” от най-горния рафт на вратата на хладилника 
в дъното отсреща и през това време сладките изгоряха. После върнах снимката 
на старото й място. Всяка сутрин влизам под душа и се изпишквам права в розо-
вите си боксерки, тъмнорозови, бледорозови, бонбонено розови или розови на 
рози. Пея тихичко едно парче на Мерлин и просъсквам една сутрешна молитва 
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за момичетата, на които откраднах любимите. Минали са години, но все още 
се чувствам глупаво. Една молитва и за петте, нещо като ”извинявай”, като оная 
вина, която облекчава болката по отвратителен начин и те кара да се чувстваш 
значим. После пиша писма с кафето, довършвам писма или започвам писма и 
пералнята издухва носа на къщата. Няма по-тежка изневяра от ленността, спо-
койствието и уютната немарливост в стабилната ви връзка. Всеки, който не се 
целува в тоя миг, защото може да го направи след малко, заслужава да бъде бит 
с мокро пране през лицето. Слушам филма “Танго”, не го гледам, само го слушам 
на испански, защото нещо компютъра. . . музиката, не разбирам и дума испански, 
но няма и нужда – музиката!  Всъщност, зная ”мухер” и разбирам когато броят 
до осем. От време на време спирам да пиша и танцувам заклещена в тая тясна 
кухня като дебелана, провирам се между бедрата й и се облягам на издатините 
й. Обичам супите, защото се готвят сами, като сънищата. Изгубила съм диска на 
Мерлин, във филма нещо се скараха и рискувам с Били Холидей, въпреки зима-
та, въпреки вторника, въпреки късното утро. На светло гласът й изгубва горския 
мъх, подобен на тъмнозелен плюш и звучи сатенено черен. Днес момичето ми 
ще бъде с баща си до супата довечера, а тялото ми натежава от горчивия дъх 
на ден без репетиции, мириса на лимонена кора. Любимият ми още спи, за по-
следните три дни съм получила само три есемес-а, а днес мой близък приятел, 
отдавна преболедуван, има рожден ден. Тринайсети декември, ще отпразнувам 
рождения му ден като счупя в мивката чаша за вино. Празна, суха и като я ударя 
в ръба ще му пожелая обичайните неща за случая. 

Жените. Имам една, две, три, четири, пет, отново пет? Не, шест жени, които 
обичам така, както обичам лятото. Не! Седем. Понякога на дъното на нощта се 
обръщам навътре и слушам смеха им. Лежа с широко отворени очи и разглеждам 
лицата им, докато се смеят. Смеят се до сълзи, до напикаване, смеят се толкова 
силно… представи си седем изпотени от смях жени в леглото ми. . . Сънувам, че 
танцуват. Танцуват моите танци по-добре от мен, биха обичали мъжете ми по-
добре от мен. Имат красиви ръце, трябва да им купя ръкавици, защото не мога 
да им изплета. Разбира се: децата, мъжете и котките, котките, мъжете, децата, 
мъжете, децата и котките. . . но това, което ме крепи да не се разпадна на опако-
вани в найлонови торбички крайници, сърце, глава, далак. . . е смехът на моите 
седем. Ще им купя огледала, ето ги: Ерна, Анастасия, Ана, Зина, Марияна, Мила, 
Зара и Ирина. . . останалите да не ми се сърдят, но те не биха обичали мъжете 
ми по-добре от мен. . . . 

Мъжете ми….веднъж преди да заспя, в онова полу будно състояние видях 
всичките си мъже, хванати за ръце да играят дунавско хоро, чисто голи, с онова 
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сериозно изражение, в което лицата им застиват, когато ме обвиняват.

