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ПРИПИСКИ

ВИТРИНА

Чаено -лucma

nрuбързано. В еgна gосmаmъчно
aBmopumemнa eнцukлoneguя на
Всяkа мumоло2uя 20Bopu със cBoume
kumauckama цuВuлuзацuя 2лаВаmа,
мumоло2uчнu знаци. ДърВото на ж.иВота
nocBemeнa на чая, е оза2лаВена „Чаu u
kamo образ безспорно събира napчemama
Вино". Доминантите обаче са обърнати:
ата утроба,
земн
Върху
2u
2paBupa
nоезuя,
Ще npegcmaBя maзu cmuxocбupka kamo
Виното е разработено kamo лekapcmBo
събира нu u нu 2paBupa u нас, събира u
еgн а от онези, kъм koumo е обърнато
(споменаващ се наg 70 Buga лekapcmBeнu
omcъcmBuя
npucъcmBaщu
Bcuчku
nocBeщeнuemo на kнu2ama G, С
gълбоkоmо ВgъхноВенuе на maзu nоезuя,
Вuначч аяm.1- kamo cpegcmBo за
благоgарност kъм моите приятели ... kъм
мegurpaцuя.
gълбоkаmа u болkа. ,,За omcъcmBaщume
онези от тях, koumo, без ga знаят, ме
Ето kakBo kазВа за чая еgна kumaucka
npucъcmBuя", ,,За обемите на
npoBokupaxa или ВgъхноВяВаха ga пиша,
nоем а от 15. Bek:
omcъcniBuяma" - maka можем ga
kъм онези, koumo ме поgkрепяха ga праВя
Чаu може ga се nue В makoBa Време:
тоВа, и kъм онези, koumo мислят gруго. "), meмamuзupaмe цялото. Вuжgаме u нея,
Когато си nразен;
жрицата на gъpBomo, koemo я gържu „с
но не moлkoBa от страната на
ko2amo слушаш отнесени cmuxoBe;
· яkите си kорени ": ,,moBa съм аз" npuяmeлume, koumo са ВgъхноВяВалu u
ko2amo мислите са обърkанu;
ана
проряз
kopeнu-2paBlopu,
от
прорязана
. 1.
.
nogkpenялu aBmopkama, koлkomo от
ko2amo оmмерВаш шakm, слyшauku песен;
Мuшел Турнuе, ,,Х-muмен· gне6ннuk",
страната на npuяmeлume, ,,koumo _мислят от желание за naмem. ЗаmоВа u
npe6. om френсku Марuя Геор2uе6а, uзg.
лupuчeckomo gBuжeнue е npaBo назаg, за ga ko2amo мyзukama замлъkВа;
gpy20".
,,Пулсuо", С., 2005, цена 6,50 л6. ·
ko2amo жuВееш В yeguнeнue;
се сбъgне съgбоВнаmа среща със себе cu,
Не бях сВukнала ga Възnрuемам goce2a
Х-muмен, защото е mъkмо обраmноmо на
koiamo жuВееш жuBoma на учен мъж;
В moBa е смисълът щ1 нampanлuBuя жест
Пенkа BamoBa npegu Bcuчko kamo
интимен, обяснява Турнuе. И 20 сраВняВа с
нощта;
nрез
kъсно
бесеgВаш
ko2amo
аВане, ВnамеmяВане,
Вgълб
В2ражgане,
на
noemeca, Bъnpeku че moBa .не е nъpBama u
nроВuнцuалнuя „разумнuk" (нещо kamo
nрез
заgачu
учени
с
занuмаВаш
се
ko2amo
·
неуморно
И
поезия:
maзu
В
силен
мно20
cmuxocбtipka. Веgнъж no телефона не
нашumе npunucku В семеuнаmа Библия).
gеня;
търсене на „устоите и ynoBaнuяma", на
ПоВоgъm: ,,нещата, жuBomнume u
можахме ga npukлloчuм eguн среgнощен
Смисъла, на оmърсВане от излишъците на В брачните nokou;
·cmpaнuчнume хора неизменно са мu се
раз20Вор (gеца, уроци, сmя2анuя за
nocpeщauku В gома си учен мъж
cBema. Точно „2paBlopume" са nucaнu
cinpyBaлu no-uнmepecнu, 0mkqлkomo
ympemo u тям nogoбнu, kakmo kазВа
или Bъзnumaнu neBuцu;
nomoneнo, без mpacupaщu moчku и
собсmВеноmо мu отражение В
Румен СmояноВ) и nолучаВам слеg малkо
ko2amo nосещаВаш npuяine:Л, завръщащ се
02леgалоmо". Преmенцuяmа за npocmoma. е
зanemau, само •с gocmoBepнume nayзu на
no меuла еgно cmuxomBopeнue от нея,
nogBeжgaщa, Typнtie nрояВяВа нaucmuнa
om gалечно cmpaнcmBo; .
цu2apeнume ВсмуkВанuя. И В moBa именно
noemuчecko nроgълженuе на раз20Вора нu.
ВnечаmляВаща сnособносm ga uзmръ2не
В хубаВо Време, В сумра:kа на gеня,
nomanянe се cmu2a go oбekmuBupaнe на
Аз 20 omgagox на моменmноmо и
н:аu-незначumелнumе случku и gemai1лu и ga
no
се
nлъз2ащu
лogku,
съзерцаваш
ko2amo
Тя:
В
Аза
на
mрансnонuране
go
cu,
себе
настроение, но В noemuчeckomo .,
2u нamoBapu с мно2озна�umелна cuмBoдuka
kанала,
nроgълженuе gyмume се утаяваха (de2a ще ,,Тя pucyBa kъщан'а·болkаmа";
