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ПРЕДИСЛОВИЕ КЪМ ПЪРВОТО
ИЗДАНИЕ

 
Родена съм в Русе на 16 юни 1964 година. Майка ми е учителка по

литература; баща ми – по математика. Учители е имало в рода ми дотам,
докъдето стига кратката ни родова памет.

За първи път се сблъсках със злото в нашия свят случайно. Вторият
ми сблъсък със света, в който живеех, беше закономерен – тръгнах на
училище. Тогава всеки малък човек започва да бъде вграждан в
системата. Тогава започва да се гради моделът на Колектива… Залепиха
пчелички в тетрадките на някои. На други – не. Започнахме да се
намразваме, започнахме да трупаме пчели-чки. Внушено ни бе да
искаме да приличаме на пчелички. Безлични работнички на Царицата-
майка, на майката-Партия. Противопоставиха ни едни на други – не си
вярвахме вече. Започнаха да се раждат доносници. Започнаха да се
раждат лакеи. Противопоставихме се – едни на други.

Вързаха ни червените връзки. Започнаха да се раждат кариеристи… И
учехме – литературата на Партията, историята на Партията, географията
на Партията, биологията на Партията… Завърши-хме основното
училище.

През 1978 година станах ученичка в Математическата гимназия в
родния ми град (не е измислена математика на Партията). Започнах да
пиша. През 1981 г. изпратих едно есе в списание “Родна реч” - за
България. Наградиха го, публику-ваха го. Поискаха ми второ. Второто
беше за мен. За безизходицата на “съвременния млад човек”. Казаха, че
е хубаво, но не го публикуваха – не можели от трибуната на тяхното
списание да проповядват песимизъм. Изпратих откъс от един пътепис –
откъсите от пътеписи не будят възражения… Завърших гимназия с
диплома за програмист.

През 1982 година станах студентка във Висшия химикотехнологичен
институт в София (не е измислена нито песимистична, нито
оптимистична химия). Тук видях модела на тоталитарната система
изграден до съвършенство. Тук започна тоталното ни обезличаване. Тук



смазаха всичко човешко, оцеляло в нас… Продължих да пиша – като
противоотрова на въздуха, който дишах.

През лятото на 1987 г. станах инженер-химик. С дипломата си бях
никой. По силата на крепостното право бях длъжна да отида там, където
съм “разпределена”. По силата на същото крепостно право престоят ми
в столицата ставаше незаконен – след деня на дипломирането ми.

През зимата на 1987 г. спечелих конкурс за аспирантура в катедрата,
която завърших. През пролетта на 1988 г. бях вече редовен аспирант.
Съчетавайки гимназиалното и университетското си образование правех
дисертация на тема : “Оптимизация на синтеза на…” Дните ме смазваха
един след друг – еднакви. Почти бях престанала да пиша… Вестта за
свалянето на Първия ми прозвуча като анекдот.

Присъствах на митинга на 18 ноември. И писах – за митинга, за нас…
После ходех на всички опозиционни митинги, бдения, шествия. И
пишех за тях. Някои от есетата ми бяха публикувани във вестник “Век
21”…

Загубихме изборите. И в болката си започнахме да наричаме народа
си “робски”. Тогава за-почнах да пиша първата си книга – “Миналото в
мен”. За да се знае, че народът ни не е робски, защото с кръв е платил
последната си глътка свобода… Написах я за четири месеца, заедно с
дисертацията си – време за губене нямаше. През следващите четири
месеца бе сложена под печат и смъкната от печат. Толкова бързо стана,
че не разбрах как… Откъс от нея бе публикуван във ве-стник
“Огнище”…

Животът се променяше, променяше ни; променях се и аз. Продължих
да ходя по митинги, бдения, шествия. И да пиша – като противоотрова
на отровата, която се събираше вътре в мен; вът-ре в нас… После…
“Ние” се разпадна. Продължих да пиша.

През есента на 1991 година срокът на аспирантурата ми изтече –
свободна бях. Престоят ми в столицата вече не бе забранен – отидох си.
Започнах да се приближавам към народа си. Про-дължих да пиша… и да
променям живота си.

Започнах да уча политология и право. Спе-челихме изборите. И ги
загубихме – загубили себе си. Продължих да пиша.

През 1992 година станах кореспондент на вестник “Народно
земеделско знаме”, който по-късно стана “Земеделско знаме”. Да пиша



ми стана професия. Продължих да уча.
През 1993 година защитих дисертацията си и станах “доктор на

техническите науки”. Започнах работа като инженер-химик. Продължих
да уча. Специализирах в Германия, в Австрия, в Англия…

През 1994 година излезе от печат книгата, която написах през 1990-та.
И всичките ми есета, писани през всичките тези години –

подхвърляни, отхвърляни, захвърляни – започнаха да крещят и да ме
будят нощем, като незаспали съвести. И да искат – право на
съществуване.

… Променя се животът, незабелязано. И ние се променяме, не
забелязваме.

Но добре е да помним – какви сме били. И да не забравяме – какви
искахме да бъдем…

април 1996
 
През 1996 година и тази книга бе сложена под печат и смъкната от

печат – пак стана толкова бързо, че не разбрах как… А после ръкописът
се изгуби – есе по есе го събирах отново. Отказах се от политиката –
завинаги. Но продължих да пиша… есета… И стихове… Продължих да
уча.

През 1997 година завърших право. Отказах се от работата си като
инженер-химик – завинаги. Станах съдебен кандидат. Продължих да
променям живота си.

През 1998 година станах адвокат.
През 1998 година излезе от печат и първата ми стихосбирка –

“Догонвам бягащия ден”…
Денят все бяга…
Ще го догоня ли?
ноември 1999
 
През 2000 година бе публикуван и първият ми роман – “Треви под

снега”.
Променя се животът.
Променихме го.
А себе си?



април 2001
Габриела Цанева                              



ПРЕДИСЛОВИЕ КЪМ ВТОРОТО
ИЗДАНИЕ

 
В последните дни на 2019 г. издателство gabriell-e-lit осъществи

второто издание на есеистично-публицистичния сборник на Габриела
Цанева „Реши се и ще си свободен“.

Новото издание запазва композиционната структура на първото, както
и автентичността на текстовете. Доколкото, обаче, по съществото си
„Реши се и ще си свободен” е дневник (1989-2001), то сме преработили
поетичните текстове от раздела „Врабче върху антената” като
импресионистични фрагменти и сме ги вмъкнали хронологично в
тъканата на цялостното произведение. Добавили сме хронологично и
стихове от първата поетична книга на Г. Цанева „Догонвам бягащия
ден”, писана през 1995-1997 г.

А защо „Реши се и ще си свободен” отново?
Трийсет години след началото на демократичните промени

обществото е уморено и омерзено от онова, което се случи през тях и
което вече е история. Има хора, които поставят под съмнение
демокрацията като път за развитие, като система от институции и начин
на мислене. Има хора, които отричат всичко постигнато, като
отдалечаване от практиките на тоталитарните системи на миналото и
изграждане на нова парадигма. Има такива, според които „всичко” е
било предварително планирано и продиктувано „отгоре“, от „онези,
които дърпат конците“, от „световната конспирация“. Някои смятат, че
последните 30 години са грешка… Може би всички те донякъде са
прави, но в онези дни, преди 30 години, имаше нещо истинско, имаше
общност от хора, които промениха света ни, завинаги. И ако някой
мисли, че тази промяна не се е случила, че нищо не се е променило за
добро, греши. А, че обществото, в което живеем, не е онова, което
мечтахме… да, вярно е!

Реши се и ще си свободен, читателю! Свободата може да се вземе, но
не може да се даде.

 



Надежда Александрова,
редактор на второто издание

 



 

И ВСИЧКИТЕ МИ ЕСЕТА, ПИСАНИ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ
ГОДИНИ – ПОДХВЪРЛЯНИ, ОТХВЪРЛЯНИ, ЗАХВЪРЛЯНИ –

ЗАПОЧНАХА ДА КРЕЩЯТ И ДА МЕ БУДЯТ НОЩЕМ КАТО
НЕЗАСПАЛИ СЪВЕСТИ.

И ДА ИСКАТ – ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
1996

 



ПЪРВА ЧАСТ
 
 

ОТКЛЮЧЕНИ ДУШИ
 
 

„...песните, писани в робство,
за да събуждат заспали робски души,

излизаха от стегнатите ни гърла,
за да събуждат заспали робски души на прага на нова

свобода…”
1990

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18.11.1989 НИКОЙ НЕ КАЗА „СРАМ МЕ Е”...
Трудно се пише първият ред върху белия лист. Неоформените,

неподредени и неясни идеи се разбягват, съзнанието остава пусто.
Познато усещане – да се избистри мисълта, да се намерят най-точните
думи, сбито и ясно да се каже – истината. Върху него се наслагва ново
чувство – на отговорност за написаното. Защото случилото се днес ме
кара да мисля, че това, което пиша, вече може да бъде прочетено.

През последните дни се случиха невероятни, според доскорошните ни
критерии неща. Нека всеки ги разбира и преценява по своему. Не искам
да пиша за скептицизма, станал надежда. Нито за вярата, нито за страха.
Не мога и не искам да правя характеристика на промените, настъпващи
в обществения живот. Не мога да прогнозирам.

Искам да пиша за моите чувства и мисли, предизвикани от едно
конкретно събитие – митингът на площад “Александър Невски”.

Отидох там почти случайно. Тръгнах без да бързам – не очаквах нещо
изключително. Думата „митинг” в нашето съзнание е придобила сив
цвят с вкус на задължителност и досада.

Вървях – хората вървяха край мен, малко възбудени, малко
любопитни – да отидем, да видим. Вървях, не мислех – от много мисли
в съзнанието не остава нито една, която може да бъде изказана с думи.

Станах част от тълпата. Рехава тълпа – в пе-риферията. Кой чул, кой
недочул. Четат се лозунгите – кой видял, кой не видял. Разветите
български знамена се посрещат със същото въодушевление, както и
хората по дърветата. Кой разбрал, кой не разбрал…Идват, отиват си.

Потъвам в тълпата. Гласовете на ораторите най-после стигат до мен.
Чувам цели изречения. Смисълът на казаното стига до съзнанието ми. И
всичко наоколо изчезва – далечните сгради, дърветата, хората. Остава
само българското слово – мощно, честно, свободно.

Бавно напредвам към входа на храма. Гледам лицата около себе си –
млади и стари, скептични и вярващи; критични, искащи, възторжени и
недо-волни; надяващи се. Апатични не видях.

И почувствах силата на тълпата. На тази ре-хава и още незнаеща
какво точно иска тълпа. Мо-же би защото вече знае какво не иска.

Митингът свърши – тръгнах си. Малко от речите запомних – не



речите са важни. Вървях по улиците и гледах лицата около себе си. И
тези лица бяха апатични. Не се питах моето лице какво е.

Вървях и мислех, че промяната ще бъде трудна. Не промяната във
властниците и не промяната в обществото. Промяната в нас ще бъде
трудна. Страхът е в нас и благоразумието, карало ни да мълчим.
Инертност в мислите и поведението ни. Свикнали сме с
безнадеждността. Надеждата - стъписва ни.

В къщи съм. В упор гледам белия лист. Трябва да променяме живота
си… И изтръпнала пиша – “Трябва да променя живота си”. Всеки своя
живот да променя. Всеки своята отговорност да вземе.

В къщи съм. Трудно е да променя живота си – ще го направя ли? Ще
мога ли да бъда себе си? Ще мога ли с крехкия си гръбнак да вървя
изправена, на светло. Каква тежест ще може да поеме той? И се питам –
тази ли съм, за която се мисля? Мога ли да рискувам? Ако изляза
“навън”, ще устоя ли…

Ще можем ли да излезем от себе си.
. . .
Пиша. И това, което написах се отклони много от това, което исках да

напиша.
Връщам се в началото – митингът на площад “Александър Невски”.

Или още по-“в началото” – дните от десети ноември насам. Много неща
станаха, много думи се казаха. Много мнения се изказаха – кои по-
умерени, кои по-революционни. Нередности се откриха, виновници се
потърсиха.

За престъпления се заговори, наказания се поискаха.
Никой не каза СРАМ МЕ Е.
Срам ме е, че мълчах и заговорих, когато ми позволиха.

18.12.1989 ПРОМЕНИТЕ НАСТЪПВАТ
Всичко бързо губи актуалността си в тези дни. Събитията ни

засипват. Не се питам ще има ли промени – промените настъпват. И за
срам от миналото малодушие няма време. Събитията са в ръцете ни. И
срам за бъдещето не бива да трупаме.

Отминаха първите митинги, за които не знаех истински ли са, или са
пак наложени. Вече мога да различавам истинските. Бързо се



диференцира обществото ни. Скритата болка в душите на хората
изригва. Превръща се в гражданска смелост. И в отговорност за едно
бъдеще – близко и конкретно. Ще съумеем ли да го отстоим?

Подарената ни демокрация показа своя лик.
. . .
В Русе съм. Така наречената провинция, за която толкова много се

говори и с която толкова много се спекулира. Друга планета. Там,
където е полутъмно и където хората са полудиви от информационен
глад. Където съзнанието е допълнително изкривено от дългогодишно
изпълняване на решенията, спуснати “отгоре”, от столицата. Жертви на
неофеодализма.

В Русе съм. Тук хората, лишени от възможност да участват в
събитията ги наблюдават – по телевизионния екран. Говори се – там, в
провинцията, не знаят какво става; там, в провинцията, са
манипулирани.

Манипулирани сме. Всички.
Но който знае това - не вярва. Съпротивлява се – на писаните истини,

на казаните истини. Съмнява се – дори и в думите на ближния. И
преценява. Сам. Кому е нужно? И защо?

Неверието ни съхрани – нас, подозиращите манипулациите с факти, с
идеи и знания. А другите, спящите – те са навсякъде.

В Русе съм. И пиша за едно събитие, в което не участвах, но което
наблюдавах по телевизионния екран – демонстрацията пред Народното
събрание, по повод отложеното премахване на член 1 от Конституцията.

. . .
Подарената ни демокрация показа своя лик.
Трусът разклати застиналата неподвижност на обществото. И

мътилката се надигна. Стресна се старият задрямал звяр. И от
средствата за информация се изля злъч – като зараза, бликнала от срязан
цирей.

Засипаха ни – безброй писма и телеграми, подписани от колективи –
членовете на еди коя си ОФ организация, работниците от еди кой си
завод, гражданството на еди кое си село. Възмутени, протестиращи,
разграничаващи се. Засипват ни с масовост – мнението на народа. Но
зад масовостта не се ли крие анонимност?

Подарената ни демокрация показа своя лик.



Кампанията е подета.
Срещу кого? Защо? Кому е нужно…
Не срещу участниците в митинга, нито срещу организаторите, нито

срещу “екстремистите”, нито срещу студентството. Срещу българския
народ – отново поставен на колене от властниците.

Защо? За да му се покаже за сетен път, че е малолетен. Че не може да
има лидери, излезли от него. Че трябва да бъде воден от богопомазани
водачи. Че “преустройство” ще има, но преустройство “отгоре”.
Преустройство, за което ще трябва да се благодари.

Кому е нужно…
На този въпрос всеки би могъл да си отговори.

януари 1990 ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
Отминаха дните на Румънската революция. Предавана пряко по

телевизията и ръководена по телевизията. Революция от края на ХХ век.
Невероятна, кървава, истинска. Тя влезе в нашите кротки български
домове по време на коледната седмица през телевизионните екрани и
радиоапаратите. Накара ни да излезем по улиците. Накара ни да дадем
от кръвта си за онези, които проливаха кръвта си отвъд Дунава – за
свобода. Накара ни нас, нямащите, да дадем каквото можем на онези,
умиращите отвъд Дунава – за свобода. Накара ни да обичаме и
страдаме, да бъдем човечни, да ликуваме, да се надяваме…

През тази седмица започнах да мисля, че връщане назад няма. През
тази седмица започнах да мисля, че моят народ се е възродил. Страхът е
забравен, и благоразумието, и егоизмът… Наивница – започнах да
мисля, че хората са станали братя. Вратата на нашия европейски дом е
отворена и ние – окървавените и кръводарителите, тичайки, влизаме в
него. Празникът на братството, на любовта и хуманизма започва.
Заповядайте! Влизаме в Рая на земята през 1990! Влизаме – с желание за
демокрация и бързи промени. Влизаме – с желание за свободна
инициатива, свободна воля и свободно слово. Разкрепостяваме мисълта
си – искаме човешки и граждански права. Влизаме в Рая на Земята –
чист въздух и чиста вода, зелени гори, зелени поля – ако не за нас, то за
децата ни…

. . .



