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Лятото приключи и с него приключиха летните фестивали. За нещастие, колкото и подробно 
да бяхме планирали обиколката на европейските им превъплъщения, се наложи значително 
да ги ограничим. Причината естествено не беше от най-веселите, просто ни изритаха от 
известното в някои среди студио на Скобелев 16 точно в началото на юли месец. За щастие, 
красотата на живота никога не се е криела в планирането му и ние получихме поредно 
напомняне. Сбогувахме се с тригодишна история на едно долно, но много магическо място, а 
покрай него и с някой от хората в екипа ни.  В цялата какафония около двумесечната епопея от 
загуби, затрихме и много от лятото. Това, което остана, го прекарахме в пътувания, но преди 
да се усетим, се смениха багрите на сезоните и есента разцъфна в пълната си красота и някак 
си отново се загубихме в нощта. Сега в един по-разширен вариант отново ще ви потопим 
в бохемския ни свят. Тук всичко, освен красотата на нощта, е преходно, а придвижването с 
колело е опасен сън с леки последствия. В броя обещавам много истории за уловени нощи и 
по-ясни щрихи какво точно са съвременни бохеми.  

Проектът започна преди близо 5 години като ТВ 
предаване. В началото го правихме главно за лично 
забавление, бяхме на по 22 и не бягахме от работа 
изразяваща се в обикаляне на партита и пиене. 
Няма да ви лъжа и след 5 години, конкретно това не 
се е променило. Точно заради тази отдаденост се 
разделихме и с телевизията. Ръководителите й не 
бяха особено очаровани от поведението ни, а и от 
генералната концепция на проекта. Така след няколко 
сдърпвания просто решихме да продължим като 
независима онлайн платформа. Станахме доста по-
свободни и нямаше нужда да се съобразяваме 
с конвенционални стандарти и цензура. Като 
започнахме бяхме само трима души, без никакъв 
бюджет разчитащи само на личната си техника и опит. 
Имахме и достатъчно лудост и желание да направим, 
нещо ново и нестандартно. В началото всички ни се 
смееха и не вярваха, че можем да направим медия 
която на свободен принцип да избира темите си и по 
време на документирането да живеем по бохемски. 
Във всички случай няма да оспорвам факта, че не 
забогатяхме от това, но пък от тези преживявания ще 
успея да напиша поне две-три книги. 

Поглеждайки назад, мога с лекота да кажа, че това бе 
една доста тъпа идея, която ни струва много време и 
пари, но пък е неотречим факта, че се превърна в част 
от животите ни. Един от големите плюсове на проекта е, 
че ни даде много свобода.	Винаги	бяхме	там	където	
искаме	да	бъдем	и	правихме	това,	което	искахме	
да	 правим.	В даден момент излезна извън рамките 
на нещо, с което се занимаваме, просто се превърна 
в начин на живот. Движихме множество проекти и 
работихме други неща, понякога само за да можем да 
продължим напред. Докато другите хора ходиха по 
почивки за да релаксират и да изключат от света, ние 
препускахме по концерти, партита и фестивали. 

По пътя се губихме, ограбваха ни и дори на няколко 
пъти ни биха, и честно казано, не винаги си струваше. 
Но никога не се отказвахме и продължавахме напред 
вярвайки, че важното в живота е да се забавляваме 
и да живеем възможно най-свободно. А това за нас 
означава - по бохемски, без задръжки и без съжаления. 
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Изключително приятно ми е, когато не мога да определя нещо. Когато това е свързано с група, 
моментално означава, че съм намерила цикъла си за следващите няколко седмици. През 
последните два месеца попаднах на две такива банди, които все още не мога да определя, а 
това е чувство, което определено обичам. 

Някога чували ли сте групата Kayo Dot? Ако сте, значи знаете, че всяко тяхно участие има 
силата да ви пренесе в една индивидуална бездна, изцяло пригодена за нуждите ви на 
изолация в една добра компания. Ако ги знаетете, никога не бихте очаквали отварящите 
групи да свършат по-добра работа. Това беше и моментът, в който се влюбих в Nocktern. 

Групата е съставена от Стоимен Стоянов, кийборд и програмиране, известенсен с проекта 
Them Frequencies; Иван Андреев, барабани; Лаурент Печ, двоен бас, и Чарлз Гуиро, цигулка. 

След гига се срещнах със Стоимен. По думите на останалите, той е “главният виновник” за 
съществуването на групата. Впоследствие разбрах, че това е и първото участие на групата. 
Ако сте го пропуснали, не се безпокойте, защото съм сигурна, че ще последват още много 
възможности. Сигурна съм в това, защото знам, че момчетата ще представят дебютното си EP 
през декември. 

След като изказах всичко това, мога спокойно да ви препоръчам да ги чуете сами, защото, дори 
и да се опитвам да ги описвам повече, или ще звуча като групи или ще ви поканя в собствения 
ми филм, създаден от тяхната музика, а тoва е нещо, което наистина не искам да правя.
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The Bedlam Club
Има много градски легенди за банда на име 
The	 Bedlam	 Club, лесно разпознаваема 
заради белите маски, които отличават 
присъствието им, но аз не вярвах на тези 
истории. Това естествено беше, докато не ги 
видях със собствените си очи на концерта 
на “Нова Генерация” в Joy Station. Оказа се, 
че легендите са истина. Първо - наистина 
имаха бели маски, и второ - звученето и 
композициите им наистина бяха уникални. 
Ще ги представя, така както сами го правят 
- Сам, клавиши и кларинет; Тав, двоен бас; 
Дим, барабани; Жорката, перкусии. Някъде 
между Русия и Франция, те избират да 
завладеят България със смесения си стил 
от кинематографичен, джаз, фриндж поп 
елементи (и многото други, за които мога 
да напиша поне две списания) 
и ако трябва да съм честна, 
от 2013-та насам те се 
справят доста добре. 
 Свъразхмесе 

с The Bedlam 
Club и имахме 

удоволствитео да 
се се срещнем с тях 

и да ни направят нещо 
като частно изпълнение, 

но това е друга история. 
Трябва да отделя няколко 

думи и на това, че всеки 
от тях влиза в описанието 
на добре написан герой, 
коренно различен от 
другите. Мислех си, че 
причината да са толкова 
трудни за описване от 

музикална гледна точка 
е, че всеки от тях 

допринася с различни елементи, точно 
както и в разоговора ни с тях.

Много съм ревнива за така нареченото частно шоу,  но скоро ще се наложи да ви го представим, 
така че очаквайте да го видите.

Сабина Паризи
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Добре, тогава явно ще трябва да слушате Kan Wakan, за да разберете връзката. Но първо нека ви представя 
създателя на групата  - Георги Линев.

Роден в България и отгледан в семейство на артисти, той се мести да живее в Сън Вали, Айдахо. По това време 
Георги главно се занимава с футбол, поне докато не се разболява от рядка форма на рак и не се налага да 
се откаже от кариера в играта. Докато се бори с този огромен проблем, започва да свири на китара, учейки 
се главно от блус артисти, като Steve Ray Vaughaun. Впоследствие, след като се преборва с рака, се подготвя 
за медицинска кариера, която в крайна сметка на 18 г. зарязва, за да се отдаде на музиката. Пътешествието 
му не спира дотам, последва местене в Сан Луис Обиспо, Англия и накрая през 2010 се завръща в Щатите 
и се настанява в Холивуд. Тук съвместно с китариста и продуцент Петър Потьонди създава проекта Kan 
Wakan. От тогава до сега проектът е напреднал значително, в това мога да ви уверя лично, тъй като го чух 
със собствените си уши в София.

Дълги години живях извън България и понякога 
осъзнавам, че е много лесно да забравиш 
откъде идваш, поне ако не ти се налага, но това 
не е слуаят на Геори Линев. На 24 септември се 
проведе първият от двата му концерта в София, в 
клуб Terminal 1. За нещастие нямах възможността 
да бъда там, затова ще ви разкажа за втория, на 
който успях да отида, а именно на 21 октомври в 
Sofia Live Club. 

Как бихте описали американска банда, 
формирана от български певец? Най-
логичният отговор е “слънчев танц”, поне 
ако използвате американският индиански 
език Лакота.

Оо, не е ли така?

Шоуто започна в 11:30 и ми остави достатъчно време да изпия една чаша вино и да обърна 
внимание на добрите визуализации, които се въртяха на екрана. Те сами по себе си създадоха 
една потопяваща обстановка. Нямам представа какво представляваше миналото им участие. 
Първо, защото не обичам да знам точно какво да очаквам, и второ, защото не исках да чувам 
никакви спойлери за самото изпълнение. 

Светлините угаснаха напълно и на сцената излезе Георги. Около него видях и познати лица 
- басистът на Southwick Евден Димитров, както и барабаниста Васил Вутев. Атмосферата 
стана по-нежна с появата на цигулки, докато отдолу течеше традиционна българска мелодия, 
придружена от красивите гласове на хор “Авигея”. Интродукцията разполагаше с всичко, 
което можеш да очакваш от смесица на българска и американска музикална култура. 
Инструменталите разполагаха с амбиентни елементи, които в съчетание с традициони 
вокални линии даваха живот на един изцяло нов вид съвременен фолклорен звук. 
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След това обещаващо начало, започвайки с Mo-
lasses, съставът изпълни  поредица от хитовете 
на Kan Wakan. Мястото на Еле Олсън на сцената бе 
заето от Десислава Андонова, която поразително 
възпроизвеждаше тембъра на певицата и оставяше 
впечатлението, че парчето е изцяло нейно. Истина 
е, че способностите на Деси са известни от години 
и са се проявявали в не един или два проекта, но 
способността й да пресъздава чужд тембър, докато 
допринася собствени елементи към изпълнението 
на песните, е нещо още по-впечатляващо и рядко. 
Искрено се радвах, като видях, че Деси ще е главната 
певица на шоуто. 

След Molasses последва промото на “I Would”, което 
пренесе всички към спомените за избледнялата 
любов. Забележителната му композиция звучи още 
по-впечатляващо, когато е на живо. Песента показва 
една тънка, но силна разлика между композицията 
на предишния албум и това, което предстои сега, 
пресъздаваща почти буквално посланието “Move 
On”. Влиянията са същите, лесно уловими, но ясно 
израснали. Както казах, Kan Wakan определно са 
изминали дълъг път и всяка следваща композиция 
звучи като голяма стъпка напред. 

Не след дълго сцената става доста пренаселена и то 
главно с български артисти. Наред с Евден, Васил 
и Деси, се качва и Божидар Василев известен като 
Trombobby, естествено допринасящ към стотиците 
различни жанрови елементи. Неразделна част от 
колектива бе Тиен Нгуиен, много близък приятел на 
Георги Линев, както и продуцент, певец и китарст, 
известен като SAÍGO. Естествено той участва в шоуто 
като китарист и певец. Когато започна да пее, Тиен 
изуми всички със завиден вокален диапазон, за който, 
без да лъжа, изпитах известна завист.   Кой не би ? 
Преслушах парчетата му, които можете да намерите 
във facebook страницата му SAÍGO, и честно казано 
се влюбих в синтеза на нео джаз, експериментален 
соул, съчетани с комплексни и семпли елементи. 
Толкова ме впечатли, че през последните две 
седмици се превърна в ежедневния ми саундтрак. 
Затова благодаря ти, Тиен! EP-то му ще излезе през 
2017 г. и аз вече нямам търпение да го чуя. Заедно със 
Саиго на сцената бе и Aled Ordu, допринасящ точния 
контраст с дълбокиите си вокални линии. Неговият 
дебютен албум “Dust” е точно морeто от соул музика, 
в което искате да се потопите, оставяйки желанието 
да се върнете към реалността. 

Когато изпълнители като тези на сцената са така 
изкусно събрани и пресъздават толкова широк 
диапазон на музикаен фон и елементи, концертът вече 
не е просто удоволствие, а буквално прехвърляне 
на слушателите в света на посланието и неговата 
композиция. Познавайки сложния път, който Георги 
Линев е преминал, е впечатляващ фактът, че не е 
забравил откъде е тръгнал и това е най-вече видно 
в артистите, които е подбрал за сцената, а именно 
главно български.

Сигурна съм, че скоро ще последва нов материал и се 
надявам всички ние да имаме възможността да чуем 
и усетим емоцията му. Но докато чакаме търпеливо 
този момент, ви предлагам да си налеем по чаша 
хубаво вино и да се потопим в “I Would”.

