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* * *

Искаш да станеш писател?
Влез

в лабиринта на думите.
Литературата е лабиринт.

Ще се движиш сам и в мълчание,
следвай нишката на Ариадна.

Думите са опасна игра.
Опитай.

Думите са гилотина.
Опитай.

Думите могат да те спасят.
Кой говори?

Аз, Минотавърът.
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Очи в очи с Минотавъра

— Добре дошъл в Лабиринта. Шубе те 
е, а? Споко, не ям живи хора.

— Гърците твърдят, че си кръвожаден.
— Не им се връзвай. Видя как се издъ-

ниха – кредиторите нокаутираха Ципрас. 
Путин се настани в Сирия, Асад му се сла-
га, янките са против, джихадът окървави 
Париж. Светът е терор.

— Доста си информиран. Мислех, че 
си метафора.

— Не съм метафора. Аз съм страхът. А 
ти кой си?

— Не съм Тезей, не съм мутра, не съм 
кредитен милионер. Без влог в швейцар-
ска банка, без куфарче с червени пари.

— Защо бе, човек?
— Пропуснах точното място и точния час.
— Хм… Признаваш си и без бой. А 

картонче в Шесто?
— Не се уредих и с картонче.
— Абе ти съвсем си се изоставил. Къде 

си роден?
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— В село Долни Цибър на брега на Дунав.
— Родители?
— Син на Здравко и Маргарита. Баща 

ми беше директор на началното училище, 
майка ми – учителка. Първа е сестра ми 
Красимира, аз съм изтърсак. Бил съм рев-
ливо бебе.

— Защо го споменаваш?
— Можех да „гушна босилека” още то-

гава.
— Я виж… А причината?
— Пенка, слугинчето, се оплакала на съ-

седката – много реве това бебе. Тъй ли – рекла 
оная – бодни го в тила с губерката и ще млъкне. 
Пенка не ме боднала – така отървах кожата.

— Черен хумор?
— Ами, самата истина.
— Дай нататък.
— Бях всеобщ любимец – пъргав като 

живак, с неизтощима енергия. Циганетата 
ме обграждаха като мечка – сина на даска-
лицата! Бягах, борех се, крещях и се биех. 
Който свари, натовари.

— На какво играеше?
— На разни игри – ашици, футбол, на-
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родна топка... Помня Мица и Дрънгалаши, 
който имаше шарен пумпал, задвижван с 
камшик. Пляс! Пляс! Пляс! – омагьосваше 
ми очите. Спазарих го срещу кутия пасте-
ли, свих ги от учителската стая. Бях при-
викан – ти ли взе пастелите? Не съм! При-
знай! Остави го, Маро – смееха се другите 
даскалици. – Не е той, а дяволчето.

— Значи дяволчето?
— Аз бях. Даскалиците ме харесваха.
— Какво още си спомняш?
— Борбите. Имах мениджър, Асим, 

той определяше с кого да се боря. Тръш-
вайки едрата Мица, усетих лъх на женска 
гръд.

— Еротика, а? А четмото и писмото?
— Случи се сякаш от самосебе си.
— Какво те плашеше?
— Тригърбият мост над река Цибрица 

– перилата му напомняха огромни зме-
йове, особено привечер.

— Друго?
— Един хипнотичен спомен. В селото 

се появиха трудоваци, строяха дига сре-
щу разливите на Дунав. Веднъж – в края 
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на лятото на 47-а година, бяха строени на 
селския площад и по команда започнаха 
да скандират: „Смърт на Ни-ко-ла Пет-ков! 
Смърт на Ни-ко-ла Пет-ков!” В центъра на 
площада се издигаше бесилка – две греди 
под форма на буква Г, от горната висеше 
въже с клуп. Под клупа – мъж с превръзка на 
очите. Пълно мълчание, четяха присъдата.

— Кой четеше?
— Черният полковник.
— Разбираше ли какво се случва?
— Не, не разбирах защо мъжът с пре-

връзка на очите трябваше да го обесят. И 
кой е Никола Петков. Бе последният спо-
мен, преместихме се в Лом, баща ми по-
строи къща. Детството свърши.

— Разкажи за своя баща.
— Виждам го млад и красив на една 

снимка. Преди женитбата с майка емигри-
рал в Южна Америка, опитал си е късмета. 
Живял в Буенос Айрес и Монтевидео. Нари-
чали го гринго, чужденеца. След 5 години 
се връща. Майка казваше – заминал с два 
куфара, върнал се с дръжките им. Темата 
бащинство бе рана, кървя дълго. Знам, че 
ме обичаше. Царство му небесно.
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— Какво се случи в Лом?
— Там изживях юношеството. Помня 

учителката Митанка Петрова, бях тотален 
отличник. А оставах същото буйно мом-
че, биех се до разкървавяване. В четвър-
ти клас имаше един Кольо Сопола, драз-
неше всички. Не издържах и го стрелнах 
с перодръжка, писецът се заби в скулата 
му – още чувам как квичи като недоклано 
прасе. Буйствата ми прекъснаха внезап-
но. Откри ме Любен Чушков, корифеят на 
гимнастиката в Лом, загледа се как ска-
чам и каза – ела в гимнастическия салон. 
Бях перфектен гимнастик.