Започна последното десетилетие на второто хилядолетие от
рождението на Христа. И изведнъж – кой знае как – атеистите станаха
християни. В гърдите им затрептя омраза и непримиримост към
друговерците – те нямат място на нашата земя.

Изведнъж, кой знае как, възпитаните в социалистически
интернационализъм станаха патриоти. Развяха се българските знамена,
запяха се забравените песни – за небългарите няма място на българска
земя.

И изведнъж – кой знае как – послушните започнаха да протестират.
Митингите станаха желани, стачките – необходими.

И тези дни отминаха. Дните на национално изстъпление, на омраза и
страх. Раят остана далеч.

Първите дни от първата година на последното десетилетие на ХХ век
отминаха. Кой върна времето назад, или времето за нас бе спряло…

Мислех – те, виновните, с мръсни ръце и нечисти съвести се
страхуват. Те, насилниците и убийците се страхуват от гнева на
потъпканото малцинство. Затова плашат наплашеното мнозинство – да
се скрият зад него. А онези, другите – с чисти ръце и нечисти съвести
чакат. Телевизията предава филтрирана информация за митингите на
националистите. Напрежението расте. Манипулира се със страха от
кървава разправа. Те чакат. Машината работи за тях. Приемат апели и
декларации. Хулените са други. Те остават с чисти лица и широки
усмивки. Чакат. Докато се разгарят верски и националистични страсти
борбата за демокрация е забравена.

И се питах – как стана възможно това.
Тичаме по свежата зелена тревица, израсла за няколко месеца върху

сметището. И не знаем какво има под нея. Тичаме по крехката зелена
тревица. Преди няколко седмици зловоние блъвна изпод краката ни.

И се питах – как стана възможно това.
Бях повярвала в народа си. Тъй дълго приспиван, той се събуди. Тъй

дълго тъпкан - той пожела свободата си. Тъй дълго лъган – излъган бе
пак.

И се питам – как стана така.
Вървях в онзи петък, когато автобуси докарваха недоволните от 

Кърджали пред Народното събрание. Вървях  през площада около храма  
–  да  се отдалеча като от прокълнато място. Чувах виковете на



“патриотите”. Навярно така са викали римляните, ко-гато
християнските мъченици са били хвърляни на лъвовете. Вървях – сълзи
на болка и недоумение се събираха в очите ми.

И тогава видях срещу мен група млади момчета – мои връстници 
навярно. Бяха препасали с трикольорни лентички челата си.  Вятърът 
вееше косите им, очите им горяха. Млади лица, умни лица, пламнали 
бузи – възторг. Вееха българското знаме и пееха “… край Босфора шум 
се вдига…”

И сълзите ми потекоха – от възторг. От мъка и гордост за това, че съм
българка.

После сълзите изсъхнаха. Този миг остана в подсъзнанието ми.
Забравен, той се събужда днес, за да ми даде отговор на въпроса, как
стана така, че моят благороден народ пожела злото на ближния.

Не говоря за убийците, нито за тези, чийто смисъл на живота е бил
“възродителният процес”. Не говоря и за тези, с нечистите съвести,
които чакат.

Говоря за момчетата, които вееха българско-то знаме. Те бяха пияни
от това, че то се вееше самичко, непредвождано от едно друго знаме,
със сърп и чук. Те пееха българската песен и плачеха. Пееха я с пълно
гърло – какво пък, българи са. И без да искат маршируваха, момчетата,
които са се клели във вярност към друга държава.

И вече не се питам как стана така, че в края на ХХ век, в една малка
европейска страна се събуди национализмът.

Когато 45 години един народ е бил унизяван, когато се е спекулирало
с националната история и старателно се е заличавала родовата памет и
са се унищожавали традиции, когато 45 години един народ е бил
поставен в коленопреклонна благо-дарност за съмнителното си
освобождение не е чудно, че сега, глътнал първата глътка свобода, не
може да различава патриотизъм от шовинизъм. И естествено е, че
възпитаваните в любов към чужд народ и чужда държава не знаят как да
обичат България.

10.02.1990 УТРЕШНИТЕ ПОЛИТИЦИ
Събитията се успокоиха и хората се успокоиха. Животът започва да

влиза в старите релси.



Минаха първите заседания на Националната кръгла маса. Не се питам
вече ще настъпи ли политически вакуум, когато комунистическата
партия окончателно загуби позиции. Балансираща сила в политическия
живот на България вече съществува, защото, когато слушам думите на
лидерите от СДС, аз слушам вече не смелите и малко безумни хора,
тръгнали да разбиват с главите си стена, а слушам утрешните политици
на нова България.

Вървя по софийските улици, градинки, подлези и площади. Чета
безбройните апели, обръщения, съобщения, залепени по стените на
сградите, по дърветата, по каменните облицовки. Създават се нови
партии, нови дружества, нови фракции. Всички те се смятат призвани да
спасят България. Чета програмни декларации и устави. Трудно е човек
да се ориентира в тях.

И може би щях да се страхувам, че сред толкова много думи ще се
изгуби идеята за радикално преустройство на обществения живот, че от
толкова много организации няма да се намери такава, която да е
способна да осъществи промяна на политическата и икономическата
система в страната. Може би щях да се страхувам, че опияняващата
свобода, даваща възможност на хората да се сдружават според
убежденията си, ще ги разедини…

Не се страхувам. Защото има сила в политическия живот на България,
която няма да се удави в многословие, която ще съумее, уважавайки
различията във възгледите на различните си членове да не забрави
главното в позициите им.

Вече не се съмнявам, че СДС, като съюз и платформа, има шансове в
предизборната борба с комунистическата партия.

13.02.1990 ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЛУЧВА Е
ПОБЕДА...

Вече смътно си спомням времето, когато се заговори за Кръгла маса в
Полша. Спомням си кадъра по телевизията – една немного голяма
кръгла маса с непознати лица около нея. Знаех само, че някои от тях са
членове на правителството, а други са опозиционери. Полската Кръгла
маса тогава беше символ; беше осъществена мечта; беше акт, с който се
признаваше съществуването на опозиция, узаконяваше се правото й да



влияе върху обществения и политическия живот. Полската Кръгла маса
беше и една надежда за народите от Източна Европа, които все още
живееха в непоклатимата система на тоталитарния режим. После вече
на кръгли маси започнаха да се решават проблемите и в други страни.

Само българската Кръгла маса се бавеше. Докато цяла Източна
Европа мъчително тръгваше към съвременната цивилизация, България
се връщаше в Средновековието. Естествено, такива тенденции са
неустойчиви и най-после първото заседание на Националната кръгла
маса стана факт. „Националният въпрос” загуби актуалността си. И
надеждата, че ще се осъществят действителни промени укрепна,
превърна се в увереност…

Минаваха заседанията, разискваха се проблеми. И решения не се
взимаха. И трепетът, че ето, сега ще се случи нещо истинско, че ето,
сега, чрез радиото ще станем свидетели на исторически миг, изчезна.
Все още гледах с интерес заседанията, както се гледа пиеса, в която
„добрите” герои печелят словесния двубой. И словесните двубои се
печелеха от СДС, но… все повече се-дящите около кръглата маса се
превръщаха в Нарциси, влюбени в гласа си.

. . .
Днес, 13-ти, вторник, изпълвам листа със спомени за събития, които

може би имаха възможност да променят живота, но не го промениха.
Днес, на 13-ти, вторник, за кой ли път осъз-навам, че инерцията на

машината, пусната в ход преди 45 години не може да бъде спряна с
добро-то желание на тези, които са я пуснали и 45 години са я
поддържали в изправност.

Днес, на 13-ти, вторник, разбирам, че конс-трукторите и механиците
не могат да разрушат творението си. И не искат.

Сложна наука е демагогията. Нужно е особено състояние на разума,
за да може да се произвежда – думи без смисъл.

Строги костюми, сериозни лица, уверени жес-тове, убеждаваща
интонация. Думи. Слушаш и не разбираш. Поток от думи приспива
мисълта.

. . .
Пак се отдалечих от въпроса, заради който започнах да пиша – ще

продължи ли дейността си Кръглата маса. И ако не я продължи – това
победа за кого ще бъде?



Такава, каквато беше досега, Кръглата маса беше удобна на тези,
които се стремят да запазят статуквото. За тях беше удобно да се крият
зад този обществено-политически форум, който не взима решения, но
съществува. И да чакат… Щом се иска гласност – нека има гласност.
Кучето лае, керванът върви.

Върви керванът. Повлечен от инерцията се свлича по надолнището. И
кочияшите шибат конете – не искат да изпуснат камшиците. Керванът
се свлича по надолнището – колкото по-бързо, тол-кова по-добре.
Всички, на дъното. И размахват камшиците.

Такава, каквато беше досега, Кръглата маса не беше нужна на тези,
които искат промени.

Ако тя продължи дейността си, ще има друг статут и решенията й ще
станат фактори за про-мяна на действителността.

Ако тя прекрати дейността си, то тогава тези, които не обичат да
казват „не” и „да”, ще са казали своето „не”. Искат или не искат, ще са
показали позициите, които не смеят да заявят.

За кого е победа Кръглата маса?
… Усмихвам се…
Всичко, което СЕ СЛУЧВА е победа за промяната.

18.02.1990 РЕШИ СЕ...
Множеството е замръзнало от студ и тъмнина. Греем ръцете си на

свещи. Вятърът пронизва телата, разклаща светлинките в дланите ни.
Гаси ги. И протягаш почернялата свещ към трепкащото пламъче на
човека до теб. И изгорелият мъртъв конец на твоята свещ пламва и
поглеждаш очите на човека до теб. И душата пламва. Стопля те.
Вятърът пронизва телата. Разклаща светлинките в дланите, гаси ги. И
към теб се протяга почернялата свещ на човека до теб. И нейният черен
мъртъв конец пламва от пламъчето в дланта ти. И очите ти запалват
душата на човека до теб – срещайки погледа му. Сгъстява се тъмнината
около множеството. Вятърът духа – ще ни отвее…

Реши се и ще бъдеш свободен.
Сълзи текат в очите ми – от вятъра ли?
Множеството обикаля храма, пеейки. Със свещи в ръце. Като на

Великден. И денят става Велик ден. Реши се и ще бъдеш свободен…



Обикаляхме храма и пеехме и бяхме братя. Обречени, нещастни и
свободни. Пеехме и думите засядаха в гърлата ни, стегнати от сълзи.
„Аз зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна робиня, затуй, че
твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас във пустиня…” И
духаше пустинен вятър и ни пронизваше. Стояхме скупчени пред храма
и пеехме. И стискахме огън в измръзналите си ръце. И песните, писани
в робство, за да събуждат заспали робски души, излизаха от стегнатите
ни гърла, за да събуждат заспали робски души на прага на нова свобода.

И гърлата се отвориха и зареваха „Долу”. Долу на обезсмисленото ни
настояще. Долу на миналото, обезсмислило настоящето. Долу на
цинично прекроената история. Долу на обещаваното от нея светло
бъдеще…

И се отвори гърлото ми, стегнато от плача.
И викът, изтръгнал се от него, разтвори стиснатите зъби.
Отключена е душата.
Реши се и ще бъдеш свободен.

26.02.1990 ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ
ДУШИТЕ

В полутъмния ъгъл на една научна библиотека пиша за слънцето.
Просмукани от прах, неотваряни от години, кротко подредени в сини
униформи, стоят край мен списания. Мъртви трудове на живи хора.

Дишам застоялия въздух и пиша за слънцето над площада, който ще
се казва площад “Демок-рация”. И ще започна да пиша, както се пишат
приказките.

Беше топъл зимен ден. Небето беше дълбоко и синьо, без следа от
облаци. Слънцето припича-ше. Нажежаваше камъните. Въздухът над
тях тре-птеше – мараня. Хората бързаха. С разкопчани палта, с 
разкопчани сака, с разкопчани ризи. Хва-нали под мишница зимните 
кожуси, потни, бързаха по тениски  към площада, който щяха да нарекат
площад „Демокрация”.

Бързах и слънцето подпалваше черните ми коси както през лятото.
Беше топъл зимен ден. Последният ден на зимата, сковала воли,

мозъци, действие. Слънцето нажежаваше жълтите плочки и въздуха над
площада, който стана площад “Демокрация”. Ули-ците, водещи към



него приличаха на улеи, по кои-то се изсипваше човешка маса.
Усмихнати лица. Подреждат се плътно – човек до човек, глава до глава,
очи до очи. Площадът е малък. Запълват се съседните улици,
градинките, дърветата, первази-те на прозорците на строгите сгради,
покрай които се ходеше на пръсти.

Слънцето нажежаваше въздуха и човешкото присъствие го
нажежаваше. Именно – човешкото присъствие. Тук бяхме – с телата, с
душите и с во-лите си.

И може би съществува критична маса не само в атомната физика.
На 25.02.1990, на площад “Демокрация” дос-тигнахме критичната

маса и душите ни избухнаха. Осъзнахме себе си, осъзнахме силата си.
Осъзна-хме, че съществуваме.

Връщане назад няма.
Защото бащите държаха децата на раменете си, а те протягаха

ръчички към небето със знака на победата.
Защото момчетата вдигаха момичетата на раменете си, а те казваха, че

виждат човешки глави докъдето стига погледът им.
Защото викахме и ехото от нашите гласове заглушаваше ораторите

ни.
И връщане назад няма.
. . .
В полутъмния ъгъл на прашна научна библиотека пиша за слънцето,

което превърна надеждата в увереност.
Мога ли да погледна в бъдещето…
Мога ли да оценя настоящето?
Мога да кажа – промени в живота ще има. Започнаха да се променят

душите.                        

26.02.1990 ПИСМОТО
 
Мили мамо и татко,
Вчера бяхме на митинг. Сигурно сте го гле-дали по телевизията –

разбира се, показаха съв-сем малка част от изказванията, както винаги –
не най-важното.

Митингът беше огромен. Ние бяхме съвсем близо до трибуната (до



банката). Подскачахме, за да видим края на множеството, но не го
виждахме. И Тони Маркуча не виждаше нищо друго, освен човешки
глави. Някои вдигаха по раменете си деца, а децата казваха, че хора има
до Университета. Беше пролет. Един от ораторите каза: „Зимата на
нашето недоволство свърши, започва пролетта на нашата борба”.

Трудно е да си представиш усещането, какво е да си един от 200-те
или 300-те хиляди души, които викат „СДС”. А ние викахме. И ехото на
на-шите гласове дълго кънтеше, отразено в каменните сгради, покрай
които доскоро стъпвахме на пръсти. Имаше хора по дърветата, имаше
хора, стъпили по первазите на прозорците на Партийния дом. Там,
където още се вее съветското знаме и стърчи петолъчката.

Бяхме възторжени, слънцето ни огряваше и видяхме – за първи път
осъзнахме, колко сме силни. Мисля, че след вчерашния митинг нищо
няма да бъде същото.

Когато митингът свърши, един приятел на Тони ми каза: „След
декемврийските студове и нощни бдения доживяхме да се видим на
слънце”. В такъв момент ти се иска да прегърнеш всички около себе си.

Довечера пак ще бъдем там – със свещи. Както бяхме със свещи на
17-ти февруари. Тогава беше тъмно и аз бях сама. Бях със свещ в ръка и
пазех пламъчето в дланта си от вятъра. А когато то загасваше, протягах
ръка към човека до мен. Свещта ми пламваше, очите ни се срещаха. И
душите пламваха. И огънят в очите вятърът не можеше да изгаси.
Когато литургията свърши, запяхме. Пеехме през стиснати гърла и
сълзите ни течаха. Тогава за първи път започнах да викам. Закрещях с
пълно гърло това, което отдавна крещи душата ми. „Долу!” Тогава
бяхме малко – несрав-нимо по-малко, отколкото вчера. Беше тъмно и
със свещи обикаляхме храма – да се стоплим. Изпяхме всички
възрожденски песни. И всяка извиква сълзи в очите – „Хубава си моя
горо, миришеш на младост, но вселяваш в сърца ни само скръб и
жалост.” Или „Хей, народ поробен, що си тъй заспал, ил живот свободен
теб не ти е мил”… за да завършим с „Дружно, братя българи”. Текат
сълзите – мислили ли са авторите на тези песни, че след 120 години
поробените им потомци отново ще ги пеят нощем, искайки свобода?

След два дни, на 19-ти февруари, отново бя-хме на митинг. Тъй като
официалното духовенство отслужваше литургия за Левски в храма, ние
продължихме и отидохме на площада пред картинната галерия. И за



първи път застанахме с гръб към мавзолея.
А вчера, когато си тръгвахме от митинга, сигурно защото беше

Заговезни, Господ или обстоятелствата позволиха да стане една
карнавална манифестация. Множеството беше огромно и като на
манифестация се изля пред трибуната на мавзолея. А на трибуната
имаше хора. Навярно се бяха качили там, за да виждат и чуват по-добре.
Един от тях беше с маската на Тодор Живков. И пародията стана –
вместо да викаме “Да живее…” викахме „Долу БКП !”… Е, вярно,
викахме и „Мумията вън!”, но какво общо има тя с българските
светини?            