  

                 
                  ЛЮБОВНА ИСТОРИЯ

кратък разказ 

Тя първа го удари. Бяха се разбрали да започнат с леки шамари и той се из-
ненада от юмрука, който тя заби в корема му. Заболя го, а тя се разсмя:  “Сега 
ти! “ Искаше да и каже, че се отказва и че е луда, но тя посегна към лицето му. 
Хвана и ръката, тя го ритна в коляното и той я хвърли на тревата. “Стига толкова, 
печелиш” – каза и и си тръгна. След десетина крачки се обърна да провери дали 
не върви след него и я видя да лежи както беше паднала. Върна се: “Не знам 
какво да ти кажа, ставай. . .  не знам!  “
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 “Да. . . “ – отговори  му без да го поглежда и замълчаха. Той клекна до нея 
и протегна ръка, за да я погали по главата. Тя се размърда преди да я докосне и 
той дръпна ръката си. “Нали щяхме да се бием? “ и  връхлетя върху него. Събори 
го, блъскаше го и го удряше с такъв бяс, че той се вцепени. И когато тя впи зъби в 
ръката му, малко над китката, изплака като бебе на сън. После всичко стана мно-
го бързо, опомни се в ритъма на ритниците си и откри, че тя лежи неподвижна 
със затворени очи. Видя кръв в устата й, зави му се свят. Отдалечи се залитайки 
и повърна подпрян на една топола. Загледа сивата й, грапава кора и се досети, 
че слънцето е изгряло, защото през нощта кората на дърветата е черна. 

Написах го миналата зима както пържех картофи една вечер. Не беше вечер, 
беше по здрач, когато снегът е ослепително бял. Миризмата на пържени картофи 
и белотата пред прозореца направиха тревата в “Любовна история”. Той беше в 
кухнята и каза, че така между  картофите не се пишат разкази. 

Когато те погледна в очите като че ли всичките ми сълзи, през всичките ми 
години се връщат обратно в мен и мозъкът ми плува в солената и топла течност, 
а устата ми е пълна с море. Има хора, които те разплакват, има един, който ти 
връща всички сълзи наведнъж, за да те удавят. Събирал ги е от възглавници, 
ръкави и длани. Винаги си знаела, че го има и когато най-после го срещнеш, от-
криваш, че можеш единствено без него. Любовта е да живея без теб. В същата 
кухня, на същото легло. Думите са нарисувани плодове за събуждане на апетита, 
а не за ядене. Когато те погледна в очите като че ли всичките ми сълзи през всич-
ките години се връщат обратно в мен. И няма начин да ги изплача отново. И в 
най-бесния си танц не мога да разлея и капка, защото съм втренчена в теб. Гласът 
ти е вилицата, която грабвам преди да се нахвърля върху спагетите и я пъхам 
под блузата си, и я прокарвам по гърдите си, през зърната надолу към корема. 
Понякога леко, друг път бавно и с необходимата сила, за да запазя усещането 
за по-дълго. Гласът ти ми пари в стомаха. Котката ми умира. Винаги си личи ко-
гато някой иска да умре. Трябват ми две страници тишина. От онази сладката. С 
мляко. Защо вегетарианците си мислят, че млякото не е месо?  Непрекъснатото 
доене им се струва по-мило от убиването на животните. Кравите дават млякото 
си по същия начин, по който ни оставят да убиваме децата им. 
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СЛЕДВАТ 2  ЧИСТО БЕЛИ И ПРАЗНИ СТРАНИЦИ
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Когато плувам навътре в морето,  към чертата, от която нагоре започва небе-
то и се обърна към брега ми се струва, че съм по-близо до хоризонта. Сигурно 
заради късогледите ми очи или защото невъзможното е винаги по-близо до нас. 
Единственото, което трябва да правя е да танцувам все по-навътре към хори-
зонта. Когато знаеш, че няма край ти олеква. Разпределяш силите си, така че да 
ти стигнат до чертата, умората и съмнението не те интересуват. Забравяш дори 
скъпоценната си болест, защото подаръците й са дреболия в сравнение с това, 
което искаш. И можеш да понесеш радостта. . .     Хоризонтът е  единствената ми 
цел, всичко друго е компромис. Искам да се събуждам с мисълта за безкрайност-
та, която ми остава да доплувам, докато стигна чертата. Няма да успея, но нищо 
друго не си струва усилието. Не им позволявай да те уплашат, че има и друго. 