— Продължавай.
— В десети клас един случай разтърси 

смутната ми душа. Изкачих се по стълба-
та на тавана, открих прашна ракла, пълна 
с книги. Не знам защо посегнах към кни-
гата с надпис „Илиада”. Разгърнах я още 
там: „О, Музо, възпей оня гибелен гняв 
на Ахила, сина Пелеев, що погуби мно-
зина троянци...” Връхлитаха ме вълни, 
една след друга. Омир, в превод на про-
фесор Ал. Балабанов. Четях я, препрочи-
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тах, вълните не стихваха. Омир – белегът в 
юношеството, не се заличи. Чуй: няма как 
единствен поет да е създал Омировия епос, 
който му се приписва. Омир е метафора.

Минотавърът си погледна часовника.
— Доста си впечатлителен, мой човек. 

Действай по-хард! Иначе те прецакват. Учи 
се от Одисей, хитрецът бастиса Троя с оная 
дървения – Коня. 10 години плуваше към 
Итака и все нещо се бавеше, влечеха го 
приключенията. Ослепи Полифем с огнен 
кол, измами сирените, вързан за мачтата, 7 
години чукаше нимфата Калипсо, изби же-
нихите, върна си Пенелопа. Фул макс след 
фул макс. Кой раздава картите? Боговете. 
Одисей имаше печелив жокер – Атина. На-
края какво? Уби го синът, роден от Калипсо, 
не го разпознава. Лъкът му обаче бе супер.

— Откъде имаш златен ролекс?
— От боклуците, мой човек. Там има 

всичко. Засега чао. Бързам за пир, Минос 
развърза кесията. Шведска маса, пиене до 
откат. Ще се натаралянкам без изтрезнява-
не. Да имаш хапче виагра? Абе кой ви е ца-
рят?



� 10 �

— Бат’ Бойко Методиев Борисов от 
Банкя. Всенароден любимец.

— Хм… И Минос е всенароден, ама му 
клатят трона разни простаци. Тълпата е 
завистлива. Ти – накъде? Имаш ли манги-
зи за кръчма?

— Не ме мисли. Ще посърфирам из 
интернет.
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Интернет

В интернет неизвестен потребител пита 
– познавате ли поета Иван Здравков. Ако – 
не, ето едно негово според мен великолеп-
но стихотворение:

Вечерния шал
Идва час да си спомня 
                     какво ми прошепна старицата,
когато купувах вечерния шал.
Идва час да си спомня 
               какво ми предричаше на площада
на някакъв древен пазар на Русия.
Идва час да си спомня за нейните думи, 
                                                     моя любов,
и за шала с кентаврите.
Тя ми каза: – 
     – Иди си, преди да се влюби в кентаврите.
Тя ми каза: – 
      –  Иди си, преди да изпрати кентаврите.
Тя ми каза: – 
      – Иди си, преди да те стъпчат кентаврите.
Ще дочакам да дойдат, моя любов.

Из стихосбирката „Вечерна чаша“, 
издателство Български писател, 1985.
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— Какво мислиш за неизвестния по-
требител?

— Ще почерпя, ако се обади. Похвали-
те задължават, понякога развеселяват. Една 
нощ в 2 след полунощ телефонът извъня, 
мъжки глас: „В кръчмата сме, пием и четем, 
четем и пием. Ще ни се пръснат главите! Ела 
разкажи как написа „Вечерна чаша“? Друг 
един, вместо поздрав: „Андрей Рубльов, 
конгениално!“ Трети просъска: „А, Иван 
Здравков, мислиш, че така лесно ще вле-
зеш в литературата?“ Казах му да се разкара. 
Нямах илюзии, бях вече ударен от млад ре-
ферент, който обяви, че текстовете са писа-
ни сякаш от луд. Подарих стихосбирката на 
известен критик, върна ми я с думите: „Ама 
вие какво си мислите? Че всичко е позволе-
но?“ Инстинктът ми подсказваше, че нещо 
не е наред, докато осъзнах: опитът да про-
биеш догмата се плаща, догмата не проща-
ва. В глутницата е по-лесно, на единаците е 
трудно. Искаш да станеш писател? Опитай.

— Е, опита ли?
— Чуй един анекдот. Млад кандидат-

писател пита Хемингуей: – Смятате ли, че 
ще стана писател? Отговорът: – Как, по дя-
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волите, бих могъл да зная! Пиши! Ако нищо 
не става, по-добре се застреляй!