Сабина Паризи
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https://www.facebook.com/TromBobby?fref=ts
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 Опитвах се да пиша лириките на една 
песен и просто седях часове, съзерцавайки 
празната страница. Когато ме видя, ми 
каза това и излезна от стаята. Приех го 
като съвет и му повярвах, но той все пак 
бе далеч по-оптимистичен от мен и моята 
мизантропична нагласа. Макар и добър 
съвет, това далеч не значеше, че ще изскоча 
от стаята, за да се срещам с нови хора в 
търсене на вдъхновението си. 

От тогава минаха години, написах проклетия 
текст и се срещнах с много хора. Много рядко 
ми се случваше да намирам истинност в тази 
мисъл… макар и редки, тези моменти бяха 
значително по-запомнящи се. Защото, когато 
си толкова мизантропиочен колкото мен, да те 
инспирира някой е толкова рядко, че го запомняш 
в потока от милионите, които ти минават през 
живота. Както казах по-рано, ако случайно сте 
го изпуснали, това е изключително рядко. 

Датата е 17 септември и отивам към филмово 
студио “Ню Бояна” леко засрамена, че не знам 
точно какво ще слушам. От опит ви казвам - когато 
получите това усещане за шоу или концерт, просто 
отидете на него. Мога да ви гарантирам, че това 
са събитията, които най-много са ме докоснали и 
артистите, които съм оценила най-много.

Така, без да знам нищо за концерта, пристигам 
в студията на Ню Бояна и, в търсене на мястото 
си, се разхождам из римския им сет. Докато търся 
мястото си,  сe опитвам да направя връзката между 
древноримския форум и израелския артист, но не 
успявам. Опитвайки се да игнорирам типичната 
за концертна София липса на логика, сядам и 
чакам шоуто. 

Взимам си малка бутилка вино и си наливам 
чашка в компанията ми за вечерта, светлините 
бавно се притъпяват и базата започва. Изведнъж 
от бекстейджа зад нас се появяват четири 
танцьори, две жени и двама мъже, и отиват към 
сцената. След тях върви Миро, който ще изпълни 
последния си хит. Той открива концерта с няколко 
парчета от соловата си кариера и дуета Каризма. 
Не съм точно вярваща, но изведнъж започвам да 
се моля Идан Райхел да има собствен озвучител. В 
скромните 30 минути от откриването имаше над 10 
груби озвучителни грешки, звукови закъснения, 
изключен микрофон и няколко проблема с базата. 
Не бих го нарекла обещаващо начало на концерт. 

 

“Вдъхновението идва с хората”
мисъл на ментора ми
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http://idanraichelproject.com/en/


След откриването на Миро имаше кратка пауза и екипът на Райхел започна да се настанява на 
сцената. С няколко прости тона, докато пееше нежна балада, Райхел бързо ни пренесе в Израел. В 
захлас, без да разбирам лириката, започвам да придавам сама смисъл на песните. Докато се губя в 
неговия свят, приклюва баладата и усещам как нямам търпение да чуя още. С. него на сцената са 
Гилад Шмуели на барабани, Янкале Сегал на бас и тар и китаристът Марк Какон.

Докато чаках следващата песен, в мен поникна желанието да науча повече за Идан Райхел. Ако 
и вие сте любопитни, нека ви го представя. Роден през 1977 г. в Кфар Саба, започва да свири на 
акордеон на девет и изгражда музикалните си знания, докато учи джаз пиано в гимназията. На 18 
започва служба в Израелските отбранителни сили и там става диригент на армейски оркестър. 
Докато работи като съветник в училище-интернат за имигранти, открива етиопската музикална 
култура. Впечатлени ли сте? Аз съм, а това е само началото. След като започва “The Idan Raichel 
Project”, представя на света много късчета както от изрелската и етиопската кутура, така и от многото 
други, на които се натъква през годините. Използвайки спокойната и силна музика като единствен 
свой инструмент, той печели награта на MTV “Модел за подражание на 2014“, както и “Unsung Hero 
Award” за 2016 и това са само малка част от призовете му. Да, сега определено сте впечатлени. 



Стига с хвалбите. До къде стигнахме? А да, все 
още съм в сдържано очакване на следващата 
песен. Докато чакам, една изключително 
чаровна дама, облечена в хипнотизираща 
черна рокля, се качвана сцената. Името й е 
Мая Аврахам и пее песен, която аз разпознавам 
заради хилядите пъти, които съм я слушала - “Im 
Telech”. С типична израелска гласова техника, 
наблягаща на високи и ниски тонове с огромен, 
но плавен контраст, Мая показва естествена 
връзка със звуците от пианото на Идан. Това е 
начинът да се създаде културна атмосфера…, 
дори и ако си от Израел и свириш в римски 
форум. 

Докато тази прекрасна сцена се разиграва 
пред очите ми, не мога да не забележа, как 
публиката просто стои, без да аплодира края на 
парчетата, като че ли някой насила ги е накарал 
да гледат. Изглежда ми все едно хората мислят, 
че трябва да се държат по определен начин, 
защото концертът е в Nu Boyana. Ако трябва 
да не гледам оптимистично на нещата, бих 
казала, че това е просто българската аудитория. 
Като изключим крайната липса на участие, 
хората са свикнали да не показват уважение 
към концерта. Докато някой от публиката 
просто стоят, други преминават пред сцената и 
пред седалките, като че ли се разхождат, за да 
обработят вечерята си. Трети се наливат с бири 
и крещят на децата си да са тихи или обсъждат 
намаленията на кебапчетата в супермаркета. 
Ако сте от тези хора или дори си мислите, че не 
сте от тях, всеки път когато искате да направите 
нещо на концерт се попитайте: “Бих ли искал 
другите хора да направят това, ако концертът 
беше мой?”. Ако отговорът на въпроса е “не” 
или “да”, просто не го правете, ей така за всеки 
случай. 

 Като изключим проблемите ми с поведението 
на хората (които са много), нека се върнем 
на концерта. След няколко невероятно 
аранжирани песни, Идан извика на сцената 
Борислав Гълъбов, Васил Василев и Владимир 
Владимиров. Заедно показаха как Израел 
и България могат да си сътрудничат по 
невероятен начин. Някои биха казали, че това 
са просто песни, но все пак музиката не е ли 
международният език. Като комуникационен 
инструмент, музиката дава много повече от 
това, което може да разменим с прост разговор, 
а хората като Идан Райхел създават собствена 
културна революция по възможно най-чистия 
начин. 

Българската ни гордост и групата на Идан 
свирят в един абсолютно ествествен и почти 
незабележим синхрон, прекъсвайки мълчанието 
на публиката и приканвайки я към искрени, и не 
насилени аплодисменти. Не мога да го крия, тази 
реакция винаги ме кара да се усмихвам, особено 
в контраст с първоначалното поведение, когато 
изглежда толкова красноречива и жива.
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Предполагам мислите, че това е краят на шоуто? И аз така си мислех, но за мое очарование, 
това бе само началото, сцената стана все по-жива и препълнена. Поред се качиха Кабра Касай, 
Марта Гомез и Ави Вуогдересс Васа. Не мисля, че има нужда да представям Марта Гомез, защото 
талантът й го прави сам, но нека отделя няколко думи на Кабра Касай. Родена в судански бежански 
лагер, тя се мести в Израел и служи задължителната военна служба, където се среща с Идан и 
става неразделна част от групата. Това, и необикновенно силният й глас, правят присъствието ѝ 
фундаментално, особено когато се съчетае с три по-нежни изпълнители в парче като “Йеш Би од 
Коач”. Комбинацията на различните езици и вокални тоналности, дава на публиката един цялостен 
международен шедьовър. Когато се появи Ави, сцената беше най-пълна и той прикани публиката 
да стане от местата си и да се разтанцува пред сцената. Това, което последва, бе огромна изненада 
за мен. Публиката започна да пее и да подскача, а Ави крещеше “хайде, хайде” на много забавен 
български. Така завърши концертът, а аз се прибрах с огромната нужда да проверя всичко и всички 
замесени в проекта. Предполагам е ненужно да казвам, че за изненада на себе си, докато проучвах 
през следващата седмица, се усетих как много често слушам “Idan Raichel Project”.

Накрая, нека се върна в началото. Както казва менторът ми: 
“Вдъхновението идва с хората”.

Сабина Паризи

http://idanraichelproject.com/en/


EXITСтаваш, вторник е. Или може би четвъртък? А има ли значение всъщност. Ти следваш 
матрицата на своя живот. Палиш си цигарка с кафето, бързаш за работа или разхождаш 
куче в парка. Може би водиш дете на училище или чакаш някой да те заведе някъде. 
Това си ти. Мисълта, с която се събуждаш сутрин. Вали дъжд, хората чакат градски 
транспорт по спирките, в други дни е слънчево, а някои се събуждат със залеза, за 
да изживеят дните си в комфорта на мрака. И понякога може би си задаваш въпроса 
- това ли е начинът, по който искам да си изживявам дните. Правиш любов, търсиш 
любов, любовта е вдъхновяваща, тя си тръгва и те оставя със себе си. Само че вече 
не си същият. Защото всяко нещо, което е значително в живота ни, задължително ни 
променя. Не чакането на спирките, не цигарата с кафето, не обувките, които искаш 
да си купиш. А песента, която някой специален ти праща в YouTube. Песента, която те 
връща в определен момент. Песента, на която танцуваш в банята, песента, от която 
косъмчетата на ръката ти настръхват.

 И тогава идва един по-специален четвъртък. Втората седмица на юли. Четвъртък, 
в който тръгваш към Нови Сад. Четвъртък, който е начало на приключение, оставащо 
завинаги в сърцето. Защото някъде там на север от Белград по течението на Дунав има 
един остров с една много специална крепост, на която се случват вече 2 десетилетия 
едни много специални събития. И през 2016 педалът на газта беше настъпен до край, 
за да стигнем до Нови Сад колкото може по-бързо. Паркираме в центъра, 3 следобед 
е. Слънцето пече, пиенето е студено. Пулсът на целия град е ускорен. Всички са готови 
за пристигането на десетките хиляди меломани, мечтатели, купонджии от всички 
националности. Самият град е облечен с типична австро-унгарска архитектура и 
определено се отличава от всички останали градове, които са разположени на юг. 
Интересен факт е, че Нови Сад никога не е бил част от Османската империя, това може 
да бъде усетено с космополитното поведение на местното население - те са с топъл 
балкански манталитет, готови да приемат непознат у дома си и да го почерпят с турско 
кафе. В същото време това са хора, които ще приемат за нещо нормално две момичета 
да се прегръщат и целуват на пейка или пък мъже облечени с поли да скитат с изгрева 
на слънцето. Чисто исторически и географски би било много трудно феномен като 
Екзит да се зароди на друго място в Европа. Той съчетава най-доброто от Балканите и 
Запада. 

http://www.exitfest.org/en


С приближаването на залеза идва моментът, който е чакан цяла година. Хиляди 
хора преминават моста над Дунава към острова на свободата. С всяка крачка напред 
крепостта става все по-голяма и истинска. По-неопитните гости надигат бутилките 
храбро, още преди да са стигнали до портите, но останалите от нас знаят, че Екзит 
не е място да отидеш и да се разбиеш за два часа. Ти си тук, за да можеш четири дни 
непрестанно да пълниш душат а си с положителна енергия и да се освободиш от 
всичко, което те е задушавало в обикновения свят на ежедневието. 

През 2000 година фестивалът е създаден като бунт срещу репресивния режим на 
Милошевич и войните с бившите републики на Югославия, точно както в края на 60-те 
Уудсток е създаден, за да обединява хората чрез музика. Значимостта на това послание 
е също толкова актуална сега, в трудните времена за Европа. Затова е важно фокусът 
на младите да не е върху различията помежду ни, а върху това, което ни кара да се 
чувстваме като една група. Забавлението и споделените нощи под звездите с хилядите 
хора от всички краища на света определено са средство да намерим общ език.

Безспорно и тази година духът на 
фестивала се усеща с всяка стъпка 
в крепостта - гостите от всякакви 
националности се движат с блясък в 
очите, сцените са озвучени много добре, 
осветлението е на най-високо ниво, 
центровете за хранене са достатъчно 
разнообразни (включващи и добре 
познатата ни сръбска скара). Екзит все 
пак е еталон за доброто организиране 
на фестивали - от входовете и изходите 
(които са достатъчно бързи за хилядите 
преминаващии) през адекватните 
охранители до различните ексцентрични 
забавления, които са пръснати между 
15-те сцени в крепостта. Всеки елемент 
е премислен добре. И неслучайно 
екипът на Екзит е печелил не една или 
две престижни световни награди в 
сферата на фестивалната индустрия. Тук 
обаче идва моментът, в който може да 
бъде посочено, че част от магията на 
това емблематично ежегодно издание 
липсва. Няма достатъчно хомогенност 
на лайнъпа, музикалната програма 
през 2016 беше разпокъсана и, въпреки 
че на всички големи сцени ставаха 
добри партита, имаше множество 
моменти, в които цялостният подбор 
на изпълнителите куцаше. Нямаше 
обикновеното множество от качествени 
малки групи и изпълнители, които да 
забавляват разнообразните фенове. 
На малките сцени преобладаваше 
прост пълнеж на банди, които свиреха 
пред прекалено малка аудитория. 
Големият пирон в ковчега на фестивала 
бе странният избор за хедлайнери 
и подредбата на програмата за 
главната сцена - след име като George 
Clinton на сцената като корифей на 
вечерта се изправи 
известният главно 
със светлинното си 
шоу -  David Guetta, 
последван от в пъти 
по-кадърния Wilkin-
son.      