27.02.1990 НИЕ СМЕ НАРОДЪТ
Снощи беше първото голямо бдение за демокрация.
Отидох малко след обявеното време и видях един площад с огньове.

Изкачих се на площадката пред входа на картинната галерия. Безброй
ръце, протегнати нагоре, и крехки пламъчета, духани от вятъра. И тих
звън, чийто източник не можах да открия веднага. После видях –
безброй ключове звъняха в нощта. Ключове, заключили домовете ни,
колите ни, службите ни и душите ни. Излязоха от джобовете и зазвъняха
в нощта.

Заключени врати. Затръшвани пред лицата ни. За да не ни допуснат
пред рая за избраници. Спуснати бариери, отрязващи пътя към
самоосъществяването ни. Телени мрежи, зазидани граници. Барикади
пред всяка пътека. И само един главен охраняван път, застлан с рози,
превърнати в тръни. Върви и възхвалявай строителите му. Проправяй го
напред в избраната от тях посока. Вър-ви, не спирай. Тъпчи на място, но
не спирай. Не се оглеждай, не мисли. Назад не се обръщай…
Марширувай оптимистично по единствено верния път.

Заключени врати. Затръшваме ги зад гърба си. Изграждаме килиите
си. Изолирани сме. Оставяме света зад себе си, и , скрити в домовете си
живеем… далеч от невъзможни надежди. Далеч от фанфарите,
известяващи поредната победа над несъществуващ враг. Заключваме
душите си и в упор гледаме света. Неуязвими сме. Невярващи и
апатични оцеляваме в собствените си брони. Устояваме – на света,
заплашващ да смаже крехкото ни „аз”.



Звънят ключове…
Силен порив на вятъра загаси свещите и на площада стана тъмно.

Духа вятърът, и тогава разбираш, колко е трудно да си отгледаш огънче.
То подпалва дланите ти, или изгасва. Духа вятърът. Избирай…

Духа вятърът. И нощта над площад „Демокрация” е светла. Духа
вятърът. Свещите горят и дланите горят. И земята тътне под краката ни.
И ехото се блъска в каменните сгради – „Ние сме народът”.

И звездата на партийния дом свети – някъде встрани. И едно червено
знаме със сърп и чук се вее – някъде встрани.

Земята тътне.
Ние сме народът.
 

                              

28.02.1990 ДА СИ ТРЪГНЕШ ОТ БДЕНИЕ
 
Може ли човек да си тръгне от бдение, преди да е свършило

бдението?
Отидох рано – малко преди шест. Още е светло. Много хора на групи

запълват площада. Ще се съберем ли – на забраненото бдение? Мракът
оплътнява и множеството оплътнява. Вадим све-щите от чанти и
джобове, пробиваме дъната на чашки от кафета и сокове. Пламват
малки факли. И вятърът не ги гаси. Гори площадът. Бдим.

Гледам часовника на отсрещната сграда. Гледам часовника на ръката
си. Стрелките се местят бавно, но се местят, и времето, когато трябва да
си тръгна идва. Аз съм се сляла с множеството. Гори в ръката ми
пластмасова факла и разпръсква мрака. Гласът ми е слят с гласа на мно-
жеството – глас народен, глас Божи. И краката ми са се сраснали със
земята, на която съм стъпила. Тътне земята – ние сме народът. Бдим. Не
мога да тръгна… ако тръгна – ще бъда отстъпник.

Тръгвам. Бавно отстъпвам към периферията със запалена свещ,
скандирайки. Не бих могла да понеса презрението на очите около мен.
На границата съм – все още една от тези, които бдят. Гори свещта ми.
Хората скандират, вперили очи някъде далеч. Никой няма да види как
гася свещта и я слагам в джоба си. Не мога да я изгася.



И тръгвам със свещ в ръка по улица „Руски”. Вървя. Вече не се
чувствам като предател, а като апостол. Вървя. И стискам свещта си, за
да не падна. И все пак, лесно е, докато виждам незапа-лени свещи в
ръцете на хората, идващи срещу мен. Бързам. И чувам някъде зад себе
си плътен глас: „Браво, момиченце, във вас е бъдещето!” Стискам
свещта като предтеча и твърдо стъпвам по земята. Някой тревожно пита
: „Гонят ли?” „Не, отговарям, не гонят”. Баща с количка ме спира –
„Против какво протестирате?” „Против всичко”, казвам. „Така, така,
добре…”

Пресякох улица “Раковски” и останах във ва-куум. Чудя се как свещта
ми не угасна, как дишах. Плувах в човешкото множество. Тъмнината ме
обгръщаше. Вървях. Не бях нито отстъпник, нито апостол. Бях жива
душа в царството на мъртвите. Ако духна свещта си, ще умра и аз.
Продължих да вървя – нека свещта изгасне, когато догори…

Някой се провикна „СДС”. Със симпатия ли беше? Плувах през
множеството. Спокойна и неу-язвима. Светеха оранжеви лампи и
правеха небето мастилено. Разминавах се с бледи фосфоресцира-щи
лица. Вървях, прегърнала пламъчето си, което осветяваше лицето ми и
правеше цвета му жив. Вятърът вееше и не го гасеше…

Когато слизах по стълбите на подлеза пред Университета, чух някой
да казва „откачена”. Но думата не звучеше оскърбително. В гласа имаше
по-скоро любопитство и мъничко възторг.

Когато излязох от подлеза, свещта ми догоря.
Това беше моето причастие.
 

                  

02.03.1990 БДЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА
 
Бдението продължава. Тихо се събираме, палим свещите, мълчим. С

гръб към мавзолея слушаме Божието слово и повтаряме първата
молитва в живота си. „Отче наш, който си на небето…” Тихо мълвим
думите – непознати и вкоренени дълбоко в паметта. В онази памет,
която не помним. Бдим. Цял площад безбожници протягаме молитвено
ръце към небесата – „Боже, пази България!” Бдим… Тихо повтаряме



думите на молитвата - богослужение на открито или…
Мълчим, впили очи в пламъците на свещите. Цял площад неверници

невярващи се молим. Боже, прости ни греховете, както ние прощаваме
на длъжниците си.

Прощаваме ли на длъжниците си? Можем ли да им простим…
Можем ли да простим лъжите, сред които из-раснахме, лъжите, с

които ни възпитаваха, лъжите, в които трябваше да вярваме… Мелница
за човешки души. Можем ли ние, полусмлени-полуоцелели да простим?
Можем ли да простим безверието, безнадеждността и безразличието на
нашето юношество, когато мечтите рухват и из-пълзяваме под тях
силни и бронирани, примирени с безперспективността на
съществуването си? Можем ли да простим безсмислието на младостта
си? Можем ли да простим пропилените години, сили, нерви, ум – в
гонене на призраци… Ние, лишаваните от бъдеще, как да простим?

Бдим. Цял площад безбожници. Протягаме молитвено ръце към
небесата. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение…

Не ни напомняй миналото. Не ни напомняй осакатения живот на
близките ни. Не ни напомняй затвори, лагери, разстрели. И мъртъвци
без гробове...

Отче наш, не ни въвеждай в изкушение, прости ни греховете, както
ние сме простили на длъжниците си.

Защото трябва да сложим край на безкрайния кръговрат на насилията.
Нека почиват в мир костите на убитите и убийците. Обществото,

изградено върху кръв и терор не можа да даде щастие и благоденствие
никому. И нека го покрие забравата…

Неверници невярващи стоим и бдим. Цял площад протегнати ръце
нагоре.

Ще бдим.
Ще бдим…
 

03.03.1990 ЩО Е БЛАГОДАРНОСТ
 
Заваля сняг. Мокър, зъзнещ. Стояхме скупчени около храма “Св.

Александър Невски”. Валеше снегът, стичаше се по лицата ни. Стояхме



уморени и пресипнало викахме и напрегнато слушахме ораторите си.
Вееха се българските знамена над площада. 3-ти март… Вееха се
българските знамена под уличните лампи – две по две, в старите халки,
предназначени за чужди знамена.

Трудно ми е да пиша за 3-ти март. Властниците отново избързаха и ни
подариха онова, което се страхуваха, че ще спечелим. Поднесоха ни го –
новия национален празник – с подходящо слово за благодарност и вечна
вярност. Поднесоха ни го… претекст за нова порция лъжи.

Трудно ми е да мисля за 3-ти март. За оня 3-ти март, отпреди 112
години; за 3-ти март днес. Този ден винаги е имал двояко значение за
народа ни и за историята ни. Денят, в който две воюващи държави
сключват мирен договор и българските земи от владение на победената
минават под контрола на победилата. Трудно ми е пиша за 3-ти март –
невежество сковава мисълта ми.

Тихо пада снегът над измръзналото множество. Мокри косите и
лицата ни. Засипва ни – отново сме сковани в мраз. И слушаме уроци по
история – от някои изстрадани, от други подозирани. Лесно е да викаш
„долу!”. Трудно е да изградиш разрушеното от тези, които трябва да
отидат долу. Мокър 3-ти март. Накара ни да мислим. Не се изчистват
задръстени души и умове със сняг…

Валеше сняг върху главата ми…
… За мене 3-ти март е ден на благодарността. Но – що е

“благодарност”?
Учили са ни – благодарността е благородно чувство. И трябва да сме

благодарни. Но… Винаги ли трябва да сме благодарни? Кому и за
какво?

За мене 3-ти март е ден на благодарността. Отдавна мисля – що е
благодарност? Кой може да благодари? Кому? Защо?

Може да се благодари на безкористния.
За свобода – от свобода. За храброст – от признание. За жертви – с

преклонение.
Но 3-ти март не е ден на тази благодарност.
Защото благодарността на слабия към силния се нарича раболепие.

Защото несвободният, когато е благодарен е покорен. Благодарността се
превръща в средство за подчиняване, за обезли-чаване, за унижаване. И
благодарните започват да мразят.



3-ти март, Денят на Свободата…
Вали сняг върху главата ми и не зная – да се радвам ли, да плача ли…
Има чистилище преди рая…

06.03.1990 КАКАВИДА
 
Старата традиция – както преди изпит пиша няколко думи в стария

бележник…
Днес ще отида в редакцията на вестник „Демокрация”. Ще говоря за

ръкописите си. Как бих искала да ми кажат : „Госпожице, работете за
нас”…

Аз съм какавида, на която предстои да разкъса пашкула си. Искам да
излетя като пеперуда с огнени крила. Искам да раждам красота с
красотата си и свобода – с полета си. Искам, пре-литайки от цвят на
цвят, от душа на душа, да опрашвам сърца и умове, за да се ражда
смелост и воля за промяна.

Искам. От какавидата ми да не излети молец, изгризващ стари
прашни страници. Не искам да храня ума си с мъртво слово. Не искам
смисъл на живота ми да бъдат безсмислени неща.

Няма да пусна молец да излети от какавидата ми. А как ми е
омръзнало да бъда какавида.

Крехка нежна пеперуда с огнени крила. Искам днес да се превърна
във такава…

 
                              

25.03.1990 ВЕК 21 И БЛАГОВЕЩЕНИЕ
 
Не помня откога не съм писала.
Тръгнах по редакции с моите преживявания, мисли и оценки, събрани

в 20 страници. Беше един дълъг кошмар, който си обещавах, че ще
преживея. Знаех, че все някога ще свърши и търпеливо чаках.

Във вторник, на 20-ти март, чудото се случи. Намерих Александър
Йорданов, на когото дадох 20-те си страници. Той прочете няколко реда
от първата, после няколко реда от втората и каза, че точно това му



трябва. Беше невероятно. И колкото повече време минава от този ден,
толкова по-недействителен ми се струва. Свикнала със сивотата на
съществуването си, не мога да осъзная, че толкова желаната промяна е
настъпила.

Но не за това искам да пиша.
. . .
Искам да пиша за днешното пролетно увеселение в Южния парк, за 

Благовещение, за зелената  трева  и  конфетите  от  цъфнали  цветове.
За дъжда, плиснал от планински облак и за слън-цето, което изгори

лицето ми… И за моите нови приятели, които намерих през студените
нощни бдения, опознах ги по митингите и шествията и които чувствам
по-близки от тези, с които съм преживяла живота си.

Стоим под палещото слънце, пред импровизирана естрада.
Благовещение е. Викаме “честито” – на Блага Димитрова. Тя не е на
подиума, но там е Ха. Ще пее Хани… крехко, вече българско момиче
със звънлив като камбана глас…

Ха ме върна почти 20 години в миналото, към моята първа среща с
Блага Димитрова. И към моя първи дневник. И към онова лято, когато за
първи път разглеждах България, когато за първи път бях голяма и
получавах първите си уроци по история…

Лятото на моята първа ученическа ваканция.
Когато за първи път се изкачих на връх Шипка и видях равнината в

краката си. Тогава треперех – от възторг и ужас, че стъпвам върху кости
и кръв. Дали знаех стихотворението на Вазов, дали мислех за пра-пра-
дядо си, опълченеца – не помня. Помня, че в дневника за пред
„другарката” писах нещо за братята-освободители и душата ми се
бунтуваше.

Помня костницата в църквата на село Шипка и нечий кичур коси.
Помня Сопот и музея на Вазов; Карлово – с къщата на Левски. Помня,

че и за тях писах не точ-но това, което мислех.
Помня Чудните мостове и зелената закръгленост на родопските

хълмове. Помня празника в душата си.
Помня и как трудно се движеше ръката ми, несвикнала да пише с

мастило, върху грапавите листи на официалния дневник. Перото на
писалката дереше фини сламчици, мастилото се разли-ваше грозно и



неравно, сълзите висяха на върха на миглите ми. Ужасявах се, че ще
капнат върху изписаните редове, ще размажат буквите и ще трябва да
преписвам тетрадката. И колко ме бо-леше ръката, колко ме болеше
душата.

През това лято прочетох „Виетнамски дневник” и в моя дневник
писах нещо за войната, а душата ми пак се бунтуваше.

Хубав дневник стана. В него имаше много искреност, много
благоговение от първото докосване до българските светини, до
българската природа, до човечността.

Моят дневник стана толкова хубав, че остана неразбран.

29.03.1990 ЕДИН ПЛОЩАД ХОРА СЕ РОДИХА
 
Заваля дъжд. Намокри въздуха, замириса на прах. Вятър гони

облаците в небето, огъва тънките клони на дърветата. Развява косите и
дрехите на хората. Бързам – към площада пред Пантеона, за да
присъствам за първи път на митинг в провинцията.

Ситен дъжд вали над рехавото множество, събрано на митинг за
демокрация на площада на възрожденците, в града на възрожденците.

Духа вятърът, ораторите говорят – за промя-ната в душите. И нежните
клони на дърветата с едри, свежозелени листа се веят над тях. Говорят
ораторите – за цветовете на ранната пролет, нас-тъпила след безпаметна
зима. И въздухът, наситен миризма с цветя опива – ще позволим ли на
за-къснял мраз да убие плодовете в душите ни?

Говорят ораторите и очите на множеството светят. Заключени души,
искат свобода, надничат през очите.

Вдигам ръце и викам. Напрягам гърлото си до предел, нещо ще се
скъса в него, все едно – викам… Да надвикам тишината. Крещи…
тишината.

Гледам момичето до мен. Нежно високо мо-миче – познаваме се от
деца. Мълчаливо русо момиче – очите й, кръгли от напрежение крещят.
Устните й са стиснати. Зъбите й са стиснати. Мълчи.

Ръката ми в ръката на баща ми се огъва. Стави, кости, сухожилия –
преплитат се, разместват се и се свиват до онова положение, което би
им позволило да заемат най-малко пространство. Стиска ръката ми баща



ми. Другата му ръка е вди-гната. Мълчи.
А тишината крещи. Нещо се скъса в мен. Млъкнах.
Знам колко трудно е да се извика за първи път. Помня нощните

бдения, на които замръзвах, на които мълчах. Вдигах ръка и мълчах и
заклю-чената ми душа искаше да излезе и не можеше. Първият вик. Ако
не извикаш навреме ще останеш мъртвороден.

Говорят ораторите. Ще позволим ли на тези, които упражниха
геноцид над собствения си на-род, да продължат да ни управляват…

… Вятърът ли засвири, или уредбата се пов-реди, или мълчанието
изригна… Чу се един мощен ропот, едно дълго “у-у-у”, което се
превърна в “убийци”.

Един площад хора се родиха.
      