— Харесваш Хемингуей?
— Хемингуей е професионален писател. 

С невероятен инстинкт и вкус за живота. 
Имах негов портрет върху сиво зебло, беше 
ми като допинг. „Старецът и морето“ казва, 
че човекът може да бъде унищожен, но не 
и победен. И още: „Ние всички сме пречу-
пени. И често, точно в мястото на счупва-
нето, сме най-силни.“ Застрелял се е, защо-
то повече не можел да пише. Застреля се 
и Тодор Велчев - Тато, витален разказвач, 
мой приятел. Веднъж ми показа един ве-
ликолепен Colt. Драматизирах негов раз-
каз и му „сервирах“ 4 стотака от авторско 
право, без да си мръдне пръстите, купи си 
кожух. „Братче, ти ме спаси! „Белият кон“ е 
върхът!“ Ще възседнем конете в голямата 
утрин и към светлия ден ще препуснеме, 
сине. Отпреди ще е ясно – ти, върху белия, 
черният кон – по закон – за бащите е… (“Бе-
лият кон“). Тато беше човек на емоциите, 
хронично безпаричен – и колтът изгърмя. И 
Георги Марковски предизвика смъртта без-
расъдно. Аз закъснях.
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— Беше твой приятел?
— Единствен и незаменим. Три дни 

преди инфарктът да го покоси фатално 
(призори, на 400 метра от блока, в който 
живееше), пихме по водка за Ивановден в 
една кръчма. Там се появиха последова-
телно две жени. Варненката, преводачка 
на По, бе отпратена, той тръгна с друга-
та. „Накъде, Георги?“ – попитах. „Чака ме 
друга сватба“, рече усмихнат. За смъртта 
звънна Мария, неговата жена. Погребан е 
в Централните софийски гробища, място 
за гроба издейства поетесата Валентина 
Радинска. СБП не си мръдна пръста.

— СБП, страстта на младите?
— Днес СБП е просто съюз, но преди 

беше фикс идея. Соцдогмата толерираше 
своите, чуждите елеминираше. Как? Има-
ше точно отработени механизми. Всъщ-
ност, битките бяха за власт, надмощие и 
пари. Книги с огромни тиражи се прето-
пяваха и отново се преиздаваха. От вре-
ме на време някой кандидат за слава бе 
просван върху дръвника и разфасован. 
Критици касапи не липсваха. Кандидат-
ствах 5 пъти за прием в Съюза, докато 
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пробих. След всеки фал сянката на Черния 
полковник се появяваше и изчезваше.

— Кога и как пишеше?
— Нощем и на машина, блъскаш – и 

това е. Известните и знаменитите са имали 
ритуали. Балзак например пиел по 50 чаши 
кафе на ден. Бетховен броял точно 60 зър-
на, за да вкуси от ароматната напитка. Коле-
гата му Густав Малер е композирал в горска 
хижа. Писателят Томас Улф споделял „при-
ятното мъжествено усещане“ – маструбаци-
ята, Джон Чийвър пишел единствено и само 
по бельо. Маркес пушел по 6 кутии цигари 
на ден, докато пишел „Сто години самота“. 
Жорж Сименон „познавал“ 10 000 жени (8 
000 от които жрици на любовта).

— Какво мислиш за критиците?
— Особена порода, амбициозни. Вре-

мето е единственият критик без амбиции – 
твърди Стайнбек.

— Съвет към младите?
— Хвърляш ме направо в джаза, съве-

тите са абсолютно излишни. Младите чакат 
възхвали, награди, попадане в топ класации 
за продажби. Книгата е търговски продукт 
без сантименти.
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— Писал ли си любовни писма?
— До първата любов – да, бяха ми 

върнати. Да си единствен в женското сър-
це е нонсенс, заблуда. Кажете на душата 
да остане нощна стража, защото третият 
се появява винаги в любовната гора – той 
носи нож и цвете. (“Нощна стража“).

— Какво сънуваш?
— В последния сън тежковъоръже-

ни командоси претърсваха катакомби, в 
които се лутахме с „Лудия Лука“, писате-
ля Емил Андреев. Търсеха Драпър, зак-
линателя, за да го ликвидират. Вероятно 
начало на нов роман или ехо от терорис-
тични събития. Всяка литературна творба 
има миг на отключване – видяното насън 
може би подсказва нещо подобно.

— Как се влиза в поезията?
— Отговорът е кратък: с написани 

текстове. Завършвайки университета, 
разбрах, че не ставам за даскал. Помня 
обаче една лекция на проф. Александър 
Пешев за Франсоа Вийон – тя отключи 
врата някаква, през която „влезе“ поет-
ът и се надвеси над извор. Видях собст-
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веното си отражение. Жаждата да пишеш е 
вътрешна, по-палеща от реалната. Които я 
изпитват, ще разберат, които – не, едва ли 
ще ожаднеят. А колкото до съдбата в поези-
ята – терзанията се безсмислени. Съдбата е 
присмехулница, обича да се шегува.