По същия начин на закриващия ден Wiz 
Khalifa направи добър концерт, оставящ 
приятни спомените в съзнанието 
на фенове си, но преминаването от 
него към The Prodigy на една и съща 
сцена с 45 минути пауза между тях 
предизвика поток от преминаващи 
и променящи се публики. Подобна 
критика, разбира се, е съпътстваща за 
всяка идея, която се разрастне от малък 
проект в мега индустрия. Усеща се една 
доза корпоративност в цялостното 
организиране на мероприятието. И тук 
трябва да се подчертае, че на феста - 
като никога - този път просто нямаше 
по нещо за всеки. Този Екзит ще го 
запомним с изкъртващите електронни 
мотиви на денс арената  дълго след 
изгрев слънце, четири изпълнения на 
главната сцена и, естествено, прекрасно 
осветленото дърво, което избрахме да 
замества изпълнението на David Guetta, 
докато се тъпчехме с плескавици.  
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324 години след построяването на 
Петроварадинската крепост, 16 години 
след първото издание на фестивала - Екзит 
продължава да презарежда публиката си 
с емоции, които са уникални в света на 
фестивалите и музиката. 

През 2017 ще се честват 50 години от 
емблематичната 1967, когато Лятото 
на любовта беше катализатор на 
освобождаването на много поколения 
млади хора от консервативното и 
деструктивно минало. Темата на фестивала 
ще е “The Summer of Love” и ще е в духа 
на хипарските ценностти - свобода на 
изразяването, споделена любов и безсънни 
нощи. Надяваме се за този празник да 
коригират тазгодишното недоразумение 
откъм подбор на изпълнители. Очакваме 
много танци, слънце, плажуване и къпане 
в Дунав, скандални запознанства и 
всякакви други приключения, естествено 
ако има смисъл да отидем. След тази 
година все повече клоним към посещение 
на палавата малка сестричка на Екзит, 
която от 2 години насам пренася духа на 
фестивала от Нови Сад в Будва (Черна Гора). 
Морското издание, което се провежда 1 
седмица след Exit и се нарича Sea Dance 
Festival, вече спечели множество награди 
и сърцата на своите гости.  

Златан Деков
Явор Павлов

http://www.elephantbookstore.com/


Като всеки край на летен период и този бе белязан от разнообразно забавление с много 
променливи. В началото ще започна с кратко заключение, което - както винаги - ще бъде 
на лична основа - любовта ми към гранична полиция бележи нов връх след решението 
ни на път за Тимишоара  да минем по сръбската магистрала през две граници. Името 
на фестивала за втора поредна година ни носи саботажен късмет и този път ни запраща 
на 4-часов престой по граници. Първият - между България и Сърбия - бе кратичък - едва 
около час, и свързан с любимите на всички немски граждани с турско потекло, вторият 
ествествено се дължи на балканския характер на европейското гражданство и пълното 
тарашене на коли по румънската граница в 23:00, защото - цитирам граничар - “вечерите 
са много скучни”. Сега няма да иронизирам допълнително работата на момчетата, но 
пред нас мина кола с проститутки, а нас ни разгледаха така неефективно, че можеше да 
прекараме сърце, въпреки че два часа и половина разглеждаха приспособленията за 
връзване на куче в багажника на напълно лудия ни полусърбин. Всички знаем, че с кол за 
връзване на голямо куче можеш да убиеш човек. Това важи и за приключенската брадва 
в багажника, но не помня в престоя да сме демонстрирали върху труженичките в предния 
ван, но както и да е. Да кажем, че по балкански граничарите обичат да имат изключително 
фиктивна власт над хората и да демонстрират липса на каквато и да било адекватност в 
изпълнението на служебните си задължения. Като изключим сърцето, сигурно можеше 
да направим и оргия с работещите момичета пред нас в тоалетната на границата (която 
бе прекалено гадна за подобен род действия), но поне ни радваха с проверка на вените 
на едното ни неадекватно попълнение в скромния екип… Стига прилежно въведение с 
псевдоприключенски характер, нека преминем към забавния престой в съседна държава, 
в случая целенасочено отиваме на малък ъндърграунд фестивал в по-скоро австро-
унгарската част на региона, а именно - Тимишоара. 

Естествено след граничен 
контрол закъсняваме 
и минаваме през града 
като дълга експозиция от 
размазани в движението 
светлини и обекти. 
Забързано се впускаме в 
складовото помещение, 
украсено с познатите ни вече 
маски за последните две 
парчета на Moonlight Break-
fast, една от групите, които 
предпочитахме да хванем. 
Не сме известни с любовта 
ни към позитивизма, но 
оптимистичното електро-
суинг звучене на бандата 
ни привлече. Със микс 
между nu-jazz, soul и именно 
електро-суинг, Moonlight 
Breakfast ни отведоха извън 
складовото помещение на 
фестивала, пренасяйки ни 
почти физически в далеч 
по-цветно измерение 
с помощта на няколко 
семпли метрики и високи 
тоналности. Твърде кратко, 
за да се насладим на 
музиката им, в общи линии 
ги мяркаме за края и се 
впускаме да разгледаме 
и да се поздравим с 
организаторите.

Посрещането е интересно, 
като по необясними 
причини ми заявяват, че сме 
доброволци и ми предлагат 
вода… В главата ми започва 
да препуска зверското 
впечатление на загубен ден 
с елементи на граничари, 
прекаран в доброволчество 
на 700 километра. Колко 
по-красива можеше да е 
вечерта, прекарана в някоя 
канавка, значително по-
близо до вкъщи. Намирам 
уиски и потискам силово 
тази мисъл, след две-три 
обиколки на складовете и 

успокояващото очарование, 
че всичко е направено като 
хората като осветление, 
мултимедии, добър звук и 
публика, която се весели. Уви, 
това не решава проблема с 
всеобщата монотонност. Не 
съм сигурен дали се дължи 
на факта, че закъсняхме, 
но няма градация и всичко 
върви наникъде. Потънали 
в безвремието, обиколихме 
забития в ъгъла художествен 
кът. Мястото бе изградено 
от палети и изпълнено с 
много и добре направени 
произведения и чанти. Уви 
тази година не гъмжеше 
от живот, защото входът 
не минаваше  през него и 
артистите скучаеха въпреки 
красивите изработки, които 
предлагаха. 
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Makoto успява да ни 
извади с точната сламка 
забавление, като с 
влизането в залата чуваме 
дръм и бас база, соул 
мелодии и припяване, 
които ни приканват да 
останем. Небезизвестният 
японски продуцент кара 
два елемента от скромния 
ни бохемси екип да 
започнат да си оставят 
нещата и да танцуват в 
ритъм с всички останали 

минута след пристигането 
в залата, като маркира 
всеки акцент на траковете с 
помощта на вокални линии, 
препяти от анонимна 
вокалка.  Естествено по 
това време - като едни 
добри недоброволци - 
вече сме се отдалечили 
от водните запаси и сме 
се снабдили с достатъчно 
количество уиски и ром, за 
да игнорираме липсващото 
доброволчество в кръвта 

си и пресните спомени 
за добрите граничари. 
Лека-полека започваме да 
навлизаме в саботажното 
настроение и да се вписваме 
в тълпата от забавляващи 
се посетители, чакащи сета 
на James Lavelle. Отдавна 
не сме били свидетели на 
подобно изпълнение в 
много отношения, най-вече 
в експериментално. Когато 
става дума за изпълнители, 
не се изненадваме често, 
но да видиш основателят 
на Unkle да пуска техно 
със слънчеви очила, 
клатушкайки се асинхронно 
с видимо учуден поглед 
към пулта, е едновременно 
изненада и спомен, който 
искаме да си запазим. 
Приключвайки с него, 
решихме доброволно да се 
отдадем на сън. Намерихме 
си едно приятно местенце в 
края на града с много рибки 
и картини.

 Към 1 на обяд на следващия ден се 
насочихме към центъра на града и 
заварихме неочаквана тълпа от хора, 
заобиколили операта, и множество 
изпълнители, построили си окупационна 
фестивална сцена пред входа на сградата. 
Това - макар и да затрудни обиколката 
ни, главно от към снабдяване с храна, ни 
позабавлява в много отношения. Градчето, 
доколкото място с 300 000 души минава за 
такова, определено в архитектурен план е 
превъплъщение на годините му в пределите 
на Австро-Унгария. След прекрасен залез, 
прекалено много катедрали, липса на 
религиозни преживявания и малко съборна 
баварска музика се отправихме отново към 
музикалните халета с якия дизайн. 
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Пристигнахме с леко закъснение към 22:30, 
но - както в повечето случаи - и в този бяхме 
от малкото, дошли относително навреме. На 
сцената заварихме Chimie по типичния за 
региона анцуг с шапката идиотка, популярна 
из някои среди, и верният му другар DJ Muh’fuc-
ka, който следеше втренчено гангстерското 
изпълнение. Под “следеше” имам предвид, 
че се стараеше всячески да бъде навреме, 
независимо от многобройните опити на 
рапъра да разказва истории извън ритъм. 
Публиката обаче рапираше с него, явно 
свикнала на липсата на музикален усет на 
изпълнителя с видно балканско излъчване,  
оценявайки много повече съдържанието 
на историите, които за жалост ние не 

разбирахме. Поклатушкахме се, изпихме по 
няколко уискита и изчакахме пристигането на 
публика. В чакането решихме да излезем да 
подишаме някоя друга цигара и се натъкнахме 
на представители на противопожарните 
румънски служби. Цялата смела акция на 
20-тината горди и не толкова мускулести 
момчета протече точно около 5 минути, в 
които комсомолският предводител с голямата 
папка влезе заплашително през входа и след 
вече съобщеното време излезе с настръхнал 
усукан мустак, събирайки непорасналите си 
дечица от особено подпалимият бетонен 
склад, изглеждащ като бомбено обежище. 
Това бе една от по-сладките цигари, които съм 
пушил тази година, и след нея някак си ми се 
услади и партито. След едно кратко кръгче на 
малката зала отново се впуснахме във вече 
пълнещата се голяма сцена. 

Там се натъкнахме на приятна изненада, групата Basska. Между реге, трип-хоп и ска 
елементите, внезапно се почуствахме вкъщи, докато момчетата на сцената видимо се 
забавляваха и неусетно приканваха публиката към енергично пого. Заедно с групата 
една малка изплашена фотографка украсяваше сцената. Тук някъде дойде време да 
се поотпуснем и да се позабавляваме, към края на изпълнението вече подскачахме 
и така се озовахме в малката зала на Nu Zau. Скромният ни екип започна леко да се 
набива на очи, след като освободихме малкия ни prodigy dancer от големия кактус 
(каторжническа работа в голяма фармацевтична  компания - нещо като робство, но с 
по-пасивен сексуален характер).

 Та когато той не е възседнал любимото си растение, прекарва времето си или като 
гол ексхибиционист, или като много изтрещял музикален фен. В случая околните 
нямаха щастието да видят пълния му стърчащ блясък, но пък ни направи достатъчно 
място да седим спокойно в центъра на тълпата. Atapy ни помогнаха да се поклатим 
качествено, а кристалообразната част на екипа ни си намери странно изглеждаща 
половинка и успя да се влее в новата раса от амфетаминчовци. Клатушкайки се, 
лека-полека се върнахме пред мощното присъствие на DBridge, който рязко вдигна 
летвата, маркирайки върху различни жанрове на всяко парче.
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Засякохме MС Strategy,  който се 
разхождаше из залата в състояние, което 
оприличавам на дрезгаво търсене на 
алкохол. След кратък поздрав и още 
30-минутно изчакване, дойде време за 
гвоздея на вечерта - Dub Phizix & MC Strat-
egy, естественно снабдени с кошница бира 
с водка. Приятно изненадани от това, 
че продължават да не си изневеряват, 
Dub Phizix и Strategy бяха достоен акцент 
на фестивала, карайки аудиторията да 
танцува и следва всяка една линия на 
MC-то непрестанно до края на участието. 
По това време танцьорите в екипа ни 
вече бяха отвъд прилежащата граница 
на поведение, а най-специалният беше 
успял да се забие с дилърка и обменяше 
биологични вещества с нея. Това бързо 

се превърна в теория за нов вид полово 
сношение, раждащо свръхсъздания от 
рода Амфетаминчовци. С леко съмнение 
относно заобикалящата ме реалност, 
реших да пренасоча вниманието си от 
заобикалящия ме бохемски цирк към 
сцената и да се порадвам на изпълнителите.  
Към 4 и нещо решихме, че крайно време 
да изтръгнем размножаващия се по 
орален път бохем от обятията на новата 
му любима и да потеглим към квартирата. 
Впечатляващо, поне за мен, но оттук 
нататък прекарахме едни спокойни 19 
часа път до вкъщи, нямаше граничари, 
пожарникари, организатори, дилърки 
и амфетаминчовци, в общи линии 
Саботажът си остана в Тимишоара. 