01.04.1990 СИНЯ ВЕЧЕР
 
Синя вечер. Неравна настилка пред още новия блок. Влизам в съвсем

новия апартамент на приятел, който навършва 30 години. Малко тъжна
годишнина, когато човек започва да мисли, че вече не е толкова млад,
колкото е бил до вчера, колкото продължава да бъде в себе си. Почти
едновременно дойдоха всички гости. И почти всички тази година стават
на 30. Съученици – шест мом-чета и едно момиче. Вече – седем
семейства. Ня-кои познавам съвсем бегло, други – по-добре; ня-кои за
първи път виждам. Аз съм най-младата, най-чуждата, най-скоро
дошлата сред тях. И се чувствам неловко – крадец на спомени, на
човешка близост, на изживян живот. Трудно се вмествам сред вече
създадени отношения. Усмихвам се, усмихват се – ще бъде хубава вечер
в този чист и празен апартамент. Наблюдавам с празна душа. Усмихвам
се, усмихват се. Вибрират тонколоните на касетофона – естествено,
Майкъл Джексън. Говорим – естествено, за политика.

Съученици. Шест момчета и едно момиче. Ня-кои от тях са били
заедно от детската градина до последния клас на гимназията. Различни
момчета, различни съдби. Но всяко лято са заедно – малък залив, скали
и лунна пътека. Различни мечти, различни професии, различни
интереси. И петнадесетгодишно приятелство.



. . .
Говорим… Не запомних всички разговори и не във всички участвах.

Но това, което се случи тази вечер, няма да забравя. Няма да забравя
очите на тази, която ми каза :”Опитай се да ме разбереш, интересува ме
само дали децата ми са болни, или не.” Съпругът й е лекар. Разпъната на
кръст душа.

Най-чуждата, най-скоро дошлата между тях – не исках да говоря
повече. Усмихвах се, мълчах и слушах.

„Там не е за хора, тук съм добре” – каза завърналият се от Коми и
отиде да посреща гости от Съветския съюз.

Блусове смениха Майкъл Джексън. Танцувахме, нощта напредваше.
Умора изместваше шегите и споровете и усмивките.

. . .
Седях на един пластмасов стол в голата стая на новия дом. Срещу мен

седеше момичето. Крехка, нежна, елегантна. С фино лице и бели нишки
в косите си.

- Ние сме едно осакатено поколение…
Мълчание. Не я ли чуха, или не поискаха?
Тихо свири музиката. Ние сме осакатено по-коление.
- Кой, аз, осакатен? – сепва се някой, устните увисват в пресилено-

учудена гримаса – Защо да съм осакатен?!
- Щом сам не го разбираш, безсмислено е да говорим…
Тихо свири музиката. Стаята опустява. В другата стая е шумно. Там

спорят – естествено, за политика.
Нахлува нощта през отворената врата – последната мартенска нощ. В

стаята сме четирима. Мълча – не искам с думите си пак да наранявам
измъчени разклатени души. Мълча и слушам и зная – няма да забравя.

- Ние сме едно излъгано поколение… - гледам нежното момиче,
седнало срещу мен… фино лице и бели нишки в косите…

- Значи, лъгани, осакатени… Още нещо? – питат приятелите от
детинство с леко развеселени очи.

- Оставени без цел в живота, без стимул за труд, за успех… Затова
нашият умен и работен народ е стигнал до тук.

Открит присмех :
- В коя книжка си чела, че народът бил рабо-тен?



- Да, бил е. Вече не е. Но ако вижда смисъл в труда пак ще стане.
Думите се удрят в четирите голи стени на стаята.Не мога да мълча

повече :
- Сега имаме шанс да променим живота си. Се-га е моментът, когато

можем да направим нещо, за да материализираме мечтите си… и да се
опитаме да живеем нормално в едно нормално общество.

- Нормалното общество е другаде. Не ме интересува какво ще стане с
тази държава. – казва събеседникът ми и пояснява – Последното нещо, в
което негодникът се вкопчва е патриотизмът.

Изречението ме удря. Самата аз го казвах ско-ро, но по друг повод…
А откровението продължава:

- Ще замина за Канада, не искам да живея тук като бедняк.
Мълча и мисля, че е малко недостойно да бягаме точно сега, когато

имаме възможност да променим мъничкия свят, в който сме родени.
Чуждите очи са съвсем близо до моите. В тях има тъга, много тъга…
- Влагаш много емоции… Емоциите са правопропорционални на

неразбирането на даден проблем… - сентенцията ми е смътно позната
от времето, когато между детството и юношеството, търсех отговор на
въпросите без отговор във философията на Просвещението. Гледам
чуждите очи, които надничат в моите. Как да обясня, че с разума си съм
дала превес на вярата, за да мога да просъществувам днес… и утре…

- Все ми е едно кой ще ме управлява – заявя-ва рожденикът в празната
стая на новия си дом.

Потънала в своя спор, аз забравих другите спорещи.
- Всеки нормален човек, който е чел за лагера в Ловеч не може да

бъде безразличен. Само това е достатъчно, за да не искаш същите хора,
същата партия, да продължи да те управлява… и да не позволиш никога
да дойде на власт отново… Ние сме осакатено, лъгано поколение…

- Сама го казваш… Защо трябва да им вярвам на тези? Откъде мога да
бъда сигурен, че всичко, което сега се казва и пише е истина?

- …Не трябва да позволяваме вечно да ни лъжат. Не искам вече да ме
лъжат. Не искам да ми казват какво трябва да мисля и как трябва да жи-
вея. Не искам дъщеря ми, четиригодишна, да ходи в униформа. Не
искам и нея да смачкат…

- А откъде можеш да си сигурна, че и тези няма да ти казват как да
живееш? Какво ще спе-челим, ако СДС дойде на власт?!



Мълчах. Думите резонираха в мен. Знаех, че всичко, което пише за
лагерите е истина. Но откъ-де можех да бъда сигурна, че…

- Ела, – каза някой – разплакаха жена ти.
И моят събеседник си тръгна заедно с тази, която не иска да се

разболяват децата й.
. . .
Останахме половината. Нощта нахлуваше през отворената врата.
- Системата агонизира и умирайки, пак ни удря – не смеех да

погледна в очите й. Аз, чуждата, най-скоро дошлата сред тях, не можех
да разбера болката на тази, която губеше едно дълго прия-телство.

Говорехме, спорехме. Нощта нахлуваше през отворената врата.
Последната мартенска нощ.

Тръгнахме си.
И тази, която, на 20 години бе станала член на БКП, сега, 30-годишна,

пияна от болка по убитото приятелство, крещеше срещу слепите
прозорци “СДС”…

 
 

03.04.1990 ЩЕ ЦЪФНАТ АКАЦИИТЕ ПРЕЗ
ЮНИ

 
Зелена гора, синьо небе, слънце. Топъл по-лъх, влажна земя, мирис на

цветя, насекоми.
Зелено поле, разорани ниви, гора.
Осакатена гора, заградена с ограда. Дъбове – познавам ги по

нарязаните листа; зелени шубраци, жълти храсти, тук-там цъфнали
плодни дръвчета – сливи навярно. Видях една огромна круша – висока и
силна. Беше извън оградата, до шосето. Май имаше и няколко бора.
Тъмнозелени, строги, чужди на свежото пролетно великолепие на току-
що събудилите се широколистни дървета. С малко криви стъбла, малко
опушени, окаляни, те стърчаха над зелената корона на гората…

Завой – изведнъж видях другите. Хилави разкривени драки, безброй
протегнати към небето голи клони. Под тях тревата беше неприлично
зелена. Между тях като фонтан изригваше – зелен храст, зелен бор,



зелено дърво. И пак море от акации. Голи клони, забити в небето.
Чужди клони – на слънцето, на свежия аромат на земята. Страшни
клони, недокоснати от пролетта.

Асоциацията беше неизбежна. Тя ме порази в мига, в който видях
дърветата зад завоя.

И тази осакатена от безразборно строени промишлени сгради и
заградена с тук-там разкъсана мрежа гора стана България. Малкото
обрулени, окъсани борове се превърнаха в незаспива-ли съвести.
Пролетта, събудила дремещия живот в сърцевината на дърветата,
накарала ги лудо да цъфтят и зеленеят през март и с новите си листа да
пият слънце, е този неудържим, необратим тласък към демокрация,
накарал ни да поискаме да живеем и с нови очи да гледаме света.

Мъка ме порази в мига, в който видях неразлистените дървета. Мъка
за дърветата, отминати от пролетта…

Мъка за хората… Голи души, черни, раздърпани. Сухи пръсти, впити
в небето. Стенещи, молещи, безнадеждни, примирени. Клетници, на
дъното на преизподнята, неподозиращи къде са… Отминати…

. . .
Заградена гора, синьо небе, слънце, пролет. Топъл вятър, топла земя,

мирис на цветя, насекоми.
Акации… Половин гора акации…
Ще дойде юни и акациите ще цъфнат. Опия-нени пчели ще смучат

нектара им. Опиянени ще дишаме мириса на бледите им цветове. Бяло-
зелени – ще избухнат с великолепието си.

И неразлистени ще останат само мъртвите дървета.
 



ВТОРА ЧАСТ

ЗА МЯРАТА.

И ЗА ДЕМАГОГИЯТА БЕЗ МЯРА.
 
 

„… задъхани, хукнахме да гоним света…”
1990

                        
 



05.05.1990 ЗА МЯРАТА И ДЕМАГОГИЯТА
 
Отново и отново.
Стоя пред белия лист и не мога да пиша. Не защото няма за какво.

Твърде много има.
Стоя пред белия лист и искам да пиша. Искам – моите есета да

взривяват съвестите. Искам.
Но времето е такова, че голите факти въз-действат по-силно от

литературата. Страшни в голотата си, те ни удрят в упор. Неподготвени,
несъбудили се още от топлите сънища, ние се строполяваме
неразбиращи, неспособни да приемем краха на душевния си уют.

Стоя пред белия лист и искам да пиша.
За мярата.
Искам да пиша за онази граница, която не може да бъде осъзната,

преди да бъде прекрачена. Невидимата граница, която превръща
аргумента в контрааргумент. И за онази, другата граница, която
природата е заложила в нас, и отвъд която критериите ни стават
безсилни да осмислят фактите.

Стоя пред белия лист и искам да пиша.
За мярата. И за демагогията без мяра.
 
 

ЗА ДЕМАГОГИЯТА, МЯРАТА И ЛАГЕРИТЕ
 
Израснахме в демагогия. Отхраниха ни с демагогия. Учиха ни на

демагогия и свикнахме с нея.
Научихме се да пропускаме някои пасажи от уроците в учебниците.

Научихме се да не обръ-щаме внимание на критиките за книги и филми.
Научихме се да не четем уводните страници на вестниците. Научихме се
да овладяваме нервите, смеха или сънливостта си, подготвяйки се за
изпит по някои предмети. Научихме се да не вярваме. И свикнахме с
демагогията.

Живеехме в летаргия, самоизолирали се от света – нищо не може да



ни стресне.
После дойдоха промените и заживяхме. Сблъскахме се в стена от нова

демагогия. Довчерашните ни партийни и държавни водители започнаха
да се кълнат в демокрация. Усмихнати мълчахме – отраснали сме в
демагогия. Времето минаваше, промените настъпваха. Ортаците в
кражбите започнаха да съдят крадеца, банкрутиралите започнаха да
плашат с банкрут, атеистите целуваха ръка на патриарсите. Със
стиснати устни мълчахме – отхранени сме с демагогия. Времето
минаваше, промените настъпваха. Идеолозите на насилието започнаха
да говорят, че се страхуват от насилие. Палачите поднесоха цветя на
жертвите. Изровиха се кости от земята, много кости. И стана страшно за
заро-вилите ги. Мълчахме стъписани – какво ли ще стане?

Тогава започна голямото контранастъпление. Вярваха ли си – не знам.
Упорито започнаха да внушават, че за смъртта на десетките мъртъвци,
убити тогава, преди “новата ера”, са виновни сто-тиците хиляди избити
веднага след “новата ера”. Вярваха ли си – не знам. Аз се смях. После се
се-тих за мярата.

Когато мярата се прехвърли, думите имат об-ратен ефект.
Когато мярата се прехвърли…
. . .
Когато чуем, че някъде са убили някого, ата-вистичен страх ни

сграбчва. Като страха от тъм-ното. Там, в тъмното, някой може да ни
убие. И мъка за жертвата се прокрадва в душите ни. И възмутени си
казваме – за убиеца смърт.

Когато четем история рядко се замисляме за убитите по време на
някоя победоносна битка. И през ум не ни минава да искаме възмездие
за убилите ги. И все пак – някои събития ни стъписват с безсмислената
си жестокост, като ослепената Самуилова армия и Вартоломеевата нощ,
като гилотините на Френската революция и кланетата на Априлското
въстание. Като лагерите на Хитлер и Сталин. Потресени четем
човешката история и болка за човечеството се вкоренява в нас. Но
времето ни отделя от историята и смекчава мъката за човешката
трагедия. И си казваме – времената са били други, хората са били други
– събитията са ги принуждавали да бъдат жестоки. Историята е една
дълга война. И си казваме – войната е в природата на човека, и
жестокостта по време на война е инстинкт за самосъхранение.



Гледаме по телевизията репортажи от Близкия Изток, от Африка и
Латинска Америка. Куршуми, смърт, окървавени трупове. Но там,
където се стреля, смъртта е сляпа. И отново болката по безсмислено
пропиления живот преминава през нас. Приглушена от разстоянието
болка. И от съз-нанието ни за сигурност. От вкорененото дълбоко в нас
убеждение, че в нашето “хуманно” общество сляпа куршумена смърт е
невъзможна.

. . .
Разкритията за лагерите в България се сто-вариха върху безметежното

ни ежедневие изневи-делица. И съзнанието ни беше неподготвено за
толкова ужас. Ние, отрасналите с демагогия знае-хме, че не всичко е в
името на Човека и за благото на човека, но все пак… Ние знаехме, че е
имало остров Белене и язовир “Росица”, че е имало политически
присъди и убийства без присъди, и репресии… Но все пак.

Все пак в Европа има мир от 45 години.
Четях потресена изповедите на оцелелите ла-герници и тъгата не

идваше. И колкото повече че-тях, толкова по-малко място за мъка
оставаше. Колкото повече четях, толкова повече се изпраз-ваха душата
и съзнанието ми. Нито чувство, нито мисъл. Бях парализирана. И само
някаква полуо-целяла част от мен питаше – защо? Защо няма мъ-ка? Не
знаех, не знаех…

. . .
После дойде новата вълна от нова демагогия на старите демагози.
Когато мярата се прехвърли.
Това беше отговорът.
Мярата, която превръща количеството в качество. Мярата, която

определя границите на едно качество. Границите, които заключват една
способност. Способността да виждаме, способността да чуваме,
способността да чувстваме…

Ние не виждаме ултравиолетовите лъчи, нито инфрачервените. Ние
не чуваме ултра и инфра звуците. И това не ни учудва. Знаем – такава е
природата ни.

И не бива да се чудим защо не чувстваме ул-тражестокостта. Такава е
природата ни.

Нормалната човешка природа не може да възприема ненормалната



жестокост.
 
 

ЗА ДЕМАГОГИЯТА И ВРЕМЕТО
Може би всеки мъничък човек, който току-що е започнал да осъзнава

себе си, живее с чувството, че светът започва с неговото раждане и
всичко, което се е случило преди това, се слива в едно аморфно тъмно
минало. Може би всеки мъничък човек, който току-що е осъзнал, че
живее, намира настоящето си хубаво и за бъдещето не мисли.

Не знам дали е така с всички хора (и народи) във всички времена, но
за мен, в края на 60-те години, беше така.

Времето и пространството бяха безкрайни. Те застрашително нахлуха
в съзнанието ми и моята крехка личност се люшкаше между постулата
за безкрайността на Вселената и страха от безкрай-ността на
познанието. Стоях на прага на живота. За мен времето още не
означаваше нищо, но вече знаех, че не мога да стигна до звездите. Знаех
също, че никой не може да ми каже точно кой, ко-га, защо и как ги е
създал.

И може би никога нямаше да направя своята първа крачка в живота,
ако…

… Ако не бях тръгнала на училище.
Когато, в началото на 70-те години тръгнах на училище, времето

изведнъж придоби стойност.
Аз изведнъж научих, че съм се родила в изу-мително време.
Научих, че в наше време, науката най-после е победила невежеството

и суеверието и може да отговори на всички въпроси. Тя, разбира се, не
можеше да отговори на моите въпроси, но…

Научих, че с тежкото минало на народа вече е свършено и вече ще
строим светлото бъдеще. Из-водът от това беше окуражителен – не е
нужно да се плаша от безкрайността на невежеството си. Бодро напред,
към нови върхове. Но… да не заб-равяме кому дължим щастливата си
участ.