“Добрите.” Тия жени, които подгизнали от анализи на собствената си невъз-
можност, превръщат близките си в предатели. Натякват ми беззащитността си 
като че не суетата, а нещо друго ги е направило жертви. Тия вкопчени в мъжете 
или децата си глупачки, които знаят, че не са обичани…  намусени, недооценени, 
неразбрани, затъпели от скука… четох в една книга, че някога в Севиля всички 
жени, независимо от възрастта, социалното си положение и пр. отлики, носели 
цветя в косите си. Истински цветя. “Добрите.” Обвиняват ме в егоизъм, разврат, 
глупост и лъжа и винаги са прави, не се шегувам, по отношение на моите пробле-
ми са толкова наясно, колкото и аз за техните. Моралът им е конфекция, добрите 
вършат позволеното. Вместо мечти, имат стратегии. Можеш да ги оставиш сами 
с любимият ти цяла нощ, без да се боиш, че ще преспят с него и със сигурност 
ще доведат собствените си мъже до импотентност, хомосексуализъм или лъжа. 
Ухажват се и се мразят едновременно. И, защото са скъпернички, отмъщават на 
света за собствената си фригидност. Нищо лошо не са ми направили, само ме 
принуждават да ги щадя и да се правя, че им вярвам, пияна съм. . не биваше да 
пиша в това състояние. . . но нали ще редактирам написаното. . . Добрите искат 
да ме ударят, но се страхуват, че няма да изглеждат добре. . .всичко това го зная, 
защото и аз някога исках да бъда добра, но не ми стигнаха сили да страдам.  До-
брите… усещам, че трябва да им се извиня, но не мога да реша за какво точно.
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Това, което най-много ме плаши в хората, е способността ни да превръщаме 
истинската си болка в полуфабрикатна храна. Трябва да спра за днес, защото 
всеки момент ще напиша колко много те обичам, обаче не съм сигурна дали аз 
и дали теб, само знам едно такова и то е любовта… и  стига вече с тая заблуда, 
че  книгите трябва да са умни или поне добре написани. Живеем в достатъчно 
добре измислен свят, за да продължаваме да четем и пишем умно. Всички въз-
можности, които светът ми предлага  са, за да вляза най-после в релсите. Всички 
изкушения, например правенето на представления, зачеването на дете от въз-
можно най-невъзможния, отглеждането на повече от нормалния брой котки,  
само увеличават зависимостта ми от тоя умен, удобен и добре измислен свят. За 
постигането на каквото и да е има готова рецепта. Отказът да участваш в сдел-
ката има фиксирана цена и за да поддържам илюзията, че нещо зависи от мен, 
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трябва да остана незабелязана.  В крайна сметка историята на света е историята  
за отнемането на човешкия избор,  въпреки че изглежда точно обратното. . .  и 
който си мисли, че сам избира пастата си за зъби, е глупак. Ще разберете какво 
имам предвид, ако преди лягане измиете зъбите си с мед.

Още първия път, когато погледите ни се срещнаха, поисках да правя любов с 
теб, да опитам вкуса ти. Ти също, нали? Не, на теб ти стигаше аз да го искам. Ние  
държим двата края на един сварен спагет, по който моята смърт върви към теб. 
Ако се приближим един към друг, тя ще падне, ще си счупи врата и ще трябва да 
умирам от нечия чужда смърт. Трябва да останем така – на един сварен спагет 
разстояние, без възможност да се разделим или прегърнем, докато моята смърт 
стигне до теб. 