Явор Павлов
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Необичайното киноживотно от застрашен вид, 

което влиза дълбоко в душата и остава там за дълго
Омарът 

Понякога, не много често, някое произведение на 
изкуството намира нов език, за да каже своето послание. 
Понякога, не много често, някое произведение намира 
ново послание за често разглежданите теми на човешките 
взаимоотношения. Много рядко обаче се случва 
произвдение да намери и нов език за изразяване, и нова 
гледна точка върху разглеждана тема. 

“Омарът” е лента на гръцкия режисьор Йоргос Лантимос, 
която успява точно това. Направен за онези, които 
обичат мрачни, задълбочени размисли върху човешкото 
общество, комбинирани с щипка романтика. Класата на 
кинаджийското изпълнение храни гладното за изкуство 
око с всеки кадър (особено последния, намигащ към 
първите произведения на Аронофски).

Прочетохте ли брошурата на хотела? 

Фактът, че ще ви превърнем в животно, ако не успеете да се влюбите 
за 45-дневния си престой тук, не трябва да ви притеснява. Така вие 
ще имате възможност да откриете любовта отново в животинска 
форма. Вие само трябва да изберете в какво животно да бъдете 
превърнат. Животното трябва да е близко до вашата личност. 
Иначе няма да можете да си намерите партньор. Хипопотам и 
зебра не биха могли да живеят заедно. 

Да се превърнете в омар е интересен избор. Защо се спряхте 
на него?

В паралелната метафорична реалност на филма, всеки човек 
трябва да живее с половинка, за да бъде допуснат до обществото 
в градовете. Когато останеш сам, те изпращат в хотела. 
Историята следва архитекта (Фарел) от момента на неговото 
влизане в институцията. Той прекарва време там, опитвайки се 
да се приспособи и да намери любовта. Това обаче не се случва 
и той бяга в гората. Там живеят самотниците, отхвърлени от 
обществото и гонени постоянно от обитателите на хотела, за да 
бъдат превърнати в животни. 

Сюжет
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Кинематографията е забележителна, но не по ненатрапчив начин. Следвана е силно изразена 
симетрия и плавен монтаж. Не мога да не сравнявам лентата с тези на Уес Андерсън. Цветовете, 
кадрирането, осветлението, облеклата, интериорните решения на мебелите, пердетата. 
Музиката е класическа, като няколко гръцки народни минималистични мелодии са вкарани 
по въздействащ начин. Напрегнатите моменти наподобяват съспенсът на Хичкок. Бягано е 
от модернистичните похвати на снимане и сглобяване на филма и бих казал, че това му дава 
известна безвременност и класа. Действието може да се развива и през 1970 и през 2030 година.

АТМОСФЕРАТА

Дяволът е в детайлите

      Всеки кадър от този филм е метафора, премислена с хирургическа прецизност. 

С постъпването на нови гости в хотела им се поставят белезници на едната ръка, “за 
да си спомним колко по-добър е животът, когато нещата са двойка”. Алармата сутрин ги 
вкарва в реалността, още преди да си отворят очите, казвайки им още колко дни имат, 
за да се влюбят. Гостите се събират да работят в групи като анонимните алкохолици. 
Всяка сцена е много добре написана и премислена, затвърждавайки идеите на филма, 
а символични детайли са скрити във всеки кадър. Хуморът също е поднесен студено 
и интелектуално - когато се сформира двойка в хотела, но тя достигне до нерешими 
проблеми, се “прикачват” деца, понеже това обикновено “помага”.

Това е филм, който поставя под микроскоп статуквото и унифицирането на хората 
- и там, и в нашия свят различията не се приемат добре от обществото.

Основен мотив, 
който се поставя под 
въпрос, е ценностната 
система на връзките 
между хората. Всички 
метафори са извадени 
директно от нашата 
действителност, в 
която самотниците 
са разглеждани едва ли 
не като болни хора, на 
които нещо им има. 

По-добре е да живеем 
с някого, с когото не 
се обичаме, но имаме 
някакъв общ интерес, отколкото да бъдем 
сами. В света на филма ограничаващите 
правила са хиперболизирани и изобщо 
не допускат хората, които си нямат 
половинка. Въпреки че нашето общество 
официално не е изказало толкова 
отрицателно становище към хората, 
които живеят сами, то прекалено често 
ги кара да се чувстват отхвърлени.

И въпреки горепосочените наблюдения 
искам да уточня, че целта на филма 
твърдо не е да промотира живеенето сам. 
“Омарът” преди всичко е изключително 
романтичен и определя любовта като 
някаква необяснима магия. Тя се появява 
сама, няма рамка и няма правила. Когато 
при влизане в хотела персонажът на 
Фарел казва, че носи обувки 44 и половина, 
получава отговор, че се предлагат само 
44 и 45. Или ще са му малки, или големи, но 
няма как да са точно това, от което има 
нужда. Когато го питат дали се определя 
като хетеросексуален или гей, той казва 
че в колежа е имал едно хомосексуално 
преживяване. Очаквано, обаче, опцията 

да бъде записан като бисексуален не 
се предлага. Основна идея е, че тези 
рамки и общоприети очаквания за това 
какво трябва да е любовта не й дават 
възможност да се появи. В хотела на 
всички се дават по 5 еднакви изглеждащи 
ризи и 5 еднакви панталона. Всякакво 
изразяване  дори на визуална идентичност 
е изключено.

Колин Фарел от своя страна е 
трансформирал тялото си неузнаваемо 
за ролята. С биреното си коремче 
той пасва идеално на представата за 
средностатистически мъж, обитаващ 
западните цивилизации. Неговият тежък 
поглед говори за екзистенциална самота, 
самоконтрол и свят, в който хората се 
примиряват с това да живеят тъжни. 

Не мога да не отбележа брилянтните 
представяния на отличния екип от 
второстепенни персонажи, които също 
са написани точно на място и движат 
фабулата в желаната посока. Всички 
съставки на “Омарът” са премерени и 
нищо не е излишно.
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Отмъщението на самотниците

Самотниците подготвят акция срещу хората, живеещи в хотела. Те се промъкват 
вътре, приспивайки охраната, и започват да изобличават хората, които живеят 
“перфектно” със своите половинки. Когато се опре пистолет на челото, излиза, че 
повечето двойки не се обичат, напротив - дори се ненавиждат, но се усмихват всеки ден 
на света със своята изкуствена прегръдка. Кулминацията на посланието се постига, 
когато дават на директора на хотела пистолет и му казват да застреля жена си, 
“без която не може да живее”, за да си спаси кожата. Той натиска спусъка срещу жена 
си, но, разбира се, пистолетът, който му е даден, не е зареден. Така самотниците 
принуждават главата на хотела да покаже какво всъщност изпитва към своята 
“перфектна” половинка.

Самотниците се прибират в гората и празнуват победата си, а архитектът 
и половинката му планират своето бягство в града, където ще могат да живеят 
нормално. И двамата все пак са късогледи. Може би трябва да си късоглед за света и 
да се фокусираш върху това, което се появи точно пред теб, за да откриеш любовта. 

За да остане верен на цялостния мрачен дух на произведението, водачът на 
самотниците разбира за плановете на архитекта и ослепява жената му. Те вече 
нямат общото между себе си и не могат да отидат в града, не могат да останат 
в гората и не могат да отидат в хотела. Решението е само едно - и той трябва да 
загуби зрението си.

За редките животни

Повечето хора избират да бъдат превърнати в куче, затова има толкова много 
кучета и затова непопулярните животни като омара са застрашени. Този филм е за 
ценители, които биха избрали непопулярно животно. Омарите се готвят, докато 
са още живи, и такова е чувството, с което живеят прекалено много сами хора или 
съжителствайки с някого, когото не обичат. Както казва персонажът на Фарел 
- по-лесно е да се преструваш, че имаш чувства, когато нямаш, отколкото да се 
преструваш, че нямаш чувства, когато имаш. 

Добрите произведения на изкуството поставят трудни въпроси и колкото по-
неудобни са те, толкова по-смел е крайният резултат. Може би няма нищо лошо 
в това да си сам? Може би това е по-добре отколкото да живееш с грешния човек? 
Може би любов заслужават само тези, които имат силата да кажат майната му на 
обществото и очакванията му?

Златан Деков
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Любов

Провокативна, нежна, груба, вулгарна и преди всичко 100% истинска

Гаспар Ное. Това име предизвиква силни реакции в света на киното. 
За много хора произведенията му са прекалено вулгарни, груби, тежки; 
за други филмите на Гаспар са издигнати в култ, именно заради своите 
дълбоки провокации и цинизми. Истината е, че никой не може да остане 
безразличен към това, което той създава.

Като пионер в седмото изкуство, аржентинският режисьор не може да 
не остави следата си върху една от най-важните и често разглеждани 
теми в изкуството - любовта. Любовта днес е емоция, поведение, 
очакване, красота, болка, приключение, средство за възпроизвеждане. 
За съжаление, обаче, тя е задушавана ежедневно от стереотипи, норми 
и очаквания, а често е и тема-табу. Затова Гаспар избира да покаже 
мечтателската страна на любовта, освободена от цензура, в истинска 
и необработена форма. Дори да не си почитател на екипа и похватите, 
които са използвани в този филм, ако останеш до края, трудно ще 
отречеш, че химията работи.

Поне половината от 135-те минути на лентата са окупирани със съвсем 
реално заснети секс сцени. В близък план с добро осветление се вижда 
това, за което не е възприето дори да се пише. Чиста порнография ли 
е? Може да се каже. Стойностно произведение на изкуството ли е? Със 
сигурност.Историята

Сценарият е семпъл и 
се фокусира почти изцяло 
върху отношенията на 
двама влюбени. И в този 
филм Гаспар използва 
разчупената наративна 
асиметрична структура. Той 
дава своето обяснение за 
“любовта”, започвайки от 
края. По-точно 2 години 
след края на любовната 
история.  

Мърфи се събужда на 
1-ви януари в апартамента 
си в Париж до Оми – жена, 
която не може да понася. 
Те имат 2-годишен син и 
нищо друго помежду си. 

Мърфи се движи из апартамента като призрак, 
симулирайки съществуване. Той е самотен, ядосан, 
празен и в дълбока екзистенциална дупка (често 
срещан мотив при героите на Гаспар). Телефонът 
звъни - майката на Електра е много притеснена, 

защото не е говорила с нея от месеци. Страхува се, 
че може да е посегнала на живота си. Коя е Електра? 
Тя е жената, която Мърфи обича. Тази, от която е 
мечтаел да има дете. Тази, с която е споделял всяка 
своя мисъл, идея и сексуално желание. 
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Нахвърляйки разбъркани моменти от връзката им, Гаспар започва бавно да подрежда пъзела на 
тяхната любов. Историята е разказана през хаотичните спомени на Мърфи от раздялата им с Електра, 
назад във времето, през всичките им скандали, изневери, усмивки и сексуални експерименти. Това, 
което дава най-голяма стойност на лентата, е колко добре е представена привързаността им, те 
наистина са лудо влюбени един в друг. Всеки път, когато са прегърнати, пият вино, разхождат се в 
парка и прекарват времето си, зрителят усеща химията и автентичните емоции. Този натурализъм няма 
как да се постинге, ако камерата спре в момента, в който те започнат да се целуват.

В “Любов” сексът е разгледан като неделима и изключително важна част от отношенията във връзката. 
Той не се загатва стилистично. Не, камерата снима как Електра прави орална любов на Мърфи, гледайки 
го в очите и показвайки му колко много го желае и на физическо, и на духовно ниво. Той я целува, 
дърпайки я за косата, но го прави с топлина и любов. Но това не е порно, първо, защото историята 
е разказана от режисьор с неповторима визия, и второ, защото главните две действащи лица не са 
отишли да заснемат за един уикенд 3-4 секс сцени без емоции. Актьорите правят десетки пъти секс само 
във филма, но ясно си личи, че химията между тях не е била само пред камера. За истинско уважение е, 
че тези, макар и неизвестни, артисти са успели да се абстрахират от снимачния екип и да покажат секса 
такъв какъвто го правим аз, ти и всички останали в спалнята.