И животът ни повлече.
Чавдарчета, пионерчета, комсомолчета.



И в букварите, и в читанките, и в учебниците манифестираха
картинки на благополучното Днес. В стройния им марш тук-там се
появяваха мрачните петна на безвъзвратно отминалото Вчера. Да не
забравяме какво е било, да не забравяме сега какво е, и да знаем кому да
благодарим, че живе-ем в мечтания рай.

Животът ни влечеше и растяхме. И гледахме и слушахме и четяхме. И
картинките от учебниците започнаха да се пукат. И желязната завеса,
ръждясала, започна да се свлича.

Започнахме да сравняваме – не какво е било у нас преди и сега, а сега
какво е при нас и при “тях”. Толкова дълго ни бяха учили кому трябва
да благодарим, че ни бе невъзможно да сгрешим кого трябва да
прокълнем.

Животът продължи да ни влачи.
Чавдарчета, пионерчета, комсомолчета.
С широко отворени очи и глухи.
Научени на демагогия, пропити с демагогия и глухи, продължихме да

живеем.
. . .
После времето ни разтърси. Събуди ни. От-вори душите ни, ушите ни,

устата ни. Закрещяхме от болка за пропиляното всичко. Задъхани хукна-
хме да гоним света.

И тичайки, чуваме старите догми. Старите приказки, старите ленти 
оживяват (не, размърдват ги). Старите демагози крещят: “Вижте, вижте 
какво беше преди ние да дойдем, гледайте какво е   с е г а … Какво 
направихме   н и е! Какви магистрали, заводи, бетонни градове!!! А 
гледайте   п р е д и   как сте живели… Дребни фабрики, разпокъсани
ниви, няма трактори, механизацията къде е?! Внимавайте, хора, нас
слушайте, не вярвайте на ония, брадатите, пак там ще ви заведат – в
тежко-то капиталистическо минало…”

Крещят демагозите и забравят времето.
Все още не сме се научили да връщаме вре-мето назад.
Те не можаха да го спрат.
Мъчително бавно, то вървеше напред и за 45 години успя да

асфалтира улиците ни и да сложи върху покривите на къщите ни
телевизионни анте-ни.



. . .
Спринтираме, увлекли живота след себе си.
 

            

20.05.1990 ЕСЕТАТА СТОЯТ В ЧЕКМЕДЖЕТА
 
Отново бягам в стария бележник. Пиша върху странички колкото

длани.
Пиша – и нищо.
Времето минава. Дойде пролетта, идва лятото. Времето минава.

Пропилях възможността си да излетя. Аз ли съм виновна, другите ли…
Горях, живях и писах. Живях на предела на издържливостта. И нищо.

Дните минаваха – сиви, в очакване. Нищо не се случваше. Три месеца
вече. И колко есета – не помня… Излезе едно – за да не избухна.

Измамно време, изпълнено с измамна дейност.
Живея с широко отворени очи. Щастлива, удовлетворена – затова, че

правя нещо. Пиша. Пробуждам заспалите съвести.
И нося есета в редакциите. Изпращам ги на мама и татко. Близки и

приятели ги четат. И редактори. Всички ме гледат с грейнали лица –
възхитени и трогнати от написаното. И есетата стоят в чекмеджетата.
Заключени, чакат.

А хората, за които са писани вървят безли-чни безразлични край мен.
. . .
И се питам – защо?
В мен ли е вината, в другите ли…
Безсилие пропълзява в мен.
И сивотата на дните запълва моят вакуум с добре познатия вкус на

безнадеждност, безперспективност, обреченост…
И се питам – защо?
Няма промяна.
 

10.06.1990 ПРЕД ИЗПИТ
 



Пак отварям стария бележник, за да напиша няколко реда в него –
както преди всеки изпит. Днешният ден не е изпит за мен. Днес е
изпитът на България. Първият изпит по демокрация. Пър-вият изпит по
мислене.

Ще покажем ли, че сме се научили да виждаме и разбираме живота
около себе си? Ще покажем ли, че можем да преценим – кой е виновен,
за да бъде той такъв и кой е способен да го промени?

Ще осъдим ли днес демагозите? Ще осъдим ли престъпното им
минало…

Или като стадо послушни овце ще се оставим да ни водят пастирите-
вълци?

Ще оставим ли убийците на нашите близки да се усмихват невинно
над нас? Ще оставим ли осакатилите живота ни да осакатят мечтите на
децата…

Съзнателно не бихме го направили, но как се страхувам от
инертността. Как се страхувам, че научени да живеем на сянка и завет
няма да посмеем да излезем на слънце.

Пиша този ред и не искам да вярвам, че може да се случи. Не искам да
вярвам, че е възможно да не отключим вратата на затвора си, щом
държим ключа в ръцете си.

Вярвам в здравия разум на своя народ и в из-страданото му чувство за
свобода.

 
                              

10.06.1990 ИЗПИТ
 
Гласувахме облечени в синьо. Усмихвахме се един на друг – сини.

Празнично облечени в синьо се разхождахме. Над нас беше синьото
небе. Без-крайно, бездънно юнско небе. Около нас беше ве-ликолепието
на юнската зеленина.

Избуяли дървета, обърнали към Слънцето листа. Погълнали енергията
на светлината, зеле-ните листа ни я връщат, обгръщат ни с нея и ни
правят силни.

И така е навсякъде. Навсякъде живеят хора – едни и същи хора –



страдали и страдащи, обрулени, обезверени. Осъдени на безнадеждност
и на нищета… Възможно ли е да гласуват за палачите?

Палачите…
Успяха ли да ни възпитат в послушание? Успяха ли да ни възпитат в

безмислие, в подчинение, в конформизъм, в безделие, в страх?
В страх от бъдещето, в страх от промяната, в страх от себе си, в страх

за себе си, в страх от насилие… в страх от живота…
Научиха ли ни да съществуваме, без да се опитваме за живеем.
. . .
Смеят се децата под прозореца, играят.
И говорят за демократична България.
 

                              

10.06.1990 НОЩ
 
Нощ.
За първи път пиша с толкова болка. Защото ме боли за всички.
Боли ме за тези, които като мен вярваха, че днес ще бъде последният

ден на робството. Боли ме и за тези, които с гласа си направиха така, че
свободата да не дойде. Боли ме за техните изгубе-ни души, за промитите
им съвести… за неспособността им да виждат с очите си, да мислят с
главите си. Кълбо от болка съм – къде е синьото небе…

Отблъсквам отчаянието – борбата продължава.
Не мога да отблъсна срама.
И виждам само робство в нашата дълга исто-рия. Робството,

продължило пет века ли промени гените ни, или робството, продължило
пет десе-тилетия пречупи волите ни…

Нощ е. И не виждам светлина.
Изцеждат се минутите. Ще дойде утре. Ще грейне слънце в синьото

небе…
От утре борбата продължава. И това няма да бъде предизборна борба.

От утре започва дългата борба за оздравяването на нацията. За всеки чо-
век, за всяка съвест, за всяка душа…

… Прекъснаха прякото телевизионно предава-не…



Боже, прости ми, че се усъмних в народа си. Прости ми, че аз,
манипулираната от рождение, се осмелих да съдя другите. Прости ми,
Боже, срама и отчаянието… Не вярвах, че е възможно днес да се
манипулират избори.

Четях статии във вестниците за фалшификациите и насилието през
1947. Вярвах. Знаех, че настъпващата партия е способна на
престъпления спрямо волята на народа си в името на властта. Защото
тогава е била подкрепяна от чужда мощна сила. Защото такава е била
политическата обстановка в света… Вярвах, за-щото е било отдавна.
Тогава, много преди да съм била родена.

И не вярвах, че днес е възможно. Защото днес живея. Защото светът
се променя пред очите ми. Защото светът се освобождава от оковите.
Защото светът ще се обедини. Ще забрави идео-логиите, омразата,
страха. Не вярвах, че днес, когато този свят се ражда…

А трябваше да се съмнявам.
Защото за престъпниците властта е единственото спасение от позора

на разкритите престъпления. Спасение от възмездието за насилието над
телата и душите на цял народ. Спасение от възмездието за кражбите им
и бедността ни. Спасение от отговорността за разрухата в страната ни.
За разрухата в градовете и селата, в икономиката и природата. За
разрухата в нас.

Прости ми, Боже, че повярвах в пропагандата им, че повярвах във
възможността да бъдат честни. Прости ми, че забравих за демагогията
им – без мяра.

Прости ми гордостта.
Прости ми, че повярвах в независимостта на разума ми. Аз, родената,

възпитаваната, порасна-лата, в царството на ада.
. . .
Разсъмва се. Отива си дългата нощ. Нощта на отчаянието, безверието  

и срама. Развиделява се. И макар още да не е светло, знам – небето през 
деня ще бъде синьо. 

Небето винаги ще бъде синьо.
 
 

11.06.1990 ХОРА-ЗАТВОРНИЦИ



11 юни трябваше да бъде денят на нашата победа.
Потресени мълчахме в домовете си. Незаспивали се гледахме на

разсъмване и не разбирахме – защо?
Нощта си отиваше, изпълзявахме от отчаянието. Денят идваше – син.

И тръгнахме по улиците. Сини знамена се вееха от балконите.
Тръгвахме сини – в сините празнични дрехи, с които вчера гласувахме в
синьо. Вървяхме по улиците, чакахме по спирките, пътувахме, потънали
в себе си, удавени във въпроса – защо? А после срещахме погледите си
и се усмихвахме. Борбата продължава.

После слушахме, слушахме, слушахме радио. Чухме толкова много
песни, колкото никога досега. И все същото кратко съобщение – „от
Народното събрание – нищо ново”.

И тръгнахме към Народното събрание – умо-рени от чакане. Уморени
от несигурност, от болка. Удавени във въпроса „защо?”

Сини от глава до пети се събирахме пред Народното събрание, веехме
сини знамена и пеехме „Не щеме комунизъм”. Не искаме комунизъм.
Стояхме пред Народното събрание и се питахме – ка-кво става?

После тръгнахме – няколко души със сини знамена – „Не щеме
комунизъм”!

Станахме много. Минахме през площад „Демокрация”. Минахме
покрай стария партиен дом на новата партия, минахме покрай старите
комунисти. Вдигнали палец нагоре, знака на новата партия,
самодоволно крещяха „Бе-Се-Пе”. Къде ли се е скрила верността им към
комунистическия идеал? Но защо се учудвам – в една казармена
организация никой няма право на мнение. И на идеали. Дисциплината
стои над съвестта, над убежденията, над човечността. И старите
комуни-сти славят социалистическата партия. Ние мина-ваме покрай
тях – сини, млади и усмихнати – вре-мето е наше.

Вървим между релсите по улица „Витоша”. Като решетки на затвори
бяха прозорците на трамваите. В тях пътуваха хора-затворници.
Пътуваха, потънали в собственото си време-пространство. Откъснати,
откъснали се от света – с посърнали лица, с угаснали очи. Отново
пречупени – хора-затворници. Сенки в царството на мрака.

И закрещяхме – за да ни чуят зад стъклата-решетки.
Уморени, отчаяни ръце с мъка се вдигнаха нагоре, със знака на

победата. Посърналите лица на хората от първото поколение на



тоталитаризма се подмладиха пред очите ни. Защото в очите им отново
имаше надежда. Те потръпваха и изправяха увисналите си рамене.
Отмятаха назад косите си. Изправяха главите си и вдигаха ръце нагоре –
със знака на победата.

И решетките паднаха.
Отново и отново…
Вече знаем, че отново и отново ще тръгваме от нулата нагоре. Отново

и отново ще тръгваме от нулата, но всеки път тя ще бъде на следващото
стъпало по пътя към свободата.

 
 

11.06.1990 ПОБЕДЕНИТЕ
 
В шест часа след обед, площадът пред Двореца на културата е син.

Само духът крепи изнурените ни от безсъние, умора, болка и
преодоляно отчаяние тела. Вдигаме изтръпналите си ръце на-горе, към
синьото небе, и чакаме официалните ре-зултати от изборите.

Разлюляна маса от хора. Разлюлени души. Говорят лидерите ни.
Окуражават ни – с думите си. И ние ги окуражаваме – с присъствието
си.

Стори ми се, че приличаме на деца, бродещи из тъмна гора. Забързани
сме тръгнали натам, на-където между клоните прозира синевата на
небе-то… Стоим на малка горска поляна. Слънцето сипе лъчите си над
нас, небето ни обгръща. Объркани деца – това не е краят на гората.

Стоим пред Двореца на културата. Лидерите ни говорят. Веят се сини
знамена. Изведнъж гла-вите се обръщат назад. Викаме по-силно
отколко-то можем “единство”. Защото в морето от синьо се вееха
оранжевите знамена със зелени детелини на БЗНС. Почувствахме се
силни – от бликналата обич към тези хора, дошли при нас. Щастливи и
силни от съзнанието, че неутралните стават прия-тели, а приятелите -
едни от нас…

Сините и оранжевите знамена се вееха и аз не можех да викам, защото
плачех.

Хората прииждаха…



. . .
Борба на воля и изтощение.
През нощта отидохме на бдението. С цветя и свещи и със знамена.

Студентската стачка вече беше започнала. Борбата продължава. Ние,
победените, празнувахме. Не мога да обясня този феномен, но факт е, че
ние, победените, излязохме по улиците и развяхме знамената си. Целите
сини, ние манифестирахме убежденията си. И невъзможността да се
върнем назад. Не гражданско неподчинение – невъзможност да се
върнем назад. Ние вече сме други хора. Гласувайки за свободата, ние се
освободихме. И в нас са унищожени старите задръжки, напластявани с
години.

Победителите свиха знамената си и се зак-лючиха. От страх от себе
си. Гузните съвести те-жат. Те мълчат изолирани. Мълчат, защото знаят
цената на гласовете, дадени за тях.

А ние се лутахме. Отново и отново се люшках-ме между надеждата и
отчаянието. Лутахме се в нощта, догаряха свещите в ръцете ни.
Скитахме по улиците, веехме знамената си, протягахме ръце един към
друг… Викахме “СДС” – да се чуем, да сме сигурни, че съществуваме –
в нощта.

 

12.06.1990 ПЪТЯТ КЪМ ИСТИНАТА
Пак съмна и пак с надежда се вкопчихме в транзисторите. Синьото

небе се усмихваше над нас и ние се усмихвахме – сини. Заваля дъжд, из-
ми всичко. Всичко, което може да бъде измито. Небето пак грейна. И
разбрахме – София е синя. И ние, победените, видяхме как лицата на
победите-лите се удължават с увиснали надолу челюсти.

. . .
Под зеления свод на дърветата в Докторската градина пиша. За

студентската стачка и за граж-данското неподчинение пред
Университета. Тук, под зелената сянка на дърветата е тихо. Само птици
писукат и кучета се гонят между храстите.

Досега ходех по митинги и знаех какви са хо-рата до мен. Чувствах ги
близки и вярвах в тях. Караха ме да се чувствам щастлива и силна. И
спокойна. Когато днес дойдох пред Университета, атмосферата бе



друга. Не усетих хората около себе си. Те бяха други. Със сини знамена
и сини, но – други. Чувствах се чужда. Блуждаех. Тук-там усещах, че
има и други като мен… Но не можехме да се намерим.

После слушахме радио, скупчени един до друг – студентите се
разграничават от нас.

Под зеления свод на дърветата пиша – за студентската стачка и за
гражданското неподчинение пред Университета…

И ми е трудно да преценя – каква е истината.
И ми е трудно да призная – не бях при истинските.
 

                        

13.06.1990 КОИ СА „ИСТИНСКИТЕ”
 
И през този ден не можах да намеря истината за гражданското

неподчинение. Но намерих моята истина. Моето гражданско
неподчинение. Разхождах се сама из сините улици, развявах малко син-
ьо знаменце. Исках да зная какво става – да видя с очите си, да чуя с
ушите си. И вървях – от сгра-дата на СДС до Университета и от
Университета до сградата на Телевизията. Следобедът напредваше.
Хората ставаха повече, и колкото повече ставаха, толкова по-истински
бяха. Промени се съставът им – безделниците, децата и пенсионерите се
стопиха сред тези, които дойдоха след края на работния ден уморени,
неспали, и готови отново да не спят, но да накарат информационния
гигант да заговори. За да се знае истината – от всички и навсякъде. Да се
знае – кое е слух и кое е факт. Да се знае – защо се мълчи, и – кому е
нужно.

.  .  .
Днес, на 13-ти, спекулацията с мъката на хо-рата стана прекалено

очевидна, за да не бъде за-белязана. Кой знае как, появиха се нови
“барика-ди”, които оградиха Орлов мост и наистина спряха движението.
И общественото мнение се насочи срещу нас.