Където и да отида, навсякъде е, навсякъде съм, опитвам се да изпълзя вън от 
себе си и да си почина от тази изтощителна аз, която съм. Когато работя забравям 
за нея, но танците изострят глада й. Събуждам се винаги внезапно, в болезне-
на за тялото ми поза, в която съм уловена като в гипсова отливка. Сигурно така 
живеят танцьорите, с някакъв едва доловим, но натрапчив страх, че, ако спреш 
да се движиш, бял гипс ще залее тялото ти, ще те оформи веднъж завинаги като 
статуя. Затова непрекъснато шават, проверяват телата си в страха да не попаднат 
в капан. Опитват се да се съблекат от себе си, дълбоко и тайно уверени, че има 
нещо по-голямо и по-важно за тях, от тях самите, уморени от лакомите си сърца, 
от апетита за любов и болка. Знаят, че ако спрат да се движат, ще бъдат хванати 
на местопрестъплението. Грехът им е, че никога не остават сами – имат телата си. 
Танцуват тези, които са по-малки от чувствата си, по-глупави от мислите, които 
им идват, по-слаби от мускулите си. Лицата на танцьорите светят. Най-тленното 
- телата си, превръщат в започнало преди времето нещо, не знам какво, но е и 
ще бъде много след като времето загуби мириса си на изгоряла коса. Петката… 
когато танцува е неподвижна, пространството около нея се движи, променя се и 
расте. . . стъклената лекота на Петя Попова, сметаната, в която като че ли танцува 
Владо, плюшеният мечок Иво, пожарът в Ана. . . Деница, която се движи така, 
сякаш някой непрекъснато я гали и целува, тайната на Ники. . . и другите, които 
се променят пред очите ми и не бих могла да намеря точните думи за тях. . .  
толкова обичам да ги гледам, че когато ми липсват просто ги пускам в главата си 
като филм. Котката ми оживя. Бебетата на дъщеря й й досаждат, спят върху нея 
и се борят с опашката й. Да живея с цяло котешко семейство е Коледа. Дъщеря 
ми иска куче или братче, любимият ми – спокойствие, а аз не мога да реша какво 
искам. Имам толкова много, че още само капка и ще бъда смазана. Веднъж на 
двайсет и осми декември  с един мъж бяхме толкова близо един до друг, че ко-
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гато на сутринта си тръгнах от тавана му бях сигурна, че всеки момент ще умра, 
защото няма какво повече и по-хубаво нещо да ми се случи. Беше преди осем 
години и оттогава това чувство не ме напуска, а продължават да се случват неща. 
По-хубави и четири лоши.  

Отдавна ми предричат, че ще полудея. Започвам да им вярвам, понякога ра-
достта ми е толкова силна, че отварям широко очи срещу слънцето и го гледам, 
за да не се разпищя от щастие. Ако няма слънце направо си плача… А веднъж 
един колега ме ритна силно в главата, без да иска, но добре, че го направи. . .  
бях започнала да губя разсъдък от радост и тичах напред-назад по сцената... 

За да пиша, имам нужда от музика. Тя е завесата, зад която се крия. Ритъмът 
определя ритъма на собствените ми мисли и се чувствам в безопасност, зад ог-
ледалото мога да напиша всичко. Мога да си противореча до затъпяване, защото 
пускам корени в това, което чувам. В зависимост от музиката, мога да повярвам 
в любовта ти или да се разплача от самосъжаление. Мога да чуя най-тъжното 
парче като обещание, а най-горещото като ”не”. Музиката е най-строгият учител, 
настоява само за това, от което зависи живота ти. Ако хората умееха да слушат 
музика,  щяха да измислят друга дума за “компромис”.

Болят ме зъбите, отдясно, отгоре и отдолу, и затова  злобно редактирам на-
писаното до тук. Откъснах цели листове, задрасквах и дописвах раздразнена от 
зъбобола. Зъбоболът е добър редактор, само че не поправя правописни грешки. 

Танците на улицата: нямаше с кой, нямаше къде, вече втора година никой не 
искаше да работи с мен… дори режисьорът, с който спя. Актьорите ги избират, 
няма друг начин да вършат любимата си работа, трябва да бъдат харесвани. Е, 
аз не бях. Нямаше с кой, нямаше къде, разполагах само с тялото си и улицата, на 
която да танцувам вместо да вървя. Направих три танца, подредих ги във въоб-
ражението си като дванайсетминутен моноспектакъл, събух си обувките и цяло 
лято танцувах на улицата. 