— Да не си фаталист?
— О, не! Черната котка е черна котка, 

петък 13-ти – ден в календара.
— Какво броди в българската душа?
— Зъл демон, който жадува мъст за бас-

тисаните надежди. Няма как да се случи. 
Гарван гарвану око не вади.

— Без изход?
— Изход винаги има. Светът става все 

по-яростен и непредвидим.
— Любим стих?
— Умра ли, оставете балкона отворен! 

Лорка. Поетът Рафаел Алберти ми каза: – 
Убиха Лорка в Гранада.

— Как разпознаваш истинската поезия?
— По настръхването на кожата, казано, 

разбира се, с усмивка. Имах такъв случай: 
идва студентка, носи цикъл стихове и поне-
же е гладна, отива да си купи баничка. Бе 
петък следобед, убийствена мараня. Хвър-
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лих поглед на текстовете и направо изу-
мях: там кипеше любовна лава. Попитах 
по-късно коя е – а, полудялата от любов, 
казаха, зарежи, неспасяем случай.

— Какво крие любовния стих?
— Сафо е знаела какво крие. Любете 

Сафо от о. Лесбос – и ще откриете тай-
ната. Любовният стих таи недоизказаност 
– причината да търсим ключа към загад-
ката. Той притежава особен феномен, 
директната персонификация, ти – един-
ствената! Христо Фотев изби рибата с 
„Господи, колко си хубава“.

— Сам ли е поетът?
— Не само поетът – човек се ражда и 

умира сам. Испанска максима.
— Как се създава шедьовър?
— Литературните шедьоври, включи-

телно ненаписаните, са в речниците.
— С какво свързваш своето име?
— С идеята за метареализма и поети-

ческата форма Дихания.
— Чия съдба те впечатлява?
— На Винсент ван Гог, продал прежи-

ве картината „Червени лозя в Арл“. Жал-
ко, че не я притежавам.
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— Шегичка?
— Не съвсем. Можех да имам три стра-

хотни платна от художника Генко Генков. 
Веднъж излезе от СБП бесен, никой не купил 
картините, вързани с тел, боите не бяха още 
засъхнали. Каза: – Момче, дай 200 лева и ги 
взимай. – Давеше го ярост, може би отчаяние.

— Или лудост?
— Всички се раждаме луди. Някои оста-

ват такива – твърди Самюъл Бекет.
— Във виното ли е истината?
— Така казват древните. Татко наш Ди-

онис, който в чашите ни горчиви наливаш 
забрава… (“Възхвала на Дионис“). Напом-
ня ми запоите в кръчмата „Дълбок зимник“ 
в студентските години. Пиеше се налив-
но червено вино, най-евтиното. Тартор бе 
Христо Банковски, свръхчувствителен поет. 
Блъскаше челюстта си с юмрук и крещеше: 
„Бездарници! Бездарници!“

В университета открих Атанас Далчев, 
поетиката му бе откровение. В прозата – 
Димитър Димов и Емилиян Станев, изгря-
ваха звездите на Йордан Радичков и Георги 
Марков. В младата поезия доминираше ап-
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рилското поколение. И двама неординер-
ни поети – Константин Павлов и Николай 
Кънчев (с когото се запознах пред мен-
зата). Сетивата ми се изостряха. Усещах 
– проблемът бе не следване на образци, 
а създаване на нова поетична материя. 
Има единствен, който може да те осъ-
ществи – самият ти. Как? Нямах все още 
представа. Бях просто студент българска 
филология в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, както стотици други. 
Едно от зрелищата бяха поетичните чете-
ния в 65-а аудитория.

— Пишеше ли стихове като студент?
— Бях написал едно чудесно – „Тре-

ва“, и още десетина, публикувах ги, без 
да съм сигурен, че съм „улучил ваксата“, 
както казват скиорите. На тавана на „Кри-
волак“ 31, последната студентска кварти-
ра, играехме бридж, след което останах 
отчаяно сам. Тогава за пръв път чух гла-
са на Ave Maria – плач някакъв, ридание 
някакво, приспивна детска мелодия. Не 
разбрах откъде и защо дойде и какво ис-
каше да ми каже. Животът сякаш застива-
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ше в мъртва точка. Седях на пейката в една 
нощна градина без представа какво следва 
нататък.

— Какво определи твоя живот?
— Импулсите и случайностите. Имах сля-

па неделя, брак, разпадна се като дрипа. Не 
открих тайните страсти на момичето, с кое-
то се свързах, за съжаление. Веднъж – по-
безумен от вятъра, в полунощ се събудих. И 
нямаше никой, и цялата къща крещеше от 
болка. С раззинати черни уста – крещеше 
вратата. Крещяха стъклата, в които се блъс-
каха нощните пеперуди. И мъртвите птици 
– в небето на август, крещяха… /“Притча за 
самотния мъж“/. Някой се намеси, изтръгна 
ме оттам, както от отровите на Фармахим, 
където работех за жителство. Кой? Аз – каза 
Ave Maria.