napagokcaлнa с1;,ч.еmаемосm; Вnрочем
и
Къgе е myk чаят? Tou· не· е В ·началото·., И' · cpeg разлuсmенu · gъpBema и бамбуци; . '
чyBcmBomo за JО'МОР, насочено kamo. . .
kажа - kamo чаени листа) u раз20Вqръm
жарkuя
В
цBemoBeme
разnуkВащ
се
ko2amo
на
научаВаin
се
kъсно
мно20
kumauцume
. лokamop kъм ежеgнеВноmо, е еgно om
натежаваше и kлонеше kъм
gен,
чаu. В nocBemumeлнoriio, чaenumuё 'Пenu е
осноВнumе gocmouнcmBa на maзu kнu2a.
неuзkазаноmо. Се2а разбирам: за ga не
uзВършuла kръщенuеmо на cinuxocбupkama npeg цъфнали лотоси;
бъgе Bcuчko „няkаk си много kpamko/
зanaлBauku бла20Вонuя на gBopa,
с�Поkръсmuла е самата себе cu В
много набързо/ неgоВиgяно/
ko2amo no-млagume наnуснаm стаята,
чаената Boga. ДърВоцю на жuBoma може
неgоосмислено! непреживяно gokpaй".
ko2amo nосещаВаш самотен храм,
u
gage
ga
може
храсц�;
чаенuяm
бъgе
ga
Слеg cmuxomBopeнuemo раз20Воръm се
ko2amo съзерцаваш nomoцume и
не20,
оkоло
е
Въnросъm
nлogoBe.
2opcku
беше утаил на gъноmо на чашата kамънumе,
пребиВаВа:ме",
ga
,,заеgно
чая:
оkоло
осmаВаше само ga се uзnue.
жuBonucнa kapmuнa.
pucyBaщu
е
makaBa
отразяВаме"
се
ga
„Взаимно
И ето се2а нu се npegлa2a не kakBa ga е, а
еgна утаена cmuxocбupka ·- утаена чаk go npume2ameлнama фukcugeя на aBmopkama.
И kогато четеш „ Чаени листа".
ОkазВа се, че тя uзkлlочumелно умело се
мumоло2uя с мumоло2uчна заgача: ga
А пиенето на Вино cnopeg kumauцume
npoBokupa от мисленото nъmуВане с
kocмuзupa eguнuчнomo чоВешkо, ga 20
също има сВои npaBuлa, nocлegнomo u
npuяmeлume. CmpyBa мu се, ·че maka е
завърне В миналото u В бъgещеmо u maka
заkлlочumелно от koumo е: ,,Bceku nъm,
а чаu:
з
peцenma
uзriючнаmа
и
усетила
ga 20 оkръ2лu, ga 20 назове, uз20Bopu,
Румен Сmояно6, ,,Кърчаz",
ko2amo желаеш ga nueш Вино, mрябВа ga
атъчно е ga се зakpenuш kamo
Дост
cъmBopu. CъmBopeнuemo cmaBa
uзg. ,,Лечumел", С., 2005
аВащuя
оkръж
Внимание
nog
Вземеш
мънuчkо
лuсmче,
чаено
еgно
за
зрънце
uзkлlочumелно с npъcmu u В gonup: _,,gали
Тази kнu2a е ВnечаmляВащо различна от
nеuзаж, иначе В пиенето няма· смисъл."
karrio зароguш; ga се nomonuш заеgно с
nлъmнаmа образност и ekзomuчнama .
Бог не е изВаял чоВеkа с пръсти
не20 на gъноmо на еgна чаша (непременно
мemaфopuka, koяmo сме сВukналвgа .. · ....
разkриВени от сътВорението на
СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА очаk�аме om moзu noem. ПърВо,: ·защопiо�-·сmъkлен_а, Jil g� s:e�нaf?"-l9gaBa� оmВ}?н) \1
останалия-сВят", ,,Връщах се търсих с
заnочВаш ga се разВuВаш, нapacmBai.u,
,,Кърча2" е kйu2a';'koяm'6' ВъзНяВ'а -'за ,,. �- • '
пръсти опипом по пътеkите минали";
азлukа om аkmуалнuя gнес noemuчeн
р
uзg.
лucma",
,,Чаенu
Bamo6a,
Пенkа
...
uзnраВяш
cъmBopeнuemo се uзВършВа u В
стил, mласkан kъм npokляmuemo,
2005.
С.,
М",
,,Карuна
omkpuBa
koemo
CmuxomBopeнuemo,
очаkВанеmо на gyшama u тялото; и ВъВ
nogu2paBkama, нонсенса и слоВеснаmа
cmuxocбupkama „Церемония В залеза" е
Buзuяma „обратно": ,,ga си изрежа
u2pa. И Второ - защото Румен СmояноВ
kнигата
на
пре.м.иерата
на
четен
е
Теkстът
а Пenu BamoBa В
н
Влизане
ucmuнckomo
прозорци В kлепачите ga прониkна през
на2азВа ВъВ фолkлора и cmapogaBнama
12.10.2005, В галерия-kниж.арница�,Кръг + ",
2олямаmа nоезuя.
тях ga се Взра обратно", или В
лekcuka, BмъkBauku 2u В неочаkВанu
София. ,,
Ako наречем „Чаени листа" cmuxocбupka
koнmekcmu. BъзneBume са необuчаuно
peф.<\ekcuBнomo „за gВама": ,,опитВам се
на чая, а не на Виното, moBa ще е мно20
жuзнелlобuВu, u2p0Bu, nоняkо2 а
ga ни Виgя ': ,,ga ни поgслушам ".
napogupaщu сами себе си; eguн om наi1- .
силните Вnрочем е omnpaBeн kъм eguн
ceлcku nръч, за koemo aBmopъm е наnuсал
и сnецuално onpaBgaнue. ·