Музиката... Достатъчно беше да чуя началните акорди на първото парче и от 
отчаян ексхибиционистичен акт на неуспяла актриса, танцуването на улицата се 
превръщаше в едно нежно и неизразимо “Благодаря”. 
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Какво ли си е мислила дъщеря ми, когато я взимах с мен и тя чуваше подвик-
ванията, подигравките, аплодисментите и всякаквите коментари на моята слу-
чайна публика? Не бях танцувала осемнайсет години, страхувах се, че на трийсет 
е абсурдно късно да уча танци, бях сама, без учител, като не броим Федерико 
Гарсия Лорка, чиито стихове ме учеха как  да се движа, не познавах и един тан-
цьор, нямах физическа подготовка. . Един ден си признах, че не мога да стана 
най-добрата танцьорка, но ако продължа да танцувам,  утре ще бъда по-добра 
от днес. Исках да танцувам повече, отколкото да бъда добра. Следващото лято 
изскочи възможност да направя представление в едно изключително красиво 
място – стара турска баня. Не знаех как се правят танцови представления, но 
мястото ме приспа, а музиката ме събуди. Стоях там по цели дни и нощи, слушах 
музика, пеех, спях, пишех, разглеждах каменните плочи по пода и пипах стените. 
Веднъж, както танцувах, срещнах малко, сиво гущерче  и танцувах до пълно из-
тощение. За да не ми е самотно, дадох имена на ръцете, краката, дупето, главата 
си и им говорех, както си представях, че хореограф би разговарял с трупата си. 
Бяха отпаднали всички въпроси и съмнения дали ще стане добре, как да стане 
добре...  просто ставаше и можех да правя каквото си искам. Можех да спра 
да танцувам когато поискам, да се мятам по сцената в невъзможността си да 
танцувам както искам, можех да откача ръката си от ставата на рамото, или да 
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се преструвам на добра танцьорка. . . Една сутрин Пано ми донесе музиката си. 
Избрах си едно парче, което да използвам в спектакъла и след два дни, когато 
прослушвах целия диск, чух моето парче. Не можах да го изслушам, още щом 
започна и  затанцувах. Спомням си, че си помислих: “Чакай, чуй го първо! ”. . но 
не можех да спра, нещо ме танцуваше, бях мъничка, смешна и кривокрака и 
нещо ме танцуваше. . . Преживях най-задъхващата радост: Бях мъничка, мъничка 
и незначителна, и муха и нещо ме танцуваше! Усещането за тая незначителност 
не може да се сравни с нищо. . . малко прилича на оргазмите, в които губя съз-
нание и на сюитите за виолончело на Бах. След седмица дойдоха приятели да 
гледат репетиция и вече не бях сама. Виото ме нарисува, точно такава, каквато 
исках да бъда на плаката, Соня го разлепяше из града, намерих си осветител, 
звук, едно добро око зад камерата, която ме снима, червена рокля… вече имам 
учители, танцувам с танцьори, тялото ми се променя, работя по четвъртото си 
танцово представление… но не съм танцьорка, не съм и писателка, аз съм една, 
която се моли с “Благодаря” и си плаща за това.

…Трябваше да намеря начин да ти помогна. Влязох в първия магазин за бои 
за коса и след час вече бях нахално червенокоса. Пуснах косата си, която винаги 
нося вързана, защото се чувствам гола с разпиляна коса и кой знае защо реших, 
че новата ми глава по някакъв тайнствен начин ще ти помогне. Не се страхувай, 
любов моя, аз те пазя… 

Страх ме е от зъболекар, от зъбите ми всъщност, не от самия зъболекар. Зъ-
бите ми са това, което боли. 

Реката отново е придошла, влачи отскубнати дървета, с корените нагоре, 
колкото повече е водата, по-бързо тече. Река е всичката тая отминаваща вода. 
Затова казват, че не можеш да стъпиш два пъти в една и съща река. Не можеш 
да влезеш в една и съща мъка два пъти. Това е, което прави болката нелечима. 