— Аз-ът в поезията?
— Аз-ът кореспондира с егото, в кръвта 

ли ти е, няма как да го скриеш. Опасно е, 
ако прекалиш. Който посяга към Аз-изказа, 
да се готви за остракизм.
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Аз, който пишех между редовете на библията
еретични слова,
бях осъден от догмата на изгнание.
Питах Пития за живота.
Питах Пития за смъртта.
Късно питаш за страстите на Христа – 
каза Пития
след 1000 години мълчание.

— Други страсти?
— Психологията на литературното 

творчество, генезиса на нещата. По-спе-
циално – писането като психотерапия. 
Как иначе да се освободиш от „демоните“ 
в душата? Трудно е за обяснение, но го 
практикувах, върши работа.

— Чувстваш ли се писател?
— Литературата е начин на съществу-

ване, оцеляване в скотобойната на живо-
та. Усещане, че живееш. Терминът писа-
тел е натоварен с прекалени очаквания 
и щом не се случат, читателят е разоча-
рован. Което е знак за внимание: не пуб-
ликувайте текстове, ако не са премина-
ли през собствения ви филтър. Правило 
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без алтернатива. Впрочем, литературата не 
се състои само от шедьоври. В текстовете, 
които съм писал, присъства един невидим, 
така че заслугата не е само моя.

— Опиши този невидим.
— Няма как да го видиш, но усещаш при-

съствието му безпогрешно, когато се поя-
вява. Той е глас. Аз съм сечивото, писарят, 
който записва. Всичко се случва във въоб-
ражението. Без този невидим глас писате-
лят е колеблив, думите, които смята за свои 
съюзници, не се появяват, накратко казано 
– писателят просто „няма ден“. Той държи 
под око главно две неща – достоверността 
на образите и тяхната автентичност. Изпус-
не ли ги – е аут, както във футболната игра. 
Това бе причината за любопитство ми към 
психологията на литературното творчество, 
към писането като психотерапия. Разбира 
се, съществува и другата алтернатива – нито 
ден без ред, и тя е по-популярна. Пробле-
мът не е толкова до избор, колкото до твор-
чески темперамент. Невротичните типове 
писатели (и най вече поети), какъвто съм, 
ще разберат за какво иде реч.
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— Как преценяваш живота днес?
— Хладнокръвно. Няма как да забравя 

антиутопията на Джордж Оруел „1984“, в 
която държавата провежда всеобхват-
но наблюдение, пропаганда, страх. Там 
е мисълта: „Който владее миналото, той 
владее и бъдещето. Който владее насто-
ящето, владее миналото“. Концепцията 
за „Големия брат“, организацията от ано-
нимни наблюдатели и тотално подслуш-
ване, е на всички нива. Шоуто „Биг бра-
дър“ изконсумира Оруел. А Маяковски, 
парафразиран, звучи така: Власт и Пари 
са братя близнаци. Когато кажем Власт, 
разбираме Пари, когато кажем Пари, раз-
бираме Власт.

— Мит ли е Минотавърът?
— Страхът Минотавър напусна мита и 

живее в днешния свят. Движи се в лъска-
ви лимузини и бронирани джипове. Има 
тайни банкови сметки и непробиваеми 
сейфове. Обитава резиденции с разкош-
ни паркове и параклиси. Усмихва се, меч-
тае за бизнес империи. Седи в банкерски 
кресла. Контролира наркопазари и тра-
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фици с женска плът. Разхожда се по висо-
ките етажи на властта, пазарува министри и 
депутати. Занимава се с благотворителност. 
Организирва атентати. Той идва от минало-
то, гледа в бъдещето, живее в настоящето. 
Знае, че ще умре млад и затова бърза: раз-
стрелва и е разстрелван. Образът му в пуб-
личното пространство няма нищо общо с 
тайния му живот. От плът и кръв е и лицето 
му не е така ужасяващо, както бика на Ми-
нос – понякога е красиво. Жестоко красиво.

— Метафора?
— Грешиш. Страхът е хилядолетна кост в 

гърлото. Литературата е опасна игра. Чел 
си, предполагам, „Сатанински строфи“ от 
Салман Рушди, британски писател от ин-
дийски произход. Книгата предизвиква 
брожения в ислямския свят. Забранена е 
в много страни, аятолах Хомейни го обя-
ви за вероотстъпник, за убийството му е 
определена огромна награда.