Разбира се всяка история трябва да има преломен момент, който да пречупи героите, да ги промени 
и може би да научи зрителя на нещо. В “Любов” това се случва, когато Мърфи и Електра, безрезервно 
приемащи всички сексуални желания на половинката си, решават да поканят красивата 16-годишна 
Оми в леглото си.

Кинематография
Отивайки да гледаш филм на Гаспар, можеш да очакваш визуално пиршество. Всеки кадър е подреден 

с невероятна прецизност и може сам по себе си да бъде произведение на фотографското изкуство. 
Цветовете са подсилени в типичен за режисора червеникаво, лилавеещ и зелен тон. Светлосенките са 
изключително важни.

Усеща се леко стерилна среда, в която има само крайностите на секса, силните емоции, ходенето по 
партита и употребата на наркотици. Истината е, че понякога любовта е свързана с това да си препичаш 
в неделя филийки с масло или да чакаш партньора си да свърши работа в дъжда. Любовта е и зрялост, 
а героите на Гаспар не искат да пораснат. Те живеят в страната на мечтите и крайностите и е трудно да 
се възприемат като напълно реални.

Друг мотив, който не е разгледан добре, е свързан с гледните точки на историята. Зрителят ще види 
предимно това, което вижда и усеща мъжът, при това хетеросексуалният мъж във връзката. Женската 
комплексна психология не е изследвана в дълбочина, нито различните сексуални ориентации - освен 
тази на хетеро мъж, който харесва красиви бисексуални жени. Някои ще кажат, че филм, който се бори 
да се освободи от стереотипите на сексуалността в киното, трябва да покаже повече гледни точки. Този 
“недостатък“ може и да е бил търсен ефект, защото всяка история, която се опитва да обясни прекалено 
много теми едновременно, е обречена да загуби фокуса си. Освен това е достатъчно трудно да се 
бориш с консервативността на публиката, показвайки филм, в който има истински секс. Ако този секс е 
нещо съвсем различно от стандартното между мъж и жена, лентата може би щеше да бъде приета като 
пълна фантастика.

“Любов” не е перфектният филм. Той далеч не показва една връзка в нейната комплексност. Той не е 
напълно реален. Това обаче не е била и целта му. В интервю за филма Гаспар казва, че е изненадан от 
това колко малко филми има, които да са поставили равен фокус и върху проблемите на младите двойки, 
и върху сексуалните им фантазии. “Искам да правя филми от кръв, сперма и сълзи - това е основата на 
живота,” тези думи излизат от устата на Мърфи, но всъщност са от душата на Гаспар. “Любов” показва 
истински емоции, използвайки изразните средства на това, което правят 25-годишните в спалните си. 
Героите минават през ултимативното страдание, когато тази пареща, сексуална “Любов” ги напуска. 
Мърфи се събужда в началото на филма до Оми, задавайки си въпроса “Какво правя тук”?

Този филм отива без страх там, където другите не стъпват. Той показва една “девствена” за киното 
страна на любовта и го прави с визуално майсторство и невероятен екип.

“Любов” разбърква емоциите и оставя привкус на секс в съзнанието. Това не е кино за всички, а за 
онези, които обичат арт филмите и свободата на сексуалното изразяване.

 
Гледайте го и правете любов след това, няма да съжалявате.
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Докато големите филмови продукции 
пропадат в едно необяснимо за интелигентните 
зрители небитие, изпълнено от жалки 
супергерои и драми за Втората световна 
война, дигиталната ера във видеографията 
дава порив на една нова вълна от кинодейци. 

Днес видеозаснемането е по-лесно от 
всякога, а разнообразните web-базирани 
платформи за финансиране и разпространение 
на продукции предоставят една невиждана 
досега свобода на творците. 

Ако преди 20 години сериозно 
кинематографично заснемане се правеше 
с не общо достъпна техника и сериозни 
бюджети (дори за на пръв поглед смешни 
продукции), то днес има десетки алтернативи 
за обезпечаване в диапазона под 10 000 евро, 
а ако е от достатъчно качествен екип с идея, 
дори може да паднеш под 5 000. 

По същия начин, когато в миналото 
основната възможност да достигнеш до 
аудитория бе чрез фестивалната мрежа, 
то днес има множество платформи, 
специализирани в това. 

Мога да напиша много страници 
в изляяния как точно техническият 
напредък и възходът на социалните 
мрежи с професионален характер 
помагат на младите артисти, но мисля 
да спра дотук и да започна с конкретни 
филми. 

Тази рубрика колкото и да ми се иска да 
бъде с типичната балканска насоченост 
на списанието ни, се налага да престъпи 
тези граници и да се обърне към една по-
обща гледна точка. 

https://vimeo.com/73747093


За начало ще представя една магическа поредица, връщаща всеки зрител в детството. Това е 
демонстрация за силата на късометражното кино като независим медиум със собствено място в 
културния свят както като форма на изказ, така и като чисто превъплъщение на въображението. 
Трилогията Kin Fables е една модерна приказка, използваща множество съвременни 
кинематографични похвати, за да постигне магическа комбинация от история чрез визуализация. 
Продукцията е дете на чистата любов към кинематографичното изкуство, създадена от братята Seb 
и Ben McKinnon. Реализацията е на Five Knights Productions - студио, чиято основа са те, тримата 
им братя и страстта им към визуалното изкуство във всички негови форми. Базирани в Монреал и 
израснали в живописни канадски гори, братята създават богата палитра от разнообразни форми 
на изкуство от илюстрации до музикални видеа, комикси и филми. Те са живо доказателство за това 
как можеш да използваш новите медийни платформи за финансиране и разпространение, отвъд 
пределите на държавата, в която живееш. Проектът до голяма степен е самофинансиран, като 
финалната му щриха минава през Kickstarter кампания от скромните за резултата 25 000 долара. 
Трилогията е с общо времетраене от 35 минути и отнема 3 години за заснемане и изработване, но 
резултатът е наистина феноменален. 

Историята на епизодите е фрагментирана и по-скоро идейна отколкото съществуваща. С тотална 
лишеност на смислен диалог и конвенционална наратива, екипът използва единствено красиви 
визуални сцени, за да постигне една съвременна сюрреалистична епопея за принца и принцесата, 
рицаря, приключението, израстването, загубата, поражението и най-вече красотата и способността 
й да надделее над всичко останало. Всяка една от сцените за тази проста история изглежда като 
трудно изработеана картина, в която са наляти седмици, дори месеци работа. Няма нито един празен 
кадър, който да е лишен от визуална пъстрота и да 
помага за беглото сюжетно развитие. Всичко - до 
най-малкия детайл - крещи приказно изображение, 
забулено в типични камелотски мотиви на мъглa, 
зеленина и вода. 

Стремим се да създаваме изкуство, което възздейтва на емоционално равнище; онзи тип изкуство, 
който грабва зрителите и ги разчувства, а после остава някъде дълбоко във въображението им

 Five Knights Productions

Kin Fables
Технически кинематографията е просто 

магнетична. Употребата на забавен 
каданс, съчетан с вече споменатите 
елементи на мъгла и почти цялостно 
подбраните облачни дни с дифузна 
светлина позволяват изграждането на 
един изключително красив визуален 
разказ. Композициите на всеки кадър, 
в съчетание с последователността им, 
показват едно изключитело внимание 
към детайлите. Тук идва и използването 
на конкретна техника от гледна точка на 
камера и обективи - Sony FS 700, 18mm 
f/3.5 Distagon T, 35mm f/1.4 Distagon T, 
50mm f/1.4 Planar T и Canon EF 70-200 
mm f/2.8 L. Ограничената употреба 
на твърди обективи, в съвкупност със 
super 35 mm камера с опция за забавен 
каданс, в правилните ръце води до тези 
резултати, а ефектът по нищо не отстъпва 
на големите студийни продукции. Всичко 
в тази поредица от снимачна и монтажна 
гледна точка е изпипано до брутален 
детайл. От точната последователност 
на кадровките със строго определени 
крупности до цялостното оформление 
на музикалния аранжимент, плътно 
следващ визуалния ритъм от начало до 
край. Саундтракът също е създаден от 
братята и съчетава богата палитра от 
разнородни стилове в една постоянна 

градация. Това като цяло е продукция, която всеки визуален наративен артист може да използва 
като учебник, и в същото време е прекрасен пример за това как се прави съвременен филм, основан 
на добре сформиран екип. Тук визуалният разказ, музикалното оформление и цялостният ритъм 
са манифестация на рядката магия, която ни връща в детството. Това е олицетворение на един 
истински сън, който остава закотвен в съзнанието, много след като спрем видеото.. 

Явор Павлов

KIN
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Златан Вехабович

Преди няколко месеца попаднах на блог пост 
за изложба, озаглавен Sweeping Confetti From 
the Floor of the Concrete Hole. (Тук феновете 
на Nick  Cave & The Bad Seeds ще направят 
асоциацията). Става дума за хърватския 
художник Zlatan Vehabović, който е поредното 
доказателство, че смисъл има. Преди да 
продължите надолу, си пуснете песента на 
Nick Cave & The Bad Seeds “I Let Love In” и ме 
оставете да ви запозная с творчеството на 
Златан Вехабович. Роден през 1982 г. в Баня 
Лука в Босна и Херцеговина, в момента Златан 
живее и твори в Загреб, Хърватия, където 
вече е осъществил няколко самостоятелни 
изложби. Творбите му участват и в множество 
изложби по света – Германия, Австрия, 
Словения, Италия, Швейцария и САЩ, също 
така е носител и на няколко национални 
награди. Основното му изразно средство е 
фигуративната живопис, където той използва 
повествование, намесвайки в творбите 
си музикални, философски, литературни и 

филмови модели. Картините от споменатата 
по-рано изложба също са в духа фигуративния 
разказ, а емоцията и символната образност 
разговарят с вас елегантно и без никаква 
претенциозност. В цикъла се проблематизира 
тъмната страна на любовта и различни 
психологически състояния, повлияни от 
осъществените и неосъществените ни връзки.

Вехабович кръщава първата картина 
от цикъла “White Buffalo”. Асоциацията ми 
веднага е с едноименния уестърн с Чарлз 
Бронсън. Тя рисува онова място в ума, където 
тайно живее някой, който в реалността никога 
няма да разбере какво роля играе в живота на 
другия. Това е история за неосъщественото. 
За човека, от когото си се опитвал/а да бъдеш 
забелязан, но винаги е оставал имунизиран за 
теб. За човека, за когото си мислил толкова, 
че има опасност да си си измислил. Фигурата 
в картината е призрачна, винаги далечна и 
никога тук. 

„В крайна сметка тя не съществува. Преувеличена и идеализирана в ума 
ни, тя ще остане там завинаги. 

White Buffalo

Диптихът “Sweeping Confetti From the Floor of the Concrete Hole”, който споменах в началото, е всъщност причината да 
избера този автор. Той изобразява две основни фигури в една и съща среда, но физически разделени на две отделни 
платна. Преобладава чувството за едно постоянно напомняне, че всеки от нас сам носи собствения си свят.

„Всеки, прекарал известно време във връзка, знае колко работа е нужна, за да се 
преодолеят и най-малките препятствия по пътя. Стигам до заключението, че да не се 

предадеш е може би най-трудното нещо, но накрая може да се отблагодари. Все пак между 
две платна винаги ще има една малка пропаст, но иначе не би било толкова интересно

Името Joy Division e познато почти 
на всички. Самият той казва, че да 
даде заглавие на творбата е било най-
трудно. В контраст с името, историята, 
която разказва картината, е за 
любовта, загубата, преживяването и 
съпреживяването ѝ. Протагонистът, 
завладян от мъка и отчаяние поради 
скорошна раздяла, е заобиколен от 
приятелите си, които не намират 
подходящите думи. 
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„Веднъж, когато сърцето ми беше разбито, двама мои приятели ме заведоха на 
пътешествие на края на света. Пътувахме няколко дни. През повечето време се чувствах 

като психично болен пациент, но пътувайки, малко по малко, започнах да се отпускам 
и забавлявам. Когато пристигнахме обратно, се почувствах 

като прероден. Това, което те направиха за мен, въпреки че не 
беше нищо повече от това просто да бъдат там, беше отвъд 

думите.“

„Аз гравитирам към любовта и към всяка форма на 
изкуство, в която тя е засегната като тема. Фен съм на 

любовта.“

Отвъд думите е и усещането, което оставят творбите на 
Вехабович, независимо от тематиката. Другият полюс на поетиките 
му е потопен в приключенските новели. Изгубени кораби, празна 
палатка в гора, човек, чието лице е скрито в сянката на качулка – 
лесно можем да разпознаем мотивите на приключението. Открити 
пространства, придружени от тайни, самота и възможност за 
бягство. Или липсата на такава. 