От няколко дни не пиша, нямам за какво. Не ми се танцува. Върша дома-
кинската си работа със страст и благодарност, че няма кой да я свърши, защото, 
ако не е чистенето и готвенето, просто няма какво да правя, не мога да чета, а 
музиката ме плаши. 
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Боря се с мисълта, че светът няма нужда от мен и като чуждо тяло съм изхвър-
лена от тоя организъм, несмляна и неусвоена, ненужна като случайно погълнато 
копче. Не полагам достатъчно усилия да бъда харесвана. Някой ден ще повяр-
вам, че моите танци, стихове, изобщо всичко, което обичам не ми е необходимо. 
Никога не съм мислила, че това, което правя, е забележително с друго, освен с 
това, че е мое, истински мое и значи вярно. Нелепи и обречени са опитите ми да 
се продавам, защото стоката ми не премахва пърхота, не облекчава стомашната 
тежест при преяждане, дори няма необходимата опаковка, за да мине за “изку-
ство”. Момичето ми. След седмица става на десет и аз не мога да й купя подарък, 
защото бях достатъчно глупава да повярвам в  себе си, вместо на другите. Без 
парите от майка ми и родителите на моя любим, сега със сигурност нямаше да 
пиша. Искам да им благодаря, но ме е срам. Срам ме е от това, което съм, но 
съм толкова аз, че и от това също ме е срам, само да се поразровя за подходящ 
финал и млъквам, ето го: избрах Калина за първи читател, не онази Калина, а 
една друга, с много по-дълга коса и цвете в нея.

  
p.s. /след една година/ Куба умря.
……………………………………………………………
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СТИХОВЕ

Като ти кажат, че съм умрял не вярвай. 
Ще се върна в бялата ти стая 
върху крилете на смъртта, за да ги отрежа в краката ти.
Крилете на смъртта в краката ти, моя любов

 Зимата не е мракът след пет,
 Зима е топлината в пуловера,
 в чорапите,
 ако имах ръкавици - в ръкавиците.             
                                 
         
Когато дъждът похотлив и разнежен
дъвче косата ми и ми прощава. . . 
Бог оглупял маргаритки раздава
за всяко разбито сърце. 

Готова съм всеки миг да умра.  
Морето ще въздиша все едно съм там. 
Готова съм, защото съм единствена. 
Морето никога не спира да въздиша. 

А тая нощ очаквам охлюв гол. 
Ще го почерпя с вчерашно сърце
и ще търкаляме очи насам-натам, 
накрая ще заспя във слуз.

Синьото джудже със синя шапка
вместо сълзи
си ударило ръката 
и на никого не казва. 
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Слънце хълми озарява, 
сапунисани дървета, 
залез майски като крава
дъхав, ближе ми лицето. 

Аз не зная как усмивките, 
когато се превръщат във врабчета 
с тънички крачета, 
да запратя към небето. 

Пълзят надолу по краката ми,   
тихи, червени болят,   
утаени на дъното сутрин
няколко мига  любов.

Дните след нощите
като рани миришат. 
С чорапи на главите шарени
врабчетата и котките, и аз. 

Умирам толкова бавно
и толкова смутена- 
някаква червена рокля, 
за която казват, че е хубава. 

Аз съм съвсем случайна, 
боса, без опашка. . . 
Добрите хора си мълчат. 
Добрите хора си мълчат. 
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Научих тайната от прилепите. 
От паяците – самотата. 
В тая  светла нощ
стъклено танцувам. 
 

Краката ми са във нощта, 
гърдите – по обяд. 
Под кората на тополите се смее
и празнува моето “сега”. 

Понякога дъждът е зимен. 
И нито едно врабче не знае защо. 
Гостоприемни сълзи. 

Копая гроб
и посявам в него луната. 
Нощта остава без ухо
и вече мога да заспя. 

Имам се цялата. 
Дори и свивките зад коленете
ми принадлежат. 
И тоя паяк избелял от старост
почива във сърцето ми дебел и сух. 