ВИДЕНО И ЧУТО

Лumурне. Пog2peii бъл2арсkаmа
лumepamypa
Улицата е gоkазано безkомnромuсно
място, но не само зapagu moBa се
усъмних, че nъpBomo no poga си Лumурне
ще се случи nоВече от eguн-gBa nъmu и ще
· uзnълнu обещанието си за шурне no
улиците на София, ,, а ckopo и В gpy2u
2pag0Be". ОбukноВено лumepamypн:ume
nърформансu се заmВаряm В
стеснителните npocmpaнcmBa на залата,
kафенеmо, kлуба u npegBapumeлнo
02ранuчаВаm aygumopuume си.
Слушателите се състоят npeguмнo, а
мно20 често и изцяло, от писатели и
noemu, и maka Ч:еmенеmо се xepмemuзupa
u банализира go 2uлgui1нa срещ а.
Нямам npegBug nолезносmm а на
лumepamypama, а gВусmранно нарушената
kомунukацuя aBmop - nyблuka. В
nepuфepuяma, без akmyaлнu npegcmaBu з а
съВременна бъл2арсkа лumepamypa,
ocrnaBam чumameлu/cлyшameлu, koumo
имат небла2оразумuеmо ga жuВеяm В
2ра90Ве с население nog 150-200 xuляgu
gyшu. Няма ga 20Воря за nyблukama,
самоuзолuрала се nopagu gocmamъчнomo
ygoBoлcmBue, koemo получава от cBuнcko
на ckapa, eu-makuBa-цuцu no mелеВuзора и
що-209е nоggърж ащ се сеkсуален oбekm.
Нито nъk ще kоменmuрам онези, koumo

mBъpgяm, че noeзuяma mрябВа ga бъgе
нежна, разkазъm - kpamъk, романът прелял от kръВ, сnерма и лаuнерu.
Поgобна „9020Ворена" ecmemuka само
nocmaBя aBmopa В нuцшеансku ъ2ъл,
kъgemo нe20Bume читатели още не са се
poguлu.
Разбира се, от gpy2arna страна са самите
• пишещи; чиито mekcmoBe не cmaBam за
публично uз20Варяне, защото са безспорно
сkучнu uлu agcku gъл2u например,
„нenocmuжuмo" akageмuчнu, uлu
aBmopume uм не ycnяBam ga 2u
· apmukyлupam и през цялото Време
uз2лежg аm maka, Все �gно ще npunagнam.
И ko2amo Алеkсанgър"IМануuлоВ мu нanuca
В mail, че заеgно с Ангел И20В, Димитър
КенароВ и ВБВ uнuцuupam лumepamypнo
шурне, си kазах: ,,Аха, Survivor" u за малkо
не си заkачuх ленmuчkа В знаk на
cъnpuчacmнocm. Omugox на обяВеноmо nо
kъснь място „няkъgе kpau НДК"; npeg
Пuлонumе, kakmo се оkаза BnocлegcmBue.
Познавах техни mekcmoBe, но не от
uзnълненuя на жuВо u се наgяВах, че 2лac
mekcm-yлuцa ще се cuнmeзupam и
променяш лошото ми отношение kъм
moзu Bug лumepamypнo noBegeнue.
ИзВесmно е, че nyблukama на улицата е
cumyamuBнa u npucъcmBuemo и не е
gokaзBa, че е бuла nyблuka npegu, нumo
npegnoлa2a, че ще бъgе. Тя ugBa оmняkъgе,

nремuнаВа kpau четящия u моментът на
заслушВане и cnup:;i.нe, не cъBnaga с
нач алото на mekcma. Слушателите
mрябВ а ga pekoнcmpyupam историята
„goce2a", koemd е забаВно от gpy2a
nозuцuя. Проблем са u munoBeme, koumo
npekъcBam четенето. Пuянu u яgос анu, ·и
обuчаuнu npocmaцu, npeguмнo. Bъnpeku
uзброенumе заgължumелнu неуgобсmВа
Турнето gaBa Възможност ga се разбере,
че лumepamypama не npocmo мърgа, а се
gBuжu, оmВаря се kъм хората cpeg
npocmpaнcmBa, наnраВенu за paзxogku,
срещи, засичания, раз20Ворu (nлощаg,
2paguнa, алея) u се ема:нцunuра от
akageмuчнama aBmopumapнocm.
До този момент В София лumepamypume
си разхожgаха осВен 2ореuзброенumё u:
Петър ЧухоВ, ИВан XpucmoB, Мария
К алuноВа, Стефан ИВаноВ, Togopa PageBa,
К амелия CnacoBa, СuлВuя Чолева, Стоил
РошkеВ, Hageжga РаgулоВа, Мария
В асилева, Георги ГocnoguнoB, Петър ·
ПеmроВ u gp. Taka че, koumo ucka ga
nog2pee ноВаmа бъл2арсkаmа лumepamypa
u избере kakBo точно ще nо92ряВа, ga
cлegu разiшсанuеmо В www.litclub.com офuцuалнuя меguен nарmньор.
КРАСИМИРА ДЖИСОВА

Бо2gан Боzgано6, ,,Оmgелно u заеgно",
uзg. ,,Планета 3", С., 2005, цена 17 л6.

HoBama kнu2a на nроф. Бо2gаноВ съgържа
есета, nucaнu и nyблukyBaнu nрез
nocлegнume четири 2oguнu; В kнu2ama те
с а ·обВързанu оkоло няkолkо 2олемu meмu
и същеВре' менно „omBopeнu" еgно kъм
gpy20. Този nолuфонuчен mun
cmpykmypupaнe е nро2рамно uзВеgен В
npeg20Bopa kamo „mun науч):1.О uзразяВане",
В. koemo еgна тема се раз2лежgа Вuна2u В
cъBkynнocm с gpy2u теми - и именно
неuнаm а мно20Валенmносm, фuнаmа
мрежа om пресичания и cъnocmaBku я
В2ражg а В оnреgелен моgел на
peaлJ-J.ocmma. Съзнанието, че жuВеем В
pegyBaщu се cumyaцuu, Всяkа om koumo се
onumBa ga nokpue целостта на жuBoma,
но не успява, е може бu
оnреgелящuяm аkценm В maзu
kнu2a, koяmo В сВоя
kame2opuчeн omkaз ga слеgВа
noзнamu моgелu се нарежgа
cpeg нau-goбpomo В
оъл2арсkаmа
xyмaнumapucmuka.
Лumepamypeн Becmнuk 26. IG--1.11.2005