А ние стояхме пред Университета. Дъжд ва-леше и веехме знамената
си. Стояхме и пред те-левизията – викахме “оставка”. Следобедът нап-
редваше, хората идваха – все повече, все по-уморени, все по-объркани,



все по-обезверени. Все по-непреклонни. Все по-неискащи да бъдат
лъгани, манипулирани, използвани…

Около “барикадите” се разхождаха милиционери, безделници и
вярващи със сини знамена.

Кой охраняваше барикадите?!
.  .  .
Машината за манипулации действаше. Демагозите демагогстваха. И

ни противопоставяха. Ма-шината за манипулация бе пусната в ход и
мина през нас. Видяхме как истината се изкриви и как лъжата стана
истина.

И се лутахме.
Объркани, уморени, решени да останем свободни.
Действителността ни се изплъзваше. Всичко около нас бе хлъзгаво,

неустойчиво, чупливо. И като в сън ми се струваше, че бягаме, а
пясъкът ни засипва и ни връща назад.

На 13-ти вдигнахме барикадите и продължихме да искаме вдигане на
информационното затъмне-ние.

Продължихме да искаме…
 
 

15.06.1990 ПОБЕДЕНИТЕ ИСКАТ
 
Под променливо-облачното небе, пред храма “Св. Александър

Невски”, на нашия площад, започнахме да се събираме на митинг. По-
рано ли дойдох, по-малко ли бяхме – оказах се съвсем близо до входа на
храма. Все повече хора идваха, все по-близо до трибуната ме
изтласкваха. Събирахме се – по-мълчаливи, по-уморени, по-сиви.
Слушахме песните си – телата ни улавяха ритъма им, мелодиите
прогонваха апатията, духът се връща-ше в нас. И душите отново
изригнаха – 45 години стигат, времето е наше. Запя площадът – през
сълзи – „45 години стигат…”

Облаците се разпръснаха, слънцето грееше и небето над площада пак
беше синьо.

Така започна този митинг – на победените. На този митинг ние,



победените, пяхме. Ние, победените, с присъствието си заявихме, че
борбата продължава, защото… времето е наше.

На този митинг ние, цял площад хора, поискахме надпартийна
информация. Защото ние, цял народ, цял живот сме имали само
партийна информация. И ние, половин народ, знаем докъде ни доведе тя
– прецеждана, подрязвана, скривана. Ние, свидетелите, участниците в
събитията знаем как истината се превръща в лъжа и как лъжата става
истина. И ние, цял площад хора, поискахме истината да стига до всеки
непроменена.

. . .
На този митинг разбрах, че истината може да стигне до всеки

непроменена. Дори когато за това е нужно време, колкото половин
живот. Дори кога-то истината идва от ада. На този митинг разбрах, че
наистина за човешкия дух, за човешкия ум, за човешката воля не
съществуват огради. Днес аз видях как през времето, през мълчанието,
през терора, от ада – на площада дойде една грозна истина, казана с
хубави стихове. За първи път чух поезията на Йосиф Петров. И тогава,
на площада, разбрах, че ние сме победители. Разбрах, че от-давна сме
победили. Ние винаги сме били побе-дители. Ние – разбиращите,
искащите, устоявали-те. Тогава, на площада, разбрах – че те, победи-
телите, отдавна са били победени. В различно време, различно – те са
били побеждавани от всеки от нас. Те, престъпниците, отдавна са били
осъдени. Всеки от нас ги е осъждал.

Тогава – за какво им е властта?
 
 

26.06.1990 КОЛКО БЪРЗО ЩЕ СТАНЕМ?
 
Тиха вечер. Щурците свирят. Сама съм. Пиша – пак в стария

бележник.
Вчера бях на митинг в подкрепа на студентските стачки. Хубав

митинг беше. Но вече се уморих да пиша за митинги.
Говориха родители на студенти. Трогателно беше – родителите

следват децата си. Учат се от тях, гордеят се с тях. Искат – когато



пораснат – да станат като тях…
И все пак, те, родителите, успяха  „в недостойно време да създадат

достойни хора”.
Хубав митинг беше вчера…
Говори Желю Желев. Докато го слушах си спомних една стара

мъдрост – не е важно дали си паднал; важно е колко бързо ще станеш…
А ние станахме толкова бързо, че не се разбра дали сме падали. И
борбата продължава.

Борбата с посттоталитарното общество…
 
 

28.06.1990 МИНАЛОТО В МЕН
 
Днес исках да остана със стачкуващите в градинката пред Народното

събрание. Не ми стигна сила, смелост… Не това са думите. Не можах да
се откъсна от ежедневието? И това не е… Не можах да изляза от себе
си? Не съм герой. Още по-малко – площаден герой.

Може би постъпих не съвсем честно спрямо себе си, спрямо
времето… Може би – постъпих разумно. Не можах да преодолея
инертността си, или не можах да преодолея характера си?

Уморих се…
В къщи съм. Всичко ме боли. Спи съзнанието ми…
… Не спи…
Вече два дни пиша. Не в този бележник. Не тези редове. Вече два дни

пиша – своя спомен – за времето… Своя спомен – за затрупаното с
мълчание минало… Пиша… за бабината сестра… За живота й и за
смъртта й… и за пътя ми до нея… За пътя ни към тия, като нея, които
първи са се изправили срещу системата – със слово, хляб и оръжие…
Първи в България, първи в Евро-па, първи в Империята на злото…
Пиша, за да се знае, че народът ни не е робски, защото преди 40 години
с кръв е платил последната си глътка свобода…

Искам да съм другаде…
 



06.07.1990 НЯМА СБЪДНАТИ МЕЧТИ
Другаде съм. Синьо море, синьо небе, слънце. От няколко дни съм на

пясъка, денонощно. Загубих представа за времето.
Плувам, уча се да карам сърф. Сливам се със сърфа, чувствам го като

част от себе си, но и като нещо, което трябва да победя. Падам и отново
се качвам. Падам и ставам – борба. Духа вятърът, грее слънцето, слята
съм – с морето и с небето.

От няколко дни живея така, както бих искала. Както съм мечтала.
Далеч от натрапения ми живот, който съм длъжна да изживея.

Синьо море, залив, скали, небе. Опияняващ мирис на трева и
водорасли.

Сбъдната мечта.
. . .
Няма сбъднати мечти.
Не синьо море искам днес.
Отново искам да съм другаде.
Там, където градските улици излъчват топлина. Там, където погледът

се блъска в грозни сгради. Там, където зеленината не мирише, а
съществува като изключение на природните закони.

Там, където човешките закони се променят. Не, където хората
променят нечовешките закони.

Море, залив, сбъдната мечта. Няма спокойствие. Няма.
. . .
Вчера разбрах какво означава провинция. Да-лечна и глуха. Вчера

телефонните връзки бяха прекъснати и опозиционни ежедневници не
дойдо-ха. И само транзисторът стърже, хващайки “Хори-зонт”, заедно с
турска радиостанция.

Тихо градче, сталински площад, партизански па-метник, изсечен от
камък. Туристи… безмълвие, сън.

И няма просветление.
Избелели предизборни плакати дрипави се веят по стените. Нека

президентите осъждат на-родите си, нека народите осъждат
президентите си. Спокойствие. Сън.

Няма телефонни връзки. Няма вестници. Само транзисторът стърже…



. . .
И няма сбъднати мечти.
Син залив, море, скали. Опияняващ мирис на треви и водорасли…
Защото искам да съм другаде.
Там, където хората променят нечовешките закони.
И осъждат президента си.
И го принуждават да подаде оставка.
И да се извини.
Защото място за насилници вече няма. И мя-сто за непогрешими.

Който изгуби равновесие – трябва да падне. И да стане – ако може…
… Уча се да карам сърф. Трудно е да уловиш вятъра. Трудно е да

прескачаш вълните. И да пазиш главите на хората – дори от
възможността да ги смажеш.

Ако не можеш да пазиш главите на хората – падай!
И не се опитвай да улавяш вятъра.
 
 

02.08.1990 ПРЕЗИДЕНТЪТ
 
Вчера избраха президент. Първият демократично избран президент,

председателят на СДС - д-р Желю Желев.
Вчерашните вестници изглеждат стари – като отпреди Христа. Днес

всички пишат меко, скрили злобата и острите пера. Надявам се – може
би омразата ще се размие…

… Променя се животът, всеки ден. Всеки ден бавно се приближаваме
до Властта и бързо обедняваме. Всеки ден “те” отстъпват. Стават тихи,
хрисими, “добри”. Унизени и неспособни, отиват си. И ми е трудно да
пиша – все едно да удряш бит човек…

Ще си отидат. И ще се размие омразата…
 
 

09.08.1990 ОМРАЗАТА НЕ СЕ РАЗМИВА
Омразата не се размива. Дреме под усмивките на парламентаристите.



Проблясва в думите на журналистите. Извира – от очите на минувачите.
Омразата не се размива. Не може да се стопи – страхът я крепи.

Страхът им от нас, страхът ни от миналото. Стои омразата – в
спомените ни и в настоящето им.

Но все по-безсмислени, все по-нелепи изглеждат нейните ерупции…
 

                        

27.08.1990 ПОЖАРЪТ НА АРХИВИТЕ
 
Времето минава през нас, прегазва ни. И настоящето става минало –

за един ден.
Пламъците, облизали стените на една каменна сграда промениха

представите ни за добро и зло. После пожарът стана минало – за един
ден.

И представата ни за добро и зло отново дойде на мястото си. И
пламъците, лумнали за да осветят варварството и екстремизма отново
осветиха само демагогията. Познатите до болка думи и клишета ни
удавиха, блъвнали от множество уста, чути във всяка къща, в която има
телевизор, чути от всеки крачещ по улиците, с долепен до ухото си
транзистор; прочетени в хиляден тираж. Змии и гущери изпълзяха от
устата на омагьосаната мома. Змии и гущери плъзнаха по улиците, в
домовете ни, в главите ни. Омагьосани сме още от момата, която 45
години ни храни с демагогия.

Лумнаха пламъците и отидоха в миналото – за един ден. И ние
оставаме да чакаме отговора на въпросите “Кому беше нужно?” и
“Защо?” Ще чакаме и все ще се питаме – кой го направи. “Кой?” И
критериите ни за добро и зло ще се люшкат. Защото лесно е да се съди,
трудно е да се разбере. Защото зад всеки “кой” има различно “защо”.
Само до болка познат ни е този, комуто бе нужно.

Комуто бе нужно задрямалата омраза отново да плисне и вчерашните
палачи, днес станали жертви – да хленчат за възмездие.

. . .
Настоящето за един ден стана минало и омразата пак заспа. Ще спи

омразата, несъбуждана от пожари. Навеки ще спи – небудена от



демагогия. Понесли я в себе си, спяща, ще вървим един към друг. Ние и
те. И може би ще се срещнем. И може би ще живеем – щастливо и в
благоденствие… някога… може би ще простим…

И ще живеем щастливо и в благоденствие, ние и те, в нов свят, в общ
свят…

… Ако няма кой да буди омразата…
 

21.11.1990 ОТНОВО ТРЪГНАХМЕ
 
Тръгнахме.
Момчета и момичета. И преподаватели и граждани и деца.
Вървяхме. Заобикаляхме трамваите с протегнати ръце. Носехме

карикатури и викахме “оставка”. Протягаха се към нас ръце – с нашия
знак на победата – от трамваите, от тротоарите, от отво-рените прозорци
на къщите. Тъжни бяха лицата – нашите и на минувачите. Мъртви бяха
очите – търсим се и не се намираме. Вървим – към нашия площад.

Стигнахме – огромен, храмът е пред нас. Загубихме се – в
пространството на нашия площад. Рехаво разпръснати стоим и викаме -
“оставка”. С нас са карикатурните ни лозунги.

Гръмна уредбата на площада. Запяхме – „Комунизмът си отива, спете
спокойно деца…” Гърми уредбата, пеем. Протегнали сме ръцете си
нагоре, с нашия знак на победата. Ще победим ли някога… Пеем.

Оплътнява мракът и множеството оплътнява. Пълни се
пространството на нашия площад. Слушаме ораторите си, викаме
“оставка”. Стъмни се. Запалихме свещите. Говорят ораторите ни. И ние
говорим, но когато е време за викане – викаме. Вика площадът –
оставка.

После тревожна вълна мина през него – идват. Старците идват. И
множеството пред трибуната започна да оредява. Концентрираше се в
срещуположния край – там, където стърчи един обеззвезден пилон. И аз
тръгнах натам. Нашият оратор говореше – “бъдете нежни като
цветята… защото сме млади и нежни… “ От двете страни на улица
“Раковски”, с целите си дробове, до отказ на гласа викахме - оставка.

А те вървяха, старците. Като пълноводната река на тяхното бъдеще се



изсипваха върху нас. И ни удавяха – не в благоденствие, пак в
безнадеждност. Вървяха, невъзмутимите старци. Мълчаливо вървяха,
бронираните старци. И гледаха от кухите орбити на черепите си
бъдещето, станало минало…

 
                                    

22-23.11.1990 „ОСТАВКА”!
 
Прозорците на къщите светеха, когато се прибирах. Вървях с 

изтръпнали крайници към моята кутия  човешки уют. Застанах – лице 
срещу телевизор – с действителността. В един и половина през нощта – 
лице срещу телевизор – с “тях”. Видях ги. И се задуших.

.  .  .
В синия мрак на хладната вечер, под спокой-ното жълто на звездите,

залята от светлината на прожектори, тълпата ме люшна напред –
устремно – към желязната ограда, отделяща ни от полиция-та, отделяща
ни от празното край Парламента. Още по-твърда бе обратната вълна –
десетки кра-ка смазаха моите.

Не повторихме опита да скъсаме кордона. Продължихме да пеем, да
скандираме, да викаме… И да чакаме края на парламентарната почивка.
Загубили представа за реалното време знаехме, че продължава повече от
час. Ние, които шест-седем часа стояхме тук и чакахме, чакахме,
чакахме.

Очакването се превърна във вулкан. Измръзнали хлапета подскачаха
край мен. И аз подскачах – за да се стопля и да изгоня очакването от
себе си. Бях във вулкана, на “предната линия”. Там, където множеството
се превръща в тълпа. И аз станах “тълпа”.

После заседанието продължи и отидох там, където можех да го
слушам – при възрастните. Седнах на последното стъпало на храма.
Като га-лактики, разпръснати във Вселената, кръжащи, хората се
скупчваха около притегателния център на някой транзистор и слушаха.

Слушахме, скупчени един до друг. Понякога викахме, и чувахме
гласовете си по радиото… Възрастна жена шепне на побелелия мъж до
себе си един от циничните лозунги на “предната линия”. Двамата тихо



се смеят. Слушаме и викаме и пеем – времето е наше. Стичат се сълзи
по красивото лице на старица. И тя пее – времето е наше. Бременно
момиче сяда на стъпалото до мен. И пее – времето е наше. Времето е
наше.

Пак слушаме. И понякога викаме. И лъчите на прожекторите пак ни
обливат. Гора от вдигнати ръце нагоре. И кратери от викащи уста.

Викахме – възмутени. Обнадеждени – викахме. И отчаяни – викахме.
Но не мразехме – смеехме си.

Смеехме се и там, на “предната линия” И ко-гато се люшнахме напред
– устремно – за да раз-късаме кордона. И когато паднахме назад,
усетили силата му… пак не мразехме…

. . .
Застанала лице срещу телевизор – с “тях”, в един и половина през

нощта, аз ги видях. И се задуших.
Къде е дъното на човешкото падение?                        
 

23.11.1990 УМОРАТА...
 
Когато умората се превърне в болка, а болката в стиснати зъби…
Когато студът премине през дрехите и стигне до кожата;
когато студът премине през мускулите и стиг-не до костите…
Когато само волята движи тялото…
Когато в гърлото не е останал вик… и синя мъгла ни обгръща…
Когато настоящето е изчерпано и бъдеще няма.
Тогава започна революцията.
. . .
Когато политическото късогледство се пре-върна в гавра;
когато политическата демагогия се превърна в бич;
когато инатът остана единственото средство за задържане на

властта…
Тогава започна революцията.
. . .
Когато надежда вече нямаше, и нямаше в ка-кво да вярваме.
Когато омразата удави любовта…



Тогава остана само отчаянието.
И започна революцията.
.  .  .
Когато в синия мрак на нощта опозицията из-лезе от Парламента и се

върна на улицата, тогава отчаянието се превърна в сила и започна
революцията.

 
 

26.11.1990 СТАЧКАТА
 
Стачката за оставка на правителството запо-чна в шест часа. И

започна с манипулации – в страна всичко е спокойно. Времето
напредваше – в страната всичко е спокойно; тук-там някой стач-кува.
Часовете минаваха. В ефира звучаха позаб-равени, но добре познати
оптимистични нотки – всичко е наред, само в столицата тук-там транс-
портът куца. Позабравени интонации, позабравени думи, позабравен
начин на мислене. Бързо се отърсихме от цензурата върху свободата на
сло-вото – грозно стърже днес в ушите ни тя.

. . .
Трудно изминах за първи път 10-те километра от жилището си до

площада. Нашият площад, по обяд, в понеделник, бе залят с хора.
Много хора със сини лентички на гърдите – “стачка до остав-ка”, със
сини знамена в ръцете, с плакати-лозунги и карикатури – за оставка.

Пяхме, смяхме се от подтиснато напрежение. Говореха, слушахме. И
по-леко ни ставаше. Заед-но бяхме, много бяхме, и от прочетените
телегра-ми, идващи от страната разбирахме, че не сме сами, че сме
много и навсякъде. И несигурността бавно отстъпваше на надеждата, че
може би ще успеем.

Пеехме, смеехме се – вече с отпуснати души – надявахме се. И
викахме – “подкрепа”. Подкрепа на “Подкрепа”. И викахме – “оставка”.
Много сме, ще ни чуят.

. . .
Още по-трудно извървях 10-те километра от площада до жилището



си. Върнах се – уморена и кална – за да чуя, че “само 1% от трудещите
се в страната стачкуват”. Само на площада бяхме пове-че от 1%.
Познатите до болка стари трикове – гладки физиономии, авторитетни
гласове, скъпи костюми и усти, бълващи лъжа… После се изсипаха
опровержения. После – опитаха се да подкупят студентите. После…
Застанала лице срещу теле-визор с “тях” – смеех се, на безсилието им.

 
                  

27.11.1990 ДЪЖДЪТ
 
Дъждът се изсипваше над главите ни. Мокри, пеехме на площада. И

размахвахме сини чадъри – “оставка!”.
Стачката се разраства. Гневно четат телеграмите – опровержения на

снощните лъжи.
Дъждът се изсипваше над главите ни, мокреше лицата ни, миеше

сълзите ни.
Тръгнахме към сградата на Телевизията. С плакатите и с

карикатурите си. И с виковете си -   “оставка”.
. . .
Вечерта, лице срещу телевизор с действител-ността, видях, че “те”

отстъпват. С угаснал поглед и меки фрази този, който доскоро с думите
и с присъствието си ни караше още по-силно да негодуваме, направи
мъглява декларация. С много меки фрази и с угаснали очи той не каза
нищо. И пак се смях – на неспособността им да действат.

Опитаха се да подкупят учителите.
 
 

28.11.1990 БЛОКАДА И НАСИЛИЕ
 
Облаците се разпръснаха над храма. И слън-цето заблестя по мокрите

кубета. През водните капки, увиснали на миглите ни гледахме пречупе-
ната светлина на небето.



. . .
С блокада и насилие започна този стачен ден. С една счупена

момчешка глава и с цветя, поднесени от битите на билите. Така започна
този стачен ден в сините часове на утрото. И с много, много стачници.
Вече никой не можеше да скрие главата си в пясъка – от фактите. Вече
по-малко манипулираха. Или по-малко им вярвахме?

. . .
Облаците се разпръснаха над храма и над главите ни…
Защото, когато пилотите и инвалидите стач-куват заедно – против

едно правителство… на то-ва правителство не му остава нищо друго,
освен да падне.

Защото, когато бащите и синовете пеят заед-но – против една система,
на нея не й остава нищо друго, освен да се срине.

Защото, когато студентите и миньорите са от едната страна на
барикадата – няма кой да застане от другата… и ще стане това, което
искат.

Облаците се разпръснаха над храма и над душите ни.
Стачката набира скорост. “Те” мълчат. Не ис-кат да отстъпят. Чакат.

На какво ли се надяват?
И ние чакаме. Не се надяваме. Знаем – много сме. И връщане назад

няма. Чакаме – времето е наше.
Опитаха се да подкупят нефтохимиците.
 
 

29.11.1990 СЪБУДЕНИЯТ НАРОВ
 
Вече никой не се опитва да нарече лавината “снежна топка”. Нелепо

звучат редките съобщения за митинги или подписки в защита на вече
обреченото правителство. Изсипва се музика от стачкуващото радио.

За мен този ден започна с митинга на стачку-ващите учители пред
Министерството на просветата. Сини знамена, вдигнати ръце – оставка,
победа. Просветли се просветата – през тази година, през този месец,
през този ден. Събудиха се будителите на народа. И народът се събуди.
Набира скорост – събуденият народ. И вече никой не нарича лавината с



друго име. И никой не може да остане на пътя й.
. . .
Сини знамена, вдигнати ръце – оставка, победа.
Под купола на синьото небе сме, под златните кубета на храма.

Златните лъчи на слънцето ни изгарят. Пеем – заедно с лекарите.
Излекуваха се лечителите на народа – през тази година, през този месец,
през този ден. Излекуваните лечители излекуваха народа. Набира
скорост народът, из-лекуваният. И вече никой не може да го спре –
защото никой не може да застане на пътя му.

. . .
Тръгнахме по софийските улици, паркове и площади. Преминахме

през блокираните кръстовища. Понесли знамената си вървяхме, пеехме,
викахме “оставка” и отивахме към сградата на Радиото.

Протягахме ръцете си към синьото небе. И то, синьо, пак ни
обгръщаше – нас и миньорите. Черни, опушени. С черни опушени лица,
с черни, опушени ръце. Отрудени. Те вървяха между нас, те, най-
трудовите хора. Дребни, крехки мъже и жени. В очите им имаше
отчаяна твърдост. В нашите очи имаше сълзи. Ръцете ни стискаха
техните – твърди и честни ръце. Искахме да ги подкрепим, искахме да
ги задържим… Но пак викахме, викахме… И очите ни гледаха синьо –
нашите очи и техните. Очите на миньорите, приели да останат завинаги
под земята, ако оставката закъснее. Стискахме ръцете си и крещяхме
“оставка” – с отчаяна твърдост… и се сбогувахме…

Изляхме се – по софийските улици, паркове и кръстовища. Потекохме
– към площад “Демокра-ция”. Запълнихме го – открай до край – както
ня-кога, в края на зимата…

И зачакахме – оставката.
Повече от час чакахме – до шест, когато обе-щаха, че ще я дадат...
Веехме сините си знамена. Загубваха цвета си знамената ни в мрака. 

И пак ги веехме  - в синия мрак. И пак викахме – оставка.
Викахме – в шест, когато оставката не бе да-дена. Объркани,

изгубени, веехме знамената си и викахме… Какво друго ни оставаше?
Ще веем знамената и ще викаме – оставка – докато я получим.
. . .
Получихме я.



Ние, улицата.
Ние, народът.
 

                                    

29-30.11.1990 И ПОСЛЕ – НАКЪДЕ?
 
Мъртва е тишината край мен. И в мен нещо е мъртво.
Сега – накъде?
Свърши стачката. Получихме оставката – на министър-председателя

Луканов и на правителс-твото му. Чух унилата му реч – последен опит
да се иде с достойнство. Срина се.

Свърши стачката – сега накъде?
Използваха ли докрай нашите лидери потен-циалната ни мощ за

промяна? За промяната, която ще сложи край на комунизма в
България… Или “те” ни използваха, за да избягат от отговорността за
тъй бързо идващото “Утре”.

. . .
Когато умората се превърне в болка, а болка-та в отпускане;
Когато студът, стигнал до костите се превър-не в топлина;
Когато само волята движи тялото и в гърлото не е останал вик;
Когато тишината е мъртва край теб…
… И нищо не е останало в душата…
Тогава революцията свършва.
И после – накъде?
 
 

02.12.1990 ПОГРЕБАХА РЕВОЛЮЦИЯТА... С
КОМПРОМАТИ

 
Днес всичко побеля от сняг – топящ се сняг.
Изцедена съм. Кротко сгънат парцал, зах-върлен на креслото.
Последните 10 дни бяха изпитание – на воля, на нерви, на надежда и

болка. Ходех навсякъде – по площади, по митинги, по барикади. Гледах,



слушах, виках. Връщах се в къщи – кълбо от вкочанена болка и пишех.
По цели нощи пишех – да се знае и помни – каква е била революцията…

Празна е душата ми, куха е – кънти, от болка.
Погребаха революцията. С компромати.
Но кого компрометират компроматите – този, срещу когото са

насочени, или този, който ги вади?
Тихо е навалял снегът. Бяло е. И празно.
Погребаха ни.

 



ТРЕТА ЧАСТ
 
 

ЩЕ ПАДНАТ ЛИ СТЕНИТЕ МЕЖДУ
ХОРАТА…

 
 
 

“Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от
Диктатора. От Диктатора с лице. Като тъмно аморфно

петно дреме в мен страхът от Диктату-рата… Без лице.”
1991

 



05.01.1991 В„ДЕМОКРАЦИЯ”
Протегнах ръка към първия брой на вестник “Демокрация” за 1991 г.,

за да видя какво пише в нашия вестник. Очите ми пробягаха по
заглавията и се спряха най-долу – “Свободата – тя е всичко”. Помислих
си – “свободата – да, тя е всичко”. И продължих да чета. “Отива си една
невероятна година. Толкова много неща се промениха. Толкова много
хора се превърнаха в личности.” Чета – изречения, които самата аз бих
написала, които много хора биха написали. Изречения, изразяващи това,
което преживяхме и което мислим. После се препънах. И ме заболя –
“Завиждал съм единствено на чехите за 68-ма и на поляците за времето,
когато създаваха великото сдружение “Соли-дарност”, на робите,
изплували макар и временно от мрака, който ние не напуснахме,
почувствали макар и незадълго опияняващата светлина. И даже не
помислях, че е възможно да го доживея, то да стане и у нас.” Помислих
си – докога? Докога все на другите ще завиждаме – за стандарта им, за
свободата, или за смелостта им? Докога ще се самоунижаваме? И
продължих да чета – като мазохист – нашия вестник. “Комунизмът
изглеждаше непоклатим и страшен.” Думи, които бих написала, които
много хора биха написали. И после пак се препънах – от болка. “Щях да
умра като роб, без да узная поне за ден, поне за час какво е свобо-дата.
Нямаше да видя и моя народ в друго състо-яние освен като робски
народ.”

Господин Коруджиев, на колко години сте?
Аз съм на 26 и допреди 400 дни наистина дори за час не бях познала

свободата, но знаех, от 20 години знам, че моят народ не е робски народ.
Знам, че комунистите не са унищожили душевно моя народ. Знам, че
между 1876 и 1990 има и една друга година и тя е 1951. За нея
завиждам, г-н Коруджиев, на българите, които са я преживели.
Завиждам и на онези, които не са я преживели, на онези, които са били
убити заради глътката свобода, която са поели.

Затова пиша това отворено писмо. За да знаят – червени и сини, да
знаят българите – че не са роби. Защото една лъжа, повторена сто пъти
става истина. А тази лъжа, че сме робски народ, най-робският от
робските народи на Източна Европа през последните 45 години, се



повтаря твърде дълго.
Вкъщи, на стената, виси портрет на момиче. Откакто се помня – виси.

Преди 20 години, на гро-бището, когато запалих три свещи над гроб с
двама мъртъвци, разбрах кое е това момиче. Момичето без гроб, от
което са останали няколко ученически снимки и една смъртна присъда.
Тогава, на гробището, господине, бях на 5 години. И истината, че за 1
май 1952 година е била изпълнена една смъртна присъда не ми бе
спестена. Не така се възпитават роби, господине. И не роби са били
тези, които през 1949, 1950, 1951 са се опитвали да възстановяват
опозицията в България.

Много страшни страници от социалистическата ни история се
отвориха през тази година. Много спомени прочетохме в печата. И
филми видяхме напоследък – за лагерите и лагерниците. Като удар с чук
по главите ни бяха тези откровения – за преживения ужас в Белене, в
Ловеч, в Скравена. Като удар с чук по главите ни беше картата на
България с телената мрежа и с лагерите. Истината за невинните,
случайно попаднали там е едната истина. Но това не е цялата истина.

Защотозатворите и лагерите на социалистическа България са били
пълни и с хора, които не са били “случайно” там. Те са били пълни и с
“виновни”. С виновни пред социалистическите закони и прокурори. С
виновни, които са искали свобода и демокрация. И не само са искали.
Затворите са били пълни с виновни, които са се борили за свобода и
демокрация, които са се борили против комунизма – с думи, с хляб и с
оръжие. И те не са били роби. И са били първите. Първите в Източна
Европа. Защото годините са били 1950-1951. За тях знам аз. Защото
момичето, чийто портрет виси вкъщи, на стената, е сестра на баба ми. И
на 25 април 1952 г. е навършило 23 години и е било осъдено на смърт и
убито не защото е било роб.

Не съдя тези, които не знаят. Не мога да съдя и тези, които знаят, но
мълчат. Аз не искам повече да мълча.

20 години стигат. Аз не искам повече една лъ-жа да се превръща в
истина пред очите ми. Защото лъжата, че сме роби, не ни е полезна. Тя е
полезна на тези, които искаха да ни направят роби.

Разтворете архивите на специалните съдебни състави за периода
1950-1952. Аз прочетох само три обвинителни акта – по делото на
Околийския акционен земеделски център 1 – дело, по което са осъдени



основателите на нелегалната опозиция в Русе. И по дела №44/1951 и
№180/1951 – дела, по които са осъдени десетки хора, борили се за де-
мокрация. Аз съм русенка и прочетох за тях. Но не само в моя край е
имало такива процеси, защото не само в моя край хората не са били
роби. Аз знам това, за него пиша – нека други пишат за другите.

А свободата – да, тя е всичко.

25.01.1991 ВОЙНИТЕ В ЗАЛИВА И
ПРИБАЛТИКА

Студ. Едно след друго следват съобщения от войната в Залива и от
Прибалтика. Студ.

. . .
Повече от седмица войната продължава. Тех-нологичната война,

войната на електронните оръ-жия, на висшата техника, на
“хирургически” точните попадения… на живите щитове, на
заклинанията срещу Запада и Сатаната.

Продължава войната. Войната за мир.
Като тъмно аморфно петно дреме в мен стра-хът от Диктатора.
. . .
Студ. Едно след друго следват съобщения от войната в Залива и от

Прибалтика. Студ.
Преди три седмици танкове прегазиха грани-ците на непослушните

републики. Няма война. Няма мир. Сляп е Светът. И мълчи.
Като тъмно аморфно петно дреме в мен стра-хът от Диктатурата.
 
 

ДИКТАТУРАТА С ЛИЦЕ И ДИКТАТУРАТА БЕЗ
ЛИЦЕ

 
Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатора. От

Диктатора с лице. От добродушната му мустаката усмивка – Бащата на
наци-ята. Изплувал като кошмар от позабравен сън, из-лязъл от
страниците на учебниците, слязъл от филмовите ленти…



Продължава войната. Войната за мир. И наивно се питам – ще дойде
ли мирът след победата. Ще дойде ли?

Отговорът е в мен – болезнено безформено петно – докато има някъде
по света диктатура, няма да има мир.

Студът пролазва в мен. Зъзнеща пиша и свита в себе си се моля –
Боже, дано диктатурата не се върне в България… Диктатурата с лице…
Бащата на нацията, Спасите-лят, Обединителят. Вождът и Учителят…

Боже, дано…
А онова, тъмно-аморфното в мен боли и крещи – докато някъде има

диктатори няма да има мир, благоденствие, сигурност… живот.
Диктаторът – упорит, глух, непробиваем. Усмихва се под пухкавите

си мустаци, демагогства, умножава по десет, по сто… призовава.
Унищожава – народа си, страната си, всичко. Важна е само Властта. И
Той, на върха на пирамидата на власт-та. Нека се срути светът под
тежестта на пирамидата, нека и той се срути, но… накрая. Като
Единствен Победител.

Усмихва се Диктаторът. Диктаторът с лице. Войната за мир
продължава – срещу Диктатора с лице. И дано войната го помете – за да
няма диктатура. За да има мир, справедливост, благоденс-твие, живот.

. . .
Като тъмно аморфно петно дреме в мен страхът от Диктатурата.

Диктатурата без лице. До болка познатата, анонимната диктатура.
Диктатурата на измитите ръце. Диктатурата на системата…

Докато там някъде, на Изток, продължава войната за мир,
справедливост и хуманизъм, там някъде, на Север, танкове прегазиха
демокрацията, справедливостта и хуманизма. Танковете на диктатурата
без лице, на измиваните ръце, на изпираните съвести. Танковете на
системата.