Всички жени в очите ти
и червеите в крушите
са част от мен и чао.
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Гола и няма, 
само сините мъниста около врата, 
които се разпиляха
по твоето влажно легло. 

Любовта е за коленете, 
лицето си има сълзи,
ръцете – супа да претоплят.   

Котка с изрязани нокти, 
чистя леща между дните 
и танцувам между влажни нощи.

По пантофи лъжата
подрежда сърцата
търкаляхме оглупели
сълзи като дантели,  
бели, дебели като съседката. 

Има някъде един стих, 
толкова тих, че го няма
може и да е тюленът, 
който видях в телевизора.         

 
Търся си приятел, 
но не такъв, 
а на който стъпалата
са по-майски от реката. Ето го. 
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Ще разяде потта ми дланите му
ако посегне към мен,     
дъхът ми ще го отрови. 
Някъде в моето вътре
между нещата, например крака
е гробът му и го очаква.

Понякога остава само миг. 
И облаците спират. 
Настръхнали врабците чакат,
конете вдишват леден въздух.

И най-дълбокият мрак,
и най-студеното утро
не могат да ме уплашат така,
както тия няколко минути между деня и нощта,
когато всичко е възможно.

Дървета пазят мойте страхове
и плъхове кан-кан подскачат лятно. 
Имам си в корема буболечка,
един човек ми я даде, всъщност аз си я взех. 

Под кората на тополите 
и под клепачите на моя любим
там е моето място,
моят дом от шоколад. 

Сълзите маршируват по лицето, 
генерали на парад. 
Строените обиди – вежди. 
Косите вятърът разбърква. 
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От вените ми вместо кръв
изтече твойта пот. 
И вместо тъгата
пирувам със една муха. 

Тя няма  жаба на врата си.  
Няма и лимон вместо сърце. 
Краката и не са треви. 
По покривите плачат котки. 

Очите му изстинаха без цвят
и без коричка раните. 
Той е моето минало.
И тичам, тичам през полето. 

Коленете ти узряха. 
в утрото завързах възел.  
Хайде да си разменим зъбите!   

Зная един човек
и телефона му зная, 
но не му се обаждам, 
защото ме няма.

Нямам други долини
освен да чакам миналото
червей официален, 
пак във фрака си да се завърне. 
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И аз като скакалците
имам дъщеря,  
боровинкова и гладна. 
Храня я с часовници и я обличам в жълто.

Разравям пръстта със лъжица, 
копая тунели за вятъра.  
Блестят като знаци във тъмното
езиците на къртиците.  

Жаден вълк е самотата, 
очите със сълзите ми изпи. 
Преди сън ми се плаче, 
а нямам с какво.

Има и друга вина, 
която полива времето
И то набъбва и расте нагоре като 
бобено зърно в мокър памук завито.

  
Врабчетата умират тихо, 
почистват си крилцата, 
дочакват си сърцата.

Свършиха ми дните снощи, 
нощите през зимата още. 
Сега, което е, не е сега, а си го спомням 
и ползвам чужди сънища и мъж. 
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Има едни улици 
Между мен през нощта и чаршафите. 
По тия улици на куци крак
мощипки на ванилия миришат.

Размених си стъпалата 
за парченце от луната. 
И утре от едно теле
ще взема по-добро сърце
(и без това телето ще го колят)

 
Тиха, както мирише след дъжд, 
насълзена, обаче от лук, 
все си мисля за тюлени
гладки и мокри, със кръгли очи.

Александър - за да заспя
захапвам ръката му през пръстите, 
така не мога да говоря, 
само скимтя и стискам зъби,
а с другата ръка ме гали по сълзите. 

Имам едно лято в коляното. 
Добрите искат да го счупят
и да изтече, защото ме възпалявало. 
Възпалява ме защото носят обици.   

Нагазих нощта
без да броя
в джоба пчели колкото дни, 
два пъти повече зими.
Докато чакам тракам
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и стържа изгоряло под клепачите
броя зелените мъниста, 
които не нанизах до червените.