Повечето образи, които Вехабович използва са реални, но 
въпреки това той цели да предизвика чувства, които не би могъл с 
обикновена фотореалистична картина. От там произлиза и леката 
сюрреалистичната нотка в творбите му. Всяка история, която той 
разказва, е лична и истинска.

Не сме ли всички ние? 

Антонина Георгиева

   56    CB MAGAZINE   CB MAGAZINE 57  

https://www.facebook.com/events/1653492638298640/


Иван Алифан
Следващата история е за млад мъж, в чийто профил пише, че любимото му занимание е да вдишва 

изпаренията от маслени бои. Иван Алифан е роден през 1989 г. в Русия. Като дете се мести в Канада, а 
в момента живее и твори в Ню Йорк. Иван прави самостоятелни изложби в Ню Йорк, Лондон, Торонто, 
Маями, Флоренция и Санкт Петербург в родната му страна. В някои от картините му лесно долавяме 
влиянието на произхода му и носталгията по родното място. Също като Вехабович, когото представих 
по-рано, Алифан набляга на фигуративната живопис, но оставя съвсем различно усещане. 

С удоволствие бих притежавала поне едно от неговите. В този брой ще обърна внимание на един 
конкретен цикъл негови творби – “It’s not milk”. Тази поредица представя един по-модерен и свеж поглед, 
от който вярвам, че всички имаме нужда. Творбите му са фокусирани върху модерните социални и 
сексуални табута, а посланието – двусмислено. Използването на неяснотата като основен инструмент 
предизвиква изследването на собствената ни психика и провокира самоосъзнаването ни. 

Когато за пръв път видях творбите на Иван 
останах очарована от бледите леки цветове и 
меланхоличния тон, който задават. Фигурите му са 
поставени на мек фон и светлината присъства явно. 
Еротичният подтекст също. Неговите портрети не са 
опит да предаде точно физически характеристики, а 
да събори бариерите и да покаже различен начин, 
по който тялото може да съществува в социалните 
сфери и съвременното изкуство.

„Да притежаваш 
произведение на изкуството 
е отвъд платното, това е 

да притежаваш частичка от 
времето“

“Изкуството е отвъд възприятието 
и креативността. Изкуството е част 

от миналото, настоящето, бъдещето, 
където всеки може да интерпретира 
собственото си виждане. Картините 

ми позволяват като художник да изразя 
моята сила или моите слабости. Всеки 
щрих пише история, живот, страст”. 
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Фигуративните творби на Алифан не са 
напълно категорични, те намекват. Нарочно 
окуражават зрителя да се задълбочи в 
собствените си импресии и реакции. Да 
съществува картина, която да съблазнява, 
обезоръжава и натурализира модерния 
поглед, декриминализира секса в изкуството. 
Дали сте привлечени от фигурата или се 
чувствате засрамени от намека, който тя прави, 
е индивидуален процес, който  възниква 
независимо от картината.

Идеята за шокираща творба, която да смути 
публиката на модерното изкуство, проследявам до 
Marcel Duchamp, 1917, и неговият “Фонтан” – писоар, 
представен като произведение на изкуството. Тази 
концепция се развива по време на пънка и YBA 
(Young British Artists) движението, увековечена от 
“Леглото“ на Tracey Emin с неговите мръсни чаршафи 
и кърваво бельо. 

Шокиращото изкуство е вид смущаващо 
самодоволство. Покажете на самодоволната публика 
това, което намира за обществено неприемливо 
и обидно, за да олицетвори доминиращата 
идеология на социално-културен елит. Това може 
би генерализира, дори омаловажава същността 
на съвременната публика, затова ще се опитам да 
дестилирам есенцията на творчеството на Алифан: 
неговите творби смущават с лека наслада и с цел да 
провокират едно по-смело търсене и преодоляване 
на предразсъдъците. От мен до скоро, а вие не 
спирайте търсенето.
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Последната книга на Николай Грозни е уникална не само от гледна точка на творчество, но и като 
цялостно литератирно произведение. Отчасти гръцка трагедия (с пълно представяне на героите 
посредством хор, встъпителен Dramatis Personae), призоваване от гръцката митология, вечен 
кошмар тип Гран Гиньол, доза индивидуализъм по Юнг и парченца Таро гадаене. Това е една 
книга, изпълнена с постоянно очарование и фантазия, книга за велосипеди и проходи, за покривни 
бягства от човекоядни птици; една безкрайна Маска на ужаса - изпълнена с бляскаво зрелище и 
предателство, свят в който реалноста и личността са вечно сигурни. Чудноватите византийски образи 
се подбуждат (макар и да не са напълно изместени) от илюстрациите на Ива Сашева. Съновната и 
поетична стилистика на прозата никога не отива твърде далеч от реалността: на места изглежда, като 
че не сме в паралелен свят на вечен мрак, а по-скоро бляскава фантазия, една прясна халюцинация, 
олицетворяваща съвременната лудост; не си представяйте беглите копрологични бълнувания на 
Тери Гилиам, а по-скоро детайлните дисекции на Питър Грийнауей.

Николай Грозни е многоезичен писател 
с български произход. Написал е 6 
художествени книги и един мемоар. “Краката 
на костенурката” (2008) е сред редакторския 
избор на Ню Йорк Таймс. “Вундеркинд” (2011) 
е преведена на 5 езика и е избрана от ФНАК 
във Франция за една от видните книги на 
2013, а в Швеция печели награда за фикция-в-
превода. Завършва магистратура по изящни 
изкуства в университета „Браун“. Негови 
творби са се появявали на страниците на 
Гардиън и Ню Йорк Таймс.

Това е кошмар, от който се 
надявах никога да не се събудя. 
Едно брилянтно артистично 

постижение.

Можете да намерите подписано 
копие на книгата тук

Кристофър О’Райли
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Скобелев номер 16, черната дупка на последните ми 3 години. Мястото, което минаваше не само за 
дом на множество странни хора около нас, но и за малка комуна отвъд предверието на реалността. Във 
всички случай, спомените от там няма да оставят “морална” точка нито в моя живот, нито в този на някой 
от посетителите. Kато започнем от неясното количество алкохол, минем през различните състояния 
на духа и най-вече тялото, и стигнем до очарователното превъплъщение на физически и аморални 
тоалети, които съм сменял там. Дори не мога да опиша разнообразието от хората, които минаха. Имали 
сме всякакви гости! От известна холивудска арт режисьорка до пирамидален американски бизнесмен. 
От топ български моделки до момичета, с които би си легнало само кучето ни. От интелектуалци с 
професорска степен до дилъри, раздаващи най-долните субстанции. Някои от гостите минаваха само за 
ден и бягаха бързо в обратна посока, други оставаха и намираха там своя дом. Като цяло, посещаемостта 
бе разнородна. Като говорим за хора, нека все пак добавя и домашните любимци - имахме си куче, 
котка и иконом (изключваме спорадичната поява на хлебарки и бактерии). Икономът беше бивш 
90-тарски поп изпълнител, оставил следата си в музиката с една гара (доколкото това се брои за следа). 
Кучето мисля да не го описвам, има го в снимките на списанието, а котката бе много добра танцьорка 
с котешки привички и привързаност към разходките на каишка. В пределите на това пространство 
можеше да намериш всякакви живи твари - от припаднали музиканти до объркани сперматозоиди 
(озовали се в презерватив, прилежно прибран в детско меню от “МакДоналдс”)… ДНК материалът, който 
опетни стените и мебелите, за щастие бе пръснат без размножително предназначение, но вероятно 
щеше да допринесе за поне едно поколение загубени тинейджъри, запълващи рамките на социални 
институции с комунален характер. Mястото имаше чар, макар и да бе белязано от рядко почиствана 
мръсотия (в пряк и преносен смисъл). Мебелировката бе съставена от много разнородни предмети 
- от 100-годишен диван до 120-годишното кристално огледало. Разполагаше и с религиозен патрон, 
прикован в един висящ портрет на Иисус, с широко затворени очи, забулени с хубав сутиен (дълга 
история за една 3-дневна сряда). Под зоркия му, одобряващ поглед можеше да се разхождаш по много 
начини. Лично съм се озовавал гол, облечен в роба и украсен с венец на главата, размахващ голямо 
светлосиньо дилдо на име Ясен. Ясен по случайност е и домашният ми любимец, принесен бе в жертва 
на студиото за 28-мия ми рожден ден. Впоследствие му посветихме и късометражен филм, а ако не се 
лъжа някъде в безумието имаше и стих. Едно мога да кажа със сигурност: животът там не беше лесен 
- между нелепия шизофренизъм, който запълваше дните ни, цистерната с алкохол, която погълнахме, 
нормалния живот, който се опитвахме да водим, и професора по гинекология на 6-ти етаж, от време 
на време се чувствах като прозаичен герой на някоя много алогична книга, пределно лишена от 
концептуална връзка с реалността. Налагало ми се е да обяснявам защо цялото студио е в салфетки и не 
мога да стигна до ненужни абитурентски снимки, поради обвързани с гениталите ми женски крайници. 
Писал съм опровержение до полицията, че не правим бардак и не организираме оргии (не, че не сме 
приютявали стриптизьорки, които ни скъсаха и първия бял екран). Търсил съм прясно мляко за котката 
към 5 сутринта в понеделник, последвано след 7 часа от нормална среща по работа в рамките на същото 
пространство. Изтрил съм не едно или две видеа, които никога не трябва да се докосват до свободно 
разпространение в интернет пространството. Естествено, това е съчетано с огромен брой прояви на 
ниско морално поведение с циничен характер и абсурдни ситуации… Сред паметните моменти могат 
да се споменат момичето, което доброволно влезе в печката, момичето, което заведохме на училище 
използвайки каишка, момичето, което съблякохме за фотосесия във вторник сутринта преди работа, и 
много други момичета, които помним и не помним. Момчетата, които танцуваха belly dancing на един 
рожден ден, момчетата, които замерях с джобно гребенче, за да си тръгнат, професорът от 6-ти етаж, 
който пусна жалба за шум, точно когато ни нямаше близо половин месец, много бохемски рождени 
дни, тортата с LSD за едно празнуване, уупси събитие със 130 000 последователи, все още намиращите 
се в пределите му остатъци от торти и огромен списък с безсънни нощи, които никой никога няма 
да може да пресъздаде… Трите години там ще останат като един безценен	атестат	на	това	какво	
е	да	 си	бохем, с всички неописуеми плюсове и всички абсурдни минуси. Това място успя да роди 
повече от 100 видеа, безброй много снимки, половин стихосбирка, около 30 кратки разказа, поне 60-
тина кратки връзки, много отворени очи, неясен брой легенди със спорна фактология и като цяло - едно 
пълноценно съществуване в пределите на нощта.

Скобелев 16

Явор Павлов



Цялата баня е изпълнена с гъста пара. Дишането му движи пластовете влажни облаци и придава 
сюрреалистично усещане на пространството. Токът спря, точно когато си сложи шампоан на главата. 
Тези неща винаги стават точно в този момент. Сега две свещи, запалени на тоалетната чиния, са 
единственият източник на светлина. Той погледна в огледалото. Едно размазано нищо. Прокара ръка 
и остави следи с пръсти, точно толкова тънки, че да види отражението на очите си. Видя дълбоките 
си сенки и помисли откога ли не беше спал повече от три часа? Откога ли не беше ходил на работа 
без махмурлук? Кога по дяволите щяха да го уволнят. Как изобщо му даваха да ходи в този вид? Защо 
точно тази вечер се прибра толкова рано вкъщи? Въпросите пулсират в слепоочията му. Стори му 
се, че фугите между плочките отразяват бледата светлината и формират клетка - 12 квадратни метра 
затвор, в който сам се вкара. Погледна часовника си - 12:03 сутринта. 13 октомври. Капките вода се 
стичат от косата надолу по жилавото му тяло. Кокалчетата на юмруците му парят. Липсва най-горният 
слой кожа. Отново. Отново след работа отиде да удря чувалите и другите агресори в залата. И отново 
след това отиде в бар Бекярд, за да се налива. Отново беше първи в бара. Барманката каза “отново” с 
въпросителен знак в края на изречението. Той кимна и получи пред себе си бутилката. Отвори я и си 
сипа. Отдавна вече беше се превърнал в автентичен, неслагащ си лед в пиенето, пияница. Все пак 
това са вече няколко месеца постоянни тренировки. 