— Чувстваш ли се свободен?
— Свободата е кратък миг, измамна 

илюзия. Вероятно визираш ден Десети, из-
ригнал омраза по площадите на гнева, го-
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това да избухне отново, поради което – 
пазете се от омразата, омразата помита 
всичко. „Комунистите в Сибир! – крещяха 
100 000 пред “Александър Невски”. – Ед-
нопосочен билет за ада!“ Нищо подобно 
не се случи. Въздухът на оня митинг ди-
шаше ярост. Там бе и мъжът от детския 
спомен.

Черният полковник изплува в сияние 
– очите му ме пронизваха. Аз съм тук и ти 
няма къде да се скриеш. Следвам всяка 
твоя стъпка. Защото не искам да умреш 
изведнъж, искам да умираш бавно. Кои-
то се опитаха да те спасят, са мъртви – ти 
обаче си жив и ще умираш бавно. Страш-
но бавно и страшно мъчително. Чуй ча-
совника – всяка секунда ме приближава 
към теб – страшно бавно и страшно мъ-
чително, и ти няма къде да се скриеш...
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Събития и свидетелства

Шансът за реализация е уравнение с не-
известни.

Българската национална телевизия ми 
го даде: ожених се за прекрасната Еми, 
роди ми се син Мирослав, издадох две сти-
хосбирки.

— Извадил си късмет.
— Имах шеф непукист – Георги Стойчев, 

главен редактор на Литературната редакция 
по времето на Славков. Зам. главен бе Гор-
ка Маркова, бдеше като орлица над всич-
ки. Аз завеждах поезията. Шефът – човек на 
действието: прям, хард, директен. Веднъж 
ми връчи плик с пачки: „Не са за теб. Предай 
ги на бившата ми жена в радиото. Грехове-
те се плащат“. Към писателите се отнасяше 
хладнокръвно, почти с презрение. „Вни-
мавай с ония гении завистници от Съюза. 
Дебнат редакцията. Изгърмя ли, гърмите 
всички“. Умееше да води битки, не успяха 
да го свалят. Беше клиент мечта в Клуба на 
журналистите, сервитьорите му козируваха. 
„Как го правиш?“ – питах. „Подпрам крака 
на стола с пачка, за да не се клати. Опитай“. 
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Нямаше как – блъсках „Ерика“-та за хляба 
насъщен.

— Имаше ли писатели в телевизията?
— Телевизията бе идеологическа ин-

ституция, не бе за писатели. Никола Ста-
тков, шеф на селска редакция и любител 
на дамски прелести, издаде невероятни 
разкази, класика. Контактувах с Богдан 
Цветанов, белокос мъж, с елегантни тек-
стове проза. Подарих му „Закълнете се 
в солта“. След месец каза: „Отиваме при 
Венко Марковски. Искам да го чуеш“. Бо-
гдан нещо грешеше: бях твърде различен 
от неговата поетика. „Не бързай толко-
ва“ – изхриптя Богдан, ларинксите му се 
скапваха. Отидохме. Венко Марковски 
живееше в охраняема вила в Банкя, ма-
кедонската пропаганда го нападаше като 
„предател“. Зарадва се, почерпи, извади 
стихосбирката. Последва шок: блестящ 
анализ на притчите. Говореше бавно, с 
паузи. „Тези стихове са духовна материя 
– каза. – Днес е времето на идеологиите“.

Соцдогмата беше идеология. Черни-
ят полковник изплува от детския спомен. 
Годината е 77-а.
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Вързопче куршуми

Едно лято шефът ме изненада: „Изтегли 
късата клечка, пич. Отиваш на бригада. Ще 
черпиш!“

Прецаканият си е прецакан. Бригадата 
се състоя на Гарнизонното стрелбище, кое-
то се превръщаше в мемориал. Трима не-
щастника, преквалифицирани в строителни 
работници. Пренасяхме плочи, пясък, бър-
кахме бетон. В обедната почивка хлътвах в 
средния тунел, където знаех, че е разстре-
лян Вапцаров. В средата стърчеше надуп-
чена релса, забита в пясъка. Ровех в пясъка 
и разрових десетки куршуми. Избрах де-
сетина и направих вързопче. „Спомени, а? 
– каза единият, а другият рече скептично: – 
Абе кой ще ти повярва без доказателства!“

Десетина куршуми – има ли значение 
кой те пронизва?
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Дъщерята на Йовков

Разминавахме се по коридорите на 
телевизията. Знаех коя е – Елка, дъщеря-
та на Йовков и жена му Деспина – онова 
малко момиченце между двамата от по-
пулярна снимка, която бях виждал. Беше 
режисьор по дублажите в Детска редак-
ция. Приятна, усмихната, с къса коса, веч-
но забързана.

Веднъж ми връчи лист с подсрочни-
ци. „Облечи ги в римушки – ти си добро 
момче. Облекох подсрочниците в риму-
шки. Все я тормозех: „Разкажи ми за Йов-
ков!“ „Ще стане, ще стане, сега страшно 
бързам“.

Бях й на гости. Елка тръшна на масата 
сива папка – ето ти Йовков! – и отиде да 
прави кафе. Папката съдържаше ориги-
нали, писани от писателя. Пожълтели лис-
та, черно мастило, четлив почерк. Помня 
първия лист. Най-отгоре заглавието Ин-
дже, две задраскани и поправени думи.
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Внезапно навън се смрачи, заплющя 
дъжд и токът угасна. „Видя ли какво стана 
– появи се от тъмното Елка и запали свещ. 
– Обърка се работата!“ Чаках нейния раз-
каз, но тя въздъхна: „Поете, нямам какво да 
разкажа, всичко е казано. Татко почти не 
живя тук, почина в Католическата болница 
в Пловдив…“
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Световни поети

Пазя сценариите от тази рубрика, 
която създадох и осъществих в Литера-
турна редакция на телевизията. Драма-
тични миниатюри, изградени на базата 
на документи и творческо въображение. 
Всъщност – разговори с великите мърт-
ви поети. Франсоа Вийон оживя още ко-
гато бях студент българска филология в 
университета. /Кадър: Палач с черна гу-
гла изтръгва признания с бич, плъх ръфа 
безжизнено тяло/. Едгар Алън По – кога-
то бяхме в Америка с Г. Марковски и по-
сетихме музея в Ричмънд. /Кадър: Мъж 
в кома, до него куфар, натъпкан с ръко-
писи/. Чувам гласа на Блок: „Аз не оби-
чам празните слова и жалките любовни 
излияния…“ /Кадър: Прозорците на една 
стая се разбиват и вече нищо не е също-
то/. Съдби на трагични поети, разказани с 
експресията на киноезика.

Времето на големите поети се вкаме-
нява.
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Борис Делчев

— Кой литератор те впечатляваше?
— Борис Делчев, наричан „Робеспиер в 

критиката“, в чийто приятелски кръг попад-
нах. „Какво става с книгата, Иване?“ – попи-
та една вечер. „Не тръгва, маестро!“ – казах 
отчаян. Сутринта отива при директора на 
младежкото издателство и нещата се раз-
движиха. Борис Делчев бе от оная порода 
горди, достойни и независими люде в лите-
ратурата, които са на изчезване. Времена-
та се менят. Познавах го от времето, когато 
написа предговор към цикъл мои стихове 
в поетичния сборник „Кръстопът на пти-
ци”, изд. НМ, 1974 г. – т.нар. „братска мо-
гила”, в която бяха погребани 13 млади и 
не дотам млади поети, малцина от които 
оцеляха – пишещият тези редове бе един 
от тях. Вглеждайки се назад в годините, не 
ме напуска мисълта, че още по онова вре-
ме Борис Делчев бе загубил импулсите за 
оперативна критика, нещо повече – бе скъ-
сал безвъзвратно с нея. Респектът, който 
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предизвикваше името му в литературния 
свят, се дължеше именно на безкомпро-
мисните критически оценки. Когато Ми-
хаил Берберов каза, че ще доведе Борис 
Делчев на моя рожден ден, изтръпнах. Не 
намерих френски коняк, купих две бутил-
ки уиски и „пирът” на ул. „Панайот Волов” 
21, където живеех, се състоя.

— Какво си спомняш от оная вечер?
— Днес е трудно да възстановя в па-

метта за какво точно сме говорели в ония 
вълшебни няколко часа – бях омагьосан, 
но помня, че валеше безкраен бял сняг. 
Няколко снимки от оная среща връщат 
спомените – направени са от Михаил 
Тошков, поет и художник, който също 
беше в компанията. Същият Михаил Тош-
ков, с когото се бях запознал в „Бамбука”. 
Аргатувалия в детството при панагюрски-
те овчари Михаил Тошков носеше дебел, 
домашно плетен пуловер-ризница и вече 
беше издал първата си стихосбирка със 
странно заглавие – „Ръждивата брадва“. 
По същото време Владимир Свинтила, 
превел на български Бърнс (може би по-
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добре от оригинала) ми каза: „Пиши днев-
ник, Иване, 5 минути, 1 страница преди сън. 
Дневникът е капан, който улавя живо вре-
мето” – и аз го правех. Разлиствайки го, с 
удивление откривам, че значителна част е 
свързана с Борис Делчев. Мисли, съждения, 
имена, обстоятелства – застинали мигове, 
които времето разпилява. Благословено е 
съхраненото слово. То проговаря не само 
за писателя, но и за човека и страстите му 
в литературния делник. Наистина ли Борис 
Делчев бе скъсал с литературната критика? 
Отговорът е утвърдителен – нататък не се 
появиха оперативни критики, въпреки че 
бе подканян настойчиво. Парадокс – цената 
му на критик растеше, а той бе приключил 
с критиката. Оценка от Борис Делчев стру-
ваше многократно повече от венцехвални-
те панегерици за властимеещите в литера-
турата – всъщност екзекутори, конфликтът 
му с тях бе налице. Той завършваше поре-
дицата мемориални очерци „Познавах тези 
хора”, екземпляр от които притежавам: „На 
Иван Здравков – това приятно-тъжно връ-
щане към миналота – за спомен”. Знаех още, 
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че го измъчва книгата за Ботев, както и 
блестящите късове есеистика, озаглавени 
„Миниатюри“.

— Къде се срещахте с Борис Делчев?
— Най-често в „Бамбука“ или в писа-

телското кафене, наричано „сивото по-
точе“. Бил съм често у тях, живееше на 
улица „Петър Вичев“, квартал Лагера. По-
знавах милата баба Елена, неговата май-
ка. Обичаше и се гордееше с единствения 
си внук, кръстен Борис. Животът на Борис 
Делчев бе отдаден на литературата – не 
че нямаше битови ядове и несгоди, които 
преодоляваше с трогателен стоицизъм. 
От личен опит знаех, че когато ставаше 
дума за същностни неща в литературата и 
нравственото поведение, милост нямаше. 
И днес виждам усмивката, с която казва-
ше: „Искам те съвършен”, което е казвал 
и на други „допуснати в сърцето”. В при-
ятелския му кръг се влизаше трудно. А 
може би максимата за съвършенството е 
имала адрес – самият той? Борис Делчев 
не криеше човешките си несъвършен-
ства и ги отронваше с въздишка. Мнени-
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ята му за писатели и литератори – на пръв 
поглед експромтни, бяха формирани трай-
но и само актове на нравствено поведение 
– позорни или достойни, внасяха корекции. 
Максималист, опрощаващ житейските сла-
бости на таланта. „Френският възпитаник” 
Борис Делчев (културно аташе преди годи-
ни във Франция) очароваше дамския пол 
при запознанства с „мадам”, присъства на 
моята сватба и пръсна чашата на прощава-
не. В разговор следеше събеседника живо и 
„парираше” с внезапни въпроси – имах чув-
ството, че борави със словото като с блес-
тяща шпага. Виж текстовете, излезли изпод 
неговото перо – и особено миниатюрите, 
шлифовани като диаманти „В късни часове”.

— Младостта е емоция.
— Не само, младостта е силно време. 

И ето – Борис Делчев, художникът Давид 
Перец и аз, младият тогава поет. Мисля, че 
бе 1976-а. В ония години телевизията при-
вличаше, но и „плашеше” – прожекторите и 
камерите смущаваха свободния изказ: това 
не бе кафенето, където можеше да изразиш 
мнение, въпреки доносниците. Бях „изку-
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сил” Борис Делчев да участва в две теле-
визионни предавания, но повече не ис-
каше и да чуе. Давид Перец, пристигнал 
от Франция, подготвяше две юбилейни 
изложби – в Пловдив и в София. „Кой е 
младият човек?” – попита Перец и Борис 
Делчев представи младия тогава поет. „А 
хубави ли филми правите?” – продължи 
Перец, на което младият тогава поет каза: 
„За вас ще направим хубав”. В светли-
те очи на художника трепна пламъче: „А 
колко трябва да заплатя?” „Убедете Борис 
Делчев да участва във филма”. Младият 
някога поет бе един от ония, които тър-
сеха неговата духовна близост. Мисля, че 
сред приятелите му литератори същест-
вуваше особен вид ревност: всеки от 
тях тайно се стремеше да е единствен в 
сърцето му. Бе невъзможно, но в отдел-
ни мигове може би наистина се случва-
ше. Чувствах го като духовен баща. Борис 
Делчев умееше да създава тази красива 
илюзия. Защото владееше магията на ин-
тимното общуване, бе човек на диалога и 
отричаше монологистите, особено в ли-
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тературата, както отричаше нравствената 
нечистоплътност. Реагираше на внушения, 
особено ако бяха в разрез със съвестта му – 
и които си го позволяваха, плащаха сурово. 
А „суровият” Борис Делчев бе раним човек.

— Какво витае в този спомен?
— Витае горчивина. Горчивина, защото 

всеки въпрос към мъртвите няма шанс за 
отговор, защото ако пропуснеш мига за до-
брата дума към живия, утре е късно, защото 
една сутрин двамата с бай Борис отидохме 
да прелеем вино на гроба на баба Елена, 
неговата майка. „Баба Елена все казваше 
преживе: Борисе, Борисе, искам да ме по-
гребеш на високо и светло. Ето, Иване, на 
високо и светло е баба Елена...”

Спомените викат спомени, спомените 
свидетелствуват. Оттам гневът и сълзите, 
както твърди Ювенал.