Толкова ще е дълга косата ми,
че няма да мога да я отрежа
и до края на тюлените
ще танцувам от сметана. 

  
Вчера в луната
изпуснах лъжата. 
Оттук нататък само край.

                            
на Ерна
Ако умра в четвъртък не плачи! 
Остават само петък, събота, неделя
и морето. 

Всеки знае рана на коляно
и танцувам бавно върху нея, 
но чак когато хване коричка, 
за да не ми лепне кръвта и някаквата друга течност. 

 
Танцувам в боров мед и във вода
събирана при раждането на мъже. 
Не капе ли от лактите ми течност
танцът няма майка, а само баща.  

Обещах на ореха и лятото дойде, 
но в дрипите на миналото лято. 
Откъде да открадна рокля
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по-нова от синята на Коледа след три години?  

Където заспивам е лято, 
танцувам зелено мастило, 
кръвта под ноктите, 
смъртта със сухо гърло.  

Не мога да спра сълзите
когато галиш коленете ми, 
когато виждам захвърлени
дрехите ни да танцуват
сивото си мраморно танго.  

Моите нощи са голи
треперят от студ, 
косите им са остри. 
Тихите ми нощи са дебели, лъскави и зли. 
Блестят сълзите им защото ги сребри луната.

На моят мъж косите са ръце. 
Ръце са и ръцете му. 
Той целият е бяла мечка, 
понякога дори е две.

Босото танго заклещено 
между мен през нощта и пижамата
в коленете ми събра
сто костилки от маслини. 
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Зима- мъглата над реката сутрин,
черната ми лъскава коса, 
стоплих с дъх едно врабче,
което на обяд умря.

Дъжд в селото
и мокра закъснявам за урок по танци,
тишина в калта и крава.
Мокра крава ми облиза мокрото от дъжд лице.

Пристигна полунощ във моя ум. 
Забравих си отворена устата
и между устните ми сложиха
бръснарско ножче, чисто ново.

Аз съм дървена лъжица.  
Ти си “лека нощ” в неделя. 
Ние сме морето от удавници, 
всичко жълто е продадено.

Едно космато дуенде
черно, рошаво и с мръсни нокти, 
и със зъби от козуначена коричка,
и ако те захапе
кръвта ти става сладкo от смокини. 

Ако свърши никога не е започвало. 
Започне ли, бягай! 
Бягай докато не съм отворила очи
и не съм видяла голия ти задник. 
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Моят любим е музика като морето, 
ръцете му са да сънуваш мляко, 
краката му са, за да стъпи върху мен, 
носът му е за красота.

Опашат като плъх
и точно толкова сив. 
Онова мишешко сиво
дълбоко, плюшено и хладно. 

Ще умра някой четвъртък по обяд,
върху гърба на костенурка,
докато пазя равновесие с разперени ръце. 

 
 Виж : и това стихотворение го няма.
 Чудя се дали са достатъчно остри, 
 зърната на гърдите ми, за да напиша
 всичките несъществуващи стихотворения два пъти.

 Ако ме обичаш, момче жълтооко, 
ако ме обичаш, всяка сутрин
яж смокините дето ти нося в полата си
и ги изсипвам пред вратата ти докато спиш.

 Майките ще умрат и бащите,
 ще умрат децата и на децата децата. 
Само аз ще остана гроба ти да търся.

Мойто момче жълтооко ме продаде на пазара,
за една кафява крава и за кошница смокини
ме продаде на пазара, жълтоокото момче.



Морето е долу, а горе мирише на смокини,
с острата луна право в сърцето, 
отдолу морето, отгоре мирише на смокини.

Събудих се сама в маслинова горичка,
Със суха кръв под ноктите си рано сутринта.
По-лесно от любов умират две любови.

песен на босата танцьорка:

Айде момче жълтооко,
посвири ми на жълта китара,
краката да си измия 
със сълзите сладки на мъжете дето те слушат.
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