Отново пусна душа в банята. Изгарящо гореща вода. Застана под нея. Обичаше изгарящо горещо. 
Като устните ѝ. Като бедрата ѝ, докато са увити около кръста му. Като очите ѝ, когато му крещеше. Като 
слънцето на девствения плаж в онзи морски следобед, когато лежаха с часове и се гледаха в очите и 
си повтаряха “Обичам те”. Не, аз те обичам. Тогава аз пък те обожавам. Искам да правя секс с теб във 
всеки ден от живота ми. Ти не ме обичаш, искаш ме само за секс. Ей... това не го ли казват момичетата? 
Обичам те. Целуни ме по очите отново. Извади розето от хладилната чанта! Не мога, искам да лежа и 
да гледам отражението си в очите ти. Обичам те. Вечерите в Бекярд протичаха прекалено еднакво. 
Към 1 вече имаше хора. Неговата бутилка беше пълна до средата или празна до средата, зависи дали 
си оптимист или песимист. При всички случаи, ако си реалист ще знаеш, че тя ще свърши скоро. 

Петък, 13 октомври. Това беше датата, в която щеше да е сватбата. Не беше ясно защо точно днес 
трябваше да е. Но някъде в средата на лятото, когато лежаха под следобедното изгарящо слънце на 
пясъка до Черно море решиха 13-ти. Точно бяха извадили бутилката с розе от хладилната чанта. 

Той погледна сапуна на решетката в стената. Не го беше ползвал, откакто тя си тръгна. Винаги 
предпочиташе душ гелове. Сега прокара сапуна с нейната плът по тялото си. Заболя. На плочките 
има бутилка вино. Докъде е пълна зависи от това дали си оптимист или песимист. Реално скоро тя 
ще свърши. Както свършваше всяка вечер в 2 часа бутилката му с уиски в бар Бекярд. Понякога 
там имаше от онези жени, тип мръсни нощни котки, които искат да бъдат прибрани. Искат да бъдат 
чукани. Искат да почувстват малко топлина, малко любов. Малко нещо да имат в себе си. И след това 
да си тръгнат сами, защото ги е страх, че отново ще бъдат изхвърлени на улицата. Понякога в Бекярд 
има такива жени-котки. И понякога той ги прибираше в дома си. Даваше им мляко. Даваше им го по 
2-3 пъти на вечер. Те поемаха млякото сладко с котешките си устни. Оставяха ноктите си по гърба му 
и си тръгваха. Той ги мразеше. Мразеше и себе си, че е опетнил леглото, в което лежаха заедно с нея. 
Спря душа. Още няма ток. 

Усети, че е време да направи нещо с живота си. Защото тази вечер си тръгна от Бекярд в 11:30, само 
час след като почна да си пие бутилката. Излезе от банята. Още с напълно мокра кожа си обу дънките. 
Чорапите. Тениската се разпра от напъване. На толкова мокро тяло не е лесно да се обличаш бързо. 
Взе си цигарите, помисли кога ли ще дойде токът. Дали е платен изобщо? Взе ключовете от колата. 
Запали двигателя. Може би ако го спрат, няма да го заключат. Пил е 200-300 грама уиски и половин 
бутилка вино. Тръгна спокойно. Знаеше къде отива. 

Свещи в банята
В нейния апартамент. Беше достатъчно умен да си извади чифт ключове, преди да й ги върне. Дали 

тя беше достатъчно умна да смени бравата? Паркира пред сградата. Запали си цигара. Повика спомена 
в съзнанието си за първата им среща. Беше толкова красива. Четири години всеки ден беше толкова 
красива. А сега е с толкова грозен. Толкова висок и грозен античовек. Защо го направи? Защото се 
уплаши? Защото той беше прекалено мълчалив през повечето време. Защото не се интересуваше 
от новите коли? Защото искаше само нея. Не му трябваха пари. Само тя, плажът, хладилната чанта, 
розето и Черно море. Защото не виждаше смисъл от барове и клубове. Пиенето и музиката са за 
котките на нощта. А те винаги са самотни и тъжни отвътре. Отвън са горди и лъскави. Цигарата 
беше свършила. Спомените го объркват. Но той знае защо е тук. Извади ножа от жабката. Входната 
врата се отваря с резервните ключове. Стълбите. Пред вратата ѝ е. Толкова пъти беше стоял пред 
тази врата с цветя в ръка. Сега в ръката му има 25-сантиметров ловен нож. Вкарва ключа. Той влиза 
мазно в познатата дупка. Завърта. В апартамента е. Тъмно е. Сигурно спят. В нейното легло. В тяхното 
легло. Реши го. Не му трябва ножа. С толкова ярост в себе си оръжията са излишни. Пусна го на 
земята и ритна вратата на спалнята. Те скочиха стреснато от леглото. Тя беше толкова красива и гола. 
Неговото момиче. До него. До тази гад. Какво правиш тук? Той какво прави тук. Ти нямаш право да си 
тук. Ръцете му са свити в юмруци. Гадта прави грешката да тръгне към него. Той го удря и сваля на 
земята. Почва да го налага с крошета в лицето. Тя крещи и скача върху гърба му. Гадта се съвзема и се 
опитва да удари, но уцелва нея в лицето. Тя си удря главата и губи съзнание. Груба грешка, гад такава. 
Удари. Тупаници. Точно както чувалите. Тях може по един час без почивка да удря. А гадта само след 
десет минути спря. Вече нямаше какво да удря в гадното му лице. 

Отвори си очите. Още е в банята. Време е. Време е да изтрие тази сцена от въображението си. Днес 
си тръгна от Бекярд рано. Защото е 13 октомври. И е време да продължи напред. Токът дойде. 

Златан Деков
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Пиене, таксита, бар, пиене, коли, друг бар и пак пиене …. Постоянното 
местене от бар на бар. Обикалянето им из града е свързано с неоспоримото 
неудобство за всички – досадното придвижване от един спот за пиене до 
друг спот за така познатото пиене. 

Вие какъв транспорт ползвате из града, когато излизате да пийвате, 
да се алкохолизирате, да се видите с приятели на по питие, на по бира 
или най-ясно и общо казано – да бохемствате? Аз лично съм натоварила 
велосипеда с нелеката задача да ме вози из пренаселения, шумен, дневен 
град. С байка обикалям смело и през нейно височайше величество - 
нощта. Колелцето понякога е удачен избор, друг път не толкова – но като 
цяло, най-рационалният начин да се движа, когато излизам да пия в града. 
А това се случва от време на време! Обикалянето с колело из заведенията 
си има своите хиляди предимства, но ме сблъсква и с множество комични 
ситуации (къде с последствия, къде без...). 

Помня, когато приятелите ми подариха готиното ново колелце, с 
което съм  в момента. Вечерта след работа ми организираха изненада за имения ден (на 21-ви май, 
казвам се Елена). След бачкане въобще не ми се празнуваше и просто исках да се прибера. Една 
приятелка дойде да ме посрещне след работа и ужким да ме изпрати до спирката на метрото, но по 
път, минавайки през Докторската градинка, се оказа, че голяма част от тайфата е там….събрали пари 
и ми купили колело за изненада. Даже и панделка на кормилото си имаше. So sweet… Общо взето, 
от тогава насам слизам от байка само зимата. Колелото определено е най-сигурният ми съюзник 
в среднощните обиколки, търсения, деградации, бдения, забивания, прибирания, бохемствания. 
Едно от най-готините неща е, че колелото ме отървава и спасява от гнусните таксита и търпенето 
на „екстрите“ им, като непоносимите телесни миризми на долните музикални извращения, които 
слушат  в мизерните им жълти колички. Животът ми с колелото си течеше идеалистично до момента, 

в който една нощ успях да надмина дори собствената си алкохолна висина 
в забавленията и в излаганията - успоредно (нещо, което вече си 

въобразявах, че не е възможно). 

Бохем на колело
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След поредната нощна обиколка из жалките, изпразнени от смисъл и съдържание заведения на 
София - заспах на колелoто… И то …. докато го карах.  И не се майтапя. Заспах на байка не от скука, а 
от прекомерна пренатовареност и липса. Претовареността беше от алкохол, а липсата - от сън. Двете 
неща се сляха. Резултатът - изтърсване в заспало състояние. Добре, че това се случи, докато карах по 
велоалеята на бул. Цар Борис III. Спаси ме и фактът, че беше безлюдно. Все пак среднощната, пиянска 
драма се разиграва в 3 часа през нощта. Нямаше голямо движение по улиците, да не кажа никакво 
даже.  

Докато уморено въртях педалите със сетни сили и едвам удържах клепачите си отворени, един 
минискутер с двама пасажери, реши да се отърве от друсащите павета на бул. Борис и пичът се качи 
да си кара по велоалеята. Добре, че ме задмина, преди да се изтърся. След отминаването на  скутера, 
просто си затворих очите, заспах, естествено спрях да въртя педалите, за секунди изгубих баланса, 
блъснах се в оградата и се изтърсих. Както обикновено става и в живота, но това е друга тема. Нямаше 
особени поражения, изтупах се, пооправих си роклята.  Прибрах се безславно и срамно, невярваща 
докъде можех да падна – буквално и преносно. 

Въпросната нощ започна толкова невинно. Наистина невинно. С една приятелка пихме по един 
сайдер в някакъв локъл бар в кв. Лозенец. След което се отправихме към ресторант „Катедралата“ (La 
Cattedrale) срещу храма „Александър Невски“, където имахме среща с още хора. Аз си бях с колелцето, 
естествено. Не бях ходила в това недоразумение „Ла Катедрал“ (преди беше пицария „Мама Мия“). 
Новите собственици - явно неуспешно - са се опитали да изградят стил – религиозен католически 
извратенизъм. Мен лично ме подразни, тъй като идеята не беше изпълнена с необходимия стил. 
Неоправдано скъпо и досадно място. Реших  да не излагам приятелите, които седяха там, и вързах 
байка 5 метра по-надолу от градината на заведението. Не, че има нещо срамно да дойда с колело 
в по-изискан ресторант, но все пак трябваше да се съобразя. Та открих бандата в напреднала фаза 
– след не знам си колко изпити бутилки вино, и реших бързо да наваксам загубено време. За да 
освежим допълнително порочната нощ, някой забегна до вземе трева, но докато се върне, вече 
я беше изпушил. Типично и нищо учудващо.  Останахме последните посетители в заведението 
и стана ясно, че е крайно време да се местим на по-подходящо място, отговарящо на скромните 
и единствени изисквания -  да има алкохол, ако може и не толкова скъп. Тръгнахме, но не просто 
тръгнахме, а направо потеглихме - цялото кралско войнство, начело с моята луда, мъртвопияна 
приятелка, облечена с пола тип „колан“, малко под задника. Същата изискана дама реши, че ще кара 
байка ми до „Табако“.  Отстрани изглеждаше доста страшно как несръчно криволичи с колелото. Ако 
не друго, обаче, поне беше радваща окото красива гледка.  Дори полицаите, покрай които мина, не ѝ 
направиха ни най-малка забележка. Съдейки по мазните им усмивки, дори се изкефиха. 

Та в такъв „стегнат“ формат стигнахме „Табако“. Там вързах колелото на едно дърво в градинката. 
Въобще не прецених, че на тревата има пръскачки. Пихме плодови коктейли с ракия – „БГ смаш...
нещо си“. И след като ни писна да кибичим на бара и да се наливаме с ягодова ракия, решихме да 
се спасяваме. Гледам колелото го обливат обилни струи вода и не мога да стигна до него, без да ме 
напръскат. Минах покрай пръскачките, здраво се понамокрих, но поне се освежих и вече бях готова 
за още приключения. Основният въпрос пред нас сега беше – „Накъде да поемем?“ Тръгнахме в 
посока театъра „Иван Вазов“. Предложих да чекнем как е хавата в „Алкохол“, но пътя ни мина през 
безумния „ПМ“ клуб. Някой, който явно го мързеше да ходи повече, реши – да влезем там!?! А ние, 
голяма тайфа - 15 човека и аз с байка, естествено. Не го карах, а си го бутах порядъчно, докато си 
вървях с останалите друзя. Та стигаме пред „ПМ“ - свръхгъзарско, МЕГА ужасно място, ставащо за 
всичко друго - като плакнене на око, визирайки знойни жени, друсане и позьорщина, но не и за 
забавления. Страшна киселящина.  Охраната на входа ме погледна наистина странно и изненадано, 
докато си връзвах колелото до заведението, без ни най-малко да ми пука. Поръчвахме разни неща 
за пиене. След значителното количество бяло вино и ракия, изпито преди това, ягодовото дайкири 
в „ПМ“ ми се стори като неферментирал компот. По едно време сервитьорката просто ни донесе 
сметката и стана време да си ходим... 