Системата, тя не се нуждае от лице. От нечия бащинска усмивка, от
оптимистичен поглед. Не се нуждае от заклинания за всемирно
настъпление. Тя просто съществува. И премазва.

Като тъмно аморфно петно дреме в мен ужасът от спомена за властта
на Системата. Свита в себе си се моля – Боже, нека никога диктатурата
не се връща в България… защото връщането на-зад ще бъде смърт.

И пак се питам – ще има ли някога справедливост, мир,



благоденствие… Ще има ли някога живот?
Отговорът е в мен – тъмният вик на душата ми – докато някъде по

света танкове тъпчат хората, няма да има справедливост, мир,
благоденствие. Няма да има живот.

Докато съществува системата.
Системата – непробиваема, безлика. Демагогства, призовава,

унищожава. Народа, страната, всичко. Важна е само Властта. И Тя,
Системата, в основата на Властта. Нека се срути светът под тежестта на
Властта… но да остане тя, системата, впита в руините на света. Да
остане, да съществува…

Няма лице системата. Няма лице Диктатурата на системата. Безлично,
безформено, аморфно присъствие на злото.

Ще има ли мир, справедливост, благоденс-твие, живот?
 
 

15.03.1991 „ТЕ”
 
Вчера – пак парламентарна криза.
Вече мисля, че е крайно време нашите депутати да напуснат

Парламента… По-скоро – иска ми се… защото всъщност, няма да е
добре.

Ако е нелегитимен Парламентът, нелегитимен е и президентът,
нелегитимно е и правителството. Къс хартия става и Законът за
земята… и отмененото крепостно право и деполитизацията на армията
… и всичко, което постигнахме… Остават само “Те” – непоклатими и
единствени, сред хаоса на безвластието…

Призоваха ни на митинг.
Колкото по-скоро насрочат нови избори, толкова по-добре.
 
 

09.04.1991 НЕУСТОЙЧИВОСТ
 
Наближава полунощ.



Току-що прочетох вчерашния брой на “Демокрация” – “няма нищо
по-старо от вчерашен вестник”. А тук столичните вестници идват с един
ден закъснение.

И русенските студенти окупираха Университета. Закъсняха ли? Или
избързаха? Сами са. А срещу тях вече запълзяха чудовища. Плисна
координиран протест.

Полунощ е.
Цъка часовникът, кънти главата ми. Безвремие.
Стрелките са една върху друга – несигурно равновесие. Не

равновесие – като висене над пропаст е. Ако помръдна – пръстта ще се
срути. Не искам да падна на дъното.

Черна нощ. Искам да погледна отвъд. Напрягам поглед, ще
изхвръкнат очите ми. Не могат да пробият мрака.

Не могат да пробият мрака очите ми, но зад мрака няма чудовища.
Черно, хаос, неустойчиво равновесие…

Но в черното няма чудовища.
И на дъното няма чудовища.
Уморени са вече всички чудовища.
Неспособни са вече – даже да плашат.
Минава полунощ.
Тихо е. Нищо не виждам пред себе си…
Тихо се моля – да оцелеем… да победим… Да останем заедно –

обединена и силна опозиция…
Черно е пред мен…
После нощта се пропука.
 
 

19.04.1991 ЩЕ ПАДНАТ ЛИ СТЕНИТЕ МЕЖДУ
ХОРАТА?

 
Годините минават, променя се светът. Падат стени, разделяли градове

и континенти. Падат стените в човешките души.
Ще паднат ли стените между хората?
Годините минават, променя се светът. Размиха се силуетите на страха



и на мълчанието. Прекрачихме забранените граници. Отключиха се зак-
лючените уста. Много неща се казаха, написаха, показаха. И миналото,
близкото минало, което преживяхме излезе пред нас оголено и
уродливо. Показа се пред нас миналото страшно, без думите за светло
бъдеще.

А бъдещето – то само ще дойде – проекция на настоящето, което
правим.

И за да бъде чисто настоящето – стъпили здраво на земята бавно
разчистваме руините на напразните надежди.

За да стъпваме здраво – трябва да знаем ка-кво има под краката ни.
В упор гледаме миналото – оголено и уродливо.
Ще паднат ли стените между хората…
 
 

23.04.1991 НЯМА ДА ПАДНАТ...
 
Няма да паднат стените между хората.
Докато има убийци ще има жертви.
С куршум, с натиск, с клевета – убива се с всичко.
Капе кръв, унижение и мръсотия. Удавиха ни.
Няма да паднат стените между хората – дока-то ги има. Докато

съществуват – арогантни, ехидни и праволинейни. Демагогстващи и
хитри. Няма да падне стената между нас и тях. Ще я има – докато ги
има. 500 хиляди “редови и честни”.

Не се променят. Не могат и не искат – 500 хиляди редови и “честни”.
Отказаха се от името си и останаха честни. Отказаха се от идеологията
си и останаха верни. 500 хиляди редови, убедени, че “може да сме
прости, но сме силни”. 500 хиляди редови, непроменени – “с кръв сме
взели властта, с кръв ще я дадем”…

И няма да паднат стените между хората. Няма да паднат.
Няколко хиляди средни…
Директори, откровени консерватори, администратори,

преквалифицирани партийни секретари на заводи и бивши окръзи…
Здраво вкопчени един в друг, здраво вкопчени в “структурата”, която



изграждат, в която са вградени. Здраво вкопчени в системата – ще я
пазят докрай – защото съществуват в нея и чрез нея.

Почти непокътната е системата още. И те са силни – още. Но тя ще се
срути. И те ще останат голи, безпомощни едноклетъчни, неспособни да
съществуват вън от организма-колония.

Няколкостотин висши…
Охранени радикали, демагогстващи мимикранти. Съществуващи

единствено заради Властта. Ще си отидат. Когато няма да имат Власт,
ще престанат да съществуват. Кухи маски – това ще остане от тях…

Неизвестно колко ченгета.
Неизвестни безлики и скрити. Когато висшите изгубят властта и от

тях останат само кухите маски, когато системата се срути и средните,
лишени от среда останат безпомощни и неспособни, тогава те,
неизвестно колко ченгета, неизвестни без-лики и скрити, ще се стопят и
ще изчезнат… ако няма на кого да служат.

Но няма да паднат стените между хората.
Докато съществуват те, непроменени, 500 хиляди редови и “честни”.
 

 



ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

… АЗ ЛИ ГРЕША, ВСИЧКИ ЛИ…
 
 

“Не мога да бъда сред тези, които с едни и същи уста
нарекоха “предатели” жертвите на комунизма

и “юнаци” – довчерашните комунисти.”
1991

 



29.05.1991 МАЙСКИ СТУД
 
Майски студ.
От сивото небе, приличащо на мръсна гъба тече вода. И мокри –

дрехите, телата, и вътре в нас.
Поток от чадъри тече към площада. Зъзнещи физиономии с тракащи

зъби, свити под чадърите, хванати от замръзнали ръце.
Майски студ.
Свита под синия свод на своя чадър в синьо гледам света. Все в синьо

виждам света.
Празна е душата ми – кънти от болка.
Влях се в потока, вляхме се в площада. И пе-сните, изригващи от

тонколоните пред трибуната изгониха празното от душата ми.
“Комунизмът си отива…”

Комунизмът си отива. Мокро е лицето ми – не от дъжда. Сковани са
мускулите на лицето ми – няма да се усмихнат устните ми. Комунизмът
си отива – мелодията изгони празното от мен. Синьо е небето, гледано
изпод синьото на чадъра ми… Пречистващ дъжд – вали, измива ни. И
пак сме чисти, под чистия свод на небето… Пак сме чисти. На
замръзнали лица светят очи – пак вперени в трибуната, чакащи – да ни
кажат – сега, накъде… Изригват песните, нашите песни – от уредбата. 
Изригват песни от гърлата на тези, които винаги са били с нас… и от 
гърлата на тези, които сега са с нас.  

Всичко е както си беше – казвам си – тук ми е мястото, ние сме
истинските, ние сме СДС…

Чакащи очи. Чакащи, да чуят истината – от трибу-ната. Чакаме.
Вкаменени са душите ни от чакане.

Разкъсва се душата ми. И вдървените ми устни не се усмихват. И няма
светлина в очите ми. Няма…

Викове “СДС” разтърсиха площада. Няма е устата ми. Умря душата
ми – от чакане.

Ние ли сме истинските – ние, на площада?
Заговориха лидерите ни. Чакаме – да чуем истината, от трибуната…
И те ни я казват – “Вие сте СДС, вие, на площада… И ние сме с вас,



ние, слугите на народа…”
Площадът пак е разтърсен от викове СДС. Аз пак съм няма.
Уморени сме от чакане. Уморени сме.
От трибуната казват – “Стига чакане, избори незабавно… Трябва ни

властта… за да сме свободни…”
Кънти площадът – от викове “победа”. Цял площад чадъри, а между

чадърите – вдигнати ръце със знака на победата. Стърчат – като копия,
пробождащи небето. И от дупките по небето тече дъжд, дъжд, дъжд…

Майски студ. Скова ни.
От трибуната говорят – казват ни това, което искаме да чуем – “Стига

на комунизма?! Избори през юли!”
Кънти площадът – “Победа”, “СДС”.
Стига! Уморихме се от чакане. “Юнаци”… Юнаци са тези, които като

нас се умориха от ча-кане и… дезертираха…
Дезертираха ли? Дано не са… Дано те са правите. Говорят от

трибуната, слушаме. Уморени чакаме – да чуем истината? Или това,
което иска-ме да чуем…

Говорят един след друг. Юнаците? Дезертьорите? И призовават –
“Последвайте ни по пътеката на славата – от Парламента до Площада!”

Призовават – добре.
И заклеймяват – но кого?!
А ние викаме, викаме. Уморени от чакане, из-терзани от комунизъм,

викаме – какво друго ни остава, освен да викаме… И да попиваме
думите, казани от трибуната. А те говорят, говорят – на-шите лидери –
пред цял площад питащи очи… Се-га, накъде?

“Към избори!!! В най-кратък срок…”
Вече не уточняват – през юни, през юли – из-бори в най-кратък срок.

Най-краткият срок е сеп-тември.
Тогава – за какво е всичко това?
Цял площад зъзнещи чакащи хора. Глас не им е останал от викане –

да викат. “Избори”. “Избори”. “Победа”. Вика площадът. От гърлото ми
– ни звук. Онемях ли? Срам ме е. От хората край мен.

А от трибуната говорят, говорят – “Ние, на които краката замръзваха
заедно с вашите по площадите миналата зима, ние сме СДС, ние сме
истинската опозиция, ние…”

Вика площадът – “Юнаци”. Мръзнали са ни краката заедно. И сега



пак мръзнем - заедно. Ние сме истинските. Ние сме – юнаците?
Вика площадът… “Юнаци!”
А тия, чиито крака са замръзвали не по площадите, а по лагерите и

затворите – те какви са?
Замръзнаха ръцете ми – да стискат дръжката на чадъра. Майски студ.

Болят ръцете – от студ… майски… студ…
Как ли са болели ръцете на оня беглец от ада Персин, когато са

замръзвали, приковани с тел в леда?
Вика площадът – юнаци. Но кои са истинските?
А от трибуната говорят, говорят… “Аз съм враг на комунизма! Искат

главата ми по площадите от 1989-та!” – крещи синдикалният ни лидер
д-р Тренчев.

Юнаци! Юнаци!
А тези, на които взеха главите преди 40 годи-ни? А тези, които

пратиха в ада – преди 40 години?
Кои са юнаците? Кои?
“Ние сме СДС! Които не са с нас са против нас! Които не са с нас, не

са СДС!”
Докъде стигнахме, докъде… Паднахме?
“Предатели” – вика площадът.
Предатели – но на кого?
Сиво е небето над нас. Като мокра мръсна гъ-ба.
Говорят от трибуната – “Спомнете си, уважа-еми лидери, урокът на

Отечествения фронт! На нищо ли не ви научи? Какво правите в
Парламента – пак коалиция с комунистите ли?”

“Предатели” – реве площадът.
Предатели… Боли ме за мъртвите. Боли ме за живите, оставили

младостта си в ада… заради… днешния ден. Боли ме – за всички убити
поколения.

Натежало от мокрост, пак закапа небето.
Те ли сгрешиха, старите лидери… Не помнят ли урока на

Отечествения фронт? Но какво е Оте-чественият фронт – коалиция от
партии, в която едната унищожава останалите, когато вече няма нужда
от тях.

Говорят от трибуната – “СДС ще стане широко гражданско движение,
в което ще бъдат размити границите между отделните партии…



дребнавите партийни страсти повече няма да пречат на нашата обща
цел… “

Говорят от трибуната. И хората, чакащи да чуят истината, приемат
всяка дума като открове-ние. И викат – СДС, победа, юнаци…

Говорят от трибуната, говорят – за бъдещето, което ни чака – “При
вземане на решения от коор-динационния съвет няма да се търси
консенсус между политическите партии и организации, влиза-щи в
съюза. Решенията ще се взимат с мнозинство и ще бъдат задължителни
за всички…”

Задуших се. Удавих се – в мокрия въздух, в майския студ, в…
Няма кой да се поучи от урока на Отечествения фронт. Защото – кой

го създава сега? Не е ли време да престанем да броим кои партии са
останали в Парламента и да се огледаме около себе си?

Оглеждам се около себе си. Цял площад изнурени от комунизъм лица.
Цял площад чакащи очи, вперени в трибуната – като в олтар. Цял
площад глави, незнаещи – сега, накъде?

А от трибуната говорят, говорят, говорят…
Свили сме чадърите си. Капе мръсен дъжд върху главите ни. Веем

знамената си – омърляни и мокри. Викаме – и глас не ни е останал да
викаме – от викане. Звук не излиза от устата ми. Чакам.

А те говорят, говорят – “Ние сме антикомунисти, ние, от АСП
(Алтернативна социалистическа партия). И от страниците на нашия
вестник, “Черен ден” ще се борим за пълната декомунизация на
страната…”

Реве площадът – юнаци! Слепнали са устните ми. Срам ме е. Срам ме
е за тези, които са около мен.

Разкъса се душата ми – на две. Дано тези, които викат, са прави.
Бавно си пробивам път през хората. Гледам лицата им – мокри от

дъжд и сълзи. Сиви – от безнадеждно чакане, от майски студ… Болни –
от комунизъм. Бавно вървя сред хората. Докосвам се до всеки, покрай
когото минавам, усещам топлината на телата им, на дъха им… Но вече
не сме една душа, устремена към свободата…

Бавно вървя през площада. Отивам си… Не мога да бъда сред тези,
които с едни и същи уста нарекоха”предатели” жертвите на комунизма
и “юнаци” – довчерашните комунисти.

Отивам си. Цял поток чадъри извира от пло-щада. Уморени се



връщаме в клетките си. А уредбата гърми – говорят от трибуната.
Говорят… Дано не грешат и дано не са грешни.

 
 

30.05.1991 НОВАТА МАНИПУЛАЦИЯ
 
Днес започна манипулацията в полза на монархията. Твърде грубо.
Слушах по радиото интервю с някаква госпожа, председателка на

някаква благотворителна организация от Италия – “Ние много обичаме
българския народ, защото помним нашата царица Йо-ана, която беше
съпруга на вашия цар Борис… За лекарствата, които ви носим се
консултирахме с вашия цар Симеон от Мадрид – той най-добре знае от
какво се нуждае българския народ…”

Грубо. Твърде грубо. Защо не дойдоха тези дами в неделя, или в
понеделник, или преди ме-сец, два, година, а идват днес, два дни след
иска-нето за нов референдум? Твърде откровена дема-гогия. Безсрамна,
арогантна. И просташка – почти толкова, колкото комунистическата.

И намразих царя. Почти толкова, колкото комунисти-те. Защото не
мога да си представя, че властникът пак ще бъде несменяем.

Не мога да си представя, че върховната власт ще бъде наследявана. Не
мога да си представя, че тя пак по право ще принадлежи някому.

Отново правоимащи и… правонямащи.
Власт завинаги – докога?
… Казват, имало демократични монархии…
Има.
Но те винаги са били монархии. И в тях мо-нарсите отдавна нямат

права на властници.
Този, който иска да превърне една република в монархия – дали си

представя Короната без Власт?
. . .
Хората се раждат равни и умират равни…
 
 



31.05.1991 АЗ ЛИ ГРЕША, ВСИЧКИ ЛИ?
 
Отново пиша в стария бележник.
Отново със стрес се събудих – всекидневният стрес, всекидневният

страх от света, всекидневната болка от сблъсъка с непреодолимото.
Сгушена в себе си пиша сред клетката си… Отвсякъде нахлува

светът, връхлита върху мен – враждебен, непробиваем и