След около 15 минути заспах на колелото и паднах на велоалеята, както ви разказах по-рано. 
Достоен край на тази погромна, главоломна нощ. Истината е, че адски се стреснах от заспиването на 
байка, тъй като съвсем не вярвах, че въобще е възможно човек  да заспи, когато кара колело, докато 
не го изживях лично. Колкото забавно и освежаващо да е бохемстването с колело,  може да ви отрази 
пагубно. Та идеята е, че трябва да се подхожда към него с любимата доза премерена отговорност. По 
възможност! Вие опитайте, на мен не ми се отдава… поне засега! 

Друг случай. Леля ми (да, истинската ми леля, не се ебавам, тя е готина, макар че вече гони 70-те 
години) се сдобива с покани за дипломатически прием във виетнамското посолство. „Искаш ли да 
дойдеш?“, вика тя. И аз „Защо пък не!“. Ще се метна да се отъркам с интернационалната дипломация 
и да отпразнувам свидния комунистически празник 9-ти септември. Беше петък. Преди това бях на 
работа и, разбира се, стигнах пред посолството в кв. Изгрев с байка. И тук идва мястото да спомена 
очевидното преимущество и съответния недостатък на ходенето по партита с колело. Огромното 
предимство е ясно – стигам за отрицателно време почти до всяка точка на града. Даже в повечето 
случаи подранявам. Недостатъкът е, че невинаги мога да бъда облечена подходящо, както изисква 
случаят.  Не си мислете, че карам пременена с лъскав анцуг. За посолството бях с черен панталон, черна 
блуза и ниски обувки, които ми позволяват да карам спокойно колелото. Стараех се да изглеждам като 
адекватен човек, подготвен за всяка една ситуация. И докато всички се чудеха къде да си паркират 
лъскавите коли, аз най-безцеремонно просто си вързах байка пред входа, малко по-встрани, точно 
до полицаите за по-сигурно – да не би някой да вземе да се изкуши да го открадне от дипломатически 
прием. Когато караш колело, искаш-не искаш, няма как – носиш раница. Дамската чанта някак си 
не е особено функционален аксесоар,  докато въртя педалите. Като видя, че съм с раница, леля ми 
каза, че сигурно нямало да ме пуснат на приема. Е, пуснаха ме, все пак. Не се усъмниха на вметката, 
че е бомба. Приемът във виетнамското посолство беше под всякаква критика. Беше наблъскано с 
толкова много хора. Алкохолът и яденето свършиха адски бързо. Което бе особено показателно защо 
бяха отишли повечето присъстващи. Исках да чуя речта на посланика, но озвучаването в градината 
беше… как точно да се изразя, за да стане ясно, озвучаването всъщност „не беше“, него просто „го 
нямаше“. Посланичката четеше от лист дежурната си реч с изкуствено приповдигнат тон и грам не ѝ 
се разбираше.  

След дипломатическия прием отидох  в „Брик“ да си допия , опитвайки се да заглуша преживяното 
и да забравя, че съм направила грешката да отида във виетнамското посолство, за да празнувам, 
забележете, 9-ти септември?!? Сервитьорът в „Брик“ се обърка и ми донесе  повече пиене отколкото 
разумно си поръчах. Неразумно го изпих всичкото. И тъй като напоследък животът ми се стича 
в отрицателна насока, реших, че няма да отказвам предложения за излизане. Ей така, за да видя, 
докъде може да стигна! Споделяйки този факт, се опитвам да оправдая безумното ми приемана на 
всякакъв вид покани – дори и леко странни на пръв поглед. След като се донапих порядъчно в „Брик“, 
приятелка звънна и ме покани на рожден ден на майка ѝ. Събрали се у тях да пият. Викам си „защо 
пък не – те са готини и мнооого луди!“. И определено изобилстват от истории, наситени с мъдрост 
и доза неразумност, което винаги ми допада. Със сигурност имат повече опит от младоци като нас 
(завиден наистина, дори полупрофесионален). Множество тинейджъри могат само да им завиждат за 
енергията, която притежават. 

Та от „Брик“ яхнах байка и към кв. Лозенец. Най-малко 5 пъти някакви коли по улиците щяха да 
ме блъснат… Но на мен не ми дремеше. Трябва сериозно да поработя върху инстинкта си за 
самосъхранение. Може и да бях виновна. Не помня. Докато пресичах бул. Смирненски, един бакшиш 
ми викаше нещо от сорта: „Накъде си тръгнала с това колело?“, май причината беше, че влязох в 
еднопосочна улица, както и да е – беше тъмно и никой не пострада. 
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Отбих се в денонощния магазин да взема някакво  пиене, оправдавайки се, че е подарък за 
рожденичката, а просто исках да го изкъркам, макар че вече бях пияна. Зарязах байка отпред, дори не 
ми се заминаваше да го заключвам. Обаче наоколо се навъртаха разни съмнителни типове и не ми 
беше спокойно. Чудех се какво да измисля и реших да помоля клошарите, клюмащи до близката кофа 
за боклук да пазят колелото. Не знам защо ми се стори, че у тях има доза доблест и не биха си позволили 
да го откраднат при положение, че съм отдала честта да пазят (най-вече от тях самите) любимото ми 
превозно средство. Оставих байка във възможно най-сигурните ръце с оглед на ситуацията. Може 
би по-лесно и бързо щеше да бъде просто да го вържа за стълба и да не се занимавам с глупости, 
но движенията ми бяха трудни и алкохолът няма нищо общо с цялата работа. Влязох в магазина да 
грабна няколко бързи бутилки високоалкохолна течност, но не си спрях челника (това е фенерчето, 
което се слага на главата) и заслепих продавача - съвсем не с красота, обаяние и очарование, а с ярка 
светлина централно в очите. Той възропта и ми се скара да спра „това нещо“. Платих си бутилчетата, 
въпреки че можех да избягам с тях. Толкова заслепен го оставих! 

Стигнах до апартамента в Лозенец. Определено дамите от по-старото поколение има с какво да 
се похвалят и да ни обогатят, от към преживявания. Наслушах се на гениални истории за партита от 
миналото и бохемстване на едно различно, по-висше ниво. Някой път ще ви разкажа с подробности 
за тях. 

След което някой звънна, че има концерт в „Маймунарника“. Честно казано, бях смачкана, но реших 
че партито не е за изпускане (нищо че в момента дори не мога да се сетя на кого беше концертът?). 
Метнах се на байка и от Лозенец направо към Борисовата градина. А там – свинщина. Или поне 
на мен така ми се стори. Аз просто си носех свинщината със себе си. Вече беше късно, нейде към 
2 часа през нощта. Аз се бях почнала с пиене на вина още от 19 часа. Получи се дежавю - просто 
поредният петък, в който ми се искаше да се отдам на пороците си. Колкото и парадоксално да звучи, 
макар бавно да ме убива, именно порокът ме кара да се чувствам най-жива. Заключих колелото 
пред „Маймунарника“ . Намерих моите приятели, които бяха в не по-адекватно състояние от моето. 
Спомняте ли си онази сцена от филма „Сибирският бръснар“ на Михалков, в която Генералът изпи 
чаша водка на екс, след което отхапа от стъклото на чаша и изкрещя – „Запой“… Помня, че много се 
впечатлих, когато го гледах. Ето това е „висшата руска лига в запоя“ си помислих. Ни най-малко не 
съм вярвала, че ще присъствам на подобна гледка на живо. Е, случи се. Когато един познат, тотално 
ненормален, захапа втората стъклена чаша – реших, че е крайно време да си хващам пътя към 
вкъщи. Макар, че изцяло принадлежа на нощта и там се чувствам най у дома, защото именно вечерта 
се случват най-интересните неща. 

След „Маймунарника“ се качих на байка и минах през „Мимас“ – мазна дюнер класика след запиване. 
И докато във всички останали заведения хората са различни като статус,  финансови възможности, 
маси резерве, ВИП сепарета… в „Мимас“ всички са равни! Без значение дали са с байк, с лъскава кола 
или просто пеша, всички седят и чакат арабинът, дошъл в България, да ги закърми със съмнително 
мариновано месо. Седят и търпеливо си чакат дюнера. Никой не е повече от другия.  В „Мимас“ 
всички хора са поставени пред равни условия. След мазната доза равенство се качих на байка и най-
накрая някак си се озовах  в нас. Нямам идея в колко часа. Може и по изгрев слънце да е било. 

Да бохемствам с байк в града безспорно е удобно до известна степен, но със сигурност не е 
безопасно. Готиното е, че докато се прибирам с колелото към вкъщи поне се освежавам. Леко дори 
изтрезнявам и не си лягам мъртвопияна, освен близките срещи с паважа. Пробвайте някой път – 
може да се засечем!  На другата сутрин успях да напазарувам полезна храна, сякаш да се извиня на 
черния дроб, че съм му причинила снощните зверски издевателства и страдания. Направих си ужким 
супер витаминозно и полезно зеленчуково смути. Сложих в него и активен въглен за по-сигурно. 
Резултатът беше плачевен - заболя ме коремът. Първоначално се зарадвах, че тази болка би могла 
да заглуши болката в главата, но уви. Съвсем не съм наясно къде почва и къде свършва – вредното 
и полезното в живота. След като изпих два Алка зелцер-а се отдадох на сън. Както мисля да направя 
и сега. Утре най-вероятно ни очакват още по-непристойни и отчайващи ме от живота приключения. 
Без значение дали с байк или без, едно е ясно - със сигурност новите ми преживявания ще се случват 
през нощта. 
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В огледалото си виждам сенки
сиви, черни и зловещи
по лицето, зад гърба ми, във очите
чувам шепота на тъмнината
прокрадващата ръка във мрака
загалвайки косите ми в захласа 
полека тя прикрива светлината
с плътен ореол от мрачен дим
наподобяващ златния венец на Рим
в широко отворените си зеници
виждам бляскавото отражение
на призрачната си душа
загърната в мантия по-черна от земните недра
с усмивка неприлична и шепа от сълзи
допира бледия си пръст до пурпурните ми устни
и с шепот лек отнема ми гласа 
цвета
и силуета
оставя само тишината 
и ехото на самотата

Отражение

Явор Павлов
илюстрация Lyubena Fox

всяко чувство
някога някъде
има равно по сила
в обратна посока
противочувство

някой някъде
върви към някого
някой на някого
обръща гръб
и се връща

Трети закон

Антонина
Георгиева   74    CB MAGAZINE

http://www.lyubenafox.com/
https://www.behance.net/antoninageorgieva/collections
https://antoninageorgieva.wordpress.com/


Снощи странен сън дойде при мен
Бях в голяма бяла стая с десетки огледала

Във всяко едно имаше жена
И всичките излязоха от отражението 
И тръгнаха към мен

С всяка от тях бях спал

Някои бях чукал пиян в тоалетната на бар
С други свършвахме под откритото небе
На повечето знаех имената и помнех аромата

Те бавно идваха към мен
С лица безизразно сами
И една по една оставяха червило 
На устните ми 
В хронологичен ред
От онази снощи на кухненския плот
Назад във времето 
До началото на любовта

Те всички са тук със своя залез 
Но аз нищо не мога да усетя
Само черно-бял спомен за минали емоции

Колко пъти изневерих ли?
Почти толкова, колкото ми изневериха
Понякога си тръгвах тихо
А друг път крещях и…
Блъсках 
Разбивах врати, прозорци 
На парчета
Защото тя и тя и тя
Си тръгна

Дойде ред и на първата която
Целувах
Да ме целуне
Да вкара острието надълбоко
Точно в средата на гърдите

Не че не бях искрен когато казвах 
Обичам те
На всяка една със сини, кафяви и зелени очи
С дълги, къси, руси, черни и червени коси
С къдрици и кестеняви бритони
С лунички, с нежна кожа 
С нокти впити моя гръб
 

Сън за огледална любов
Просто никога не можах да им го кажа 
По един и същ начин
Не можех да им покажа една и съща книга
Да им изпея една и съща песен
Или да им подаря един и същи стих

И след десетата, след двайстата и след тях
Вече нямаше как да не се повтарям

Но аз вярвам в любовта
Тя за мен може да е само истинска
И тогава спрях
Не можех да се повторя
Да копирам чувствтвата си с принтер
И да давам фалшиви копия

Затова сега в тази стая 
Малко след като умрях
Стоя и гледам първата 
Която
Обичах
И разбирам -
На нея дадох половин сърце
А на всяка следваща 
Половината от оставащото

Златан Деков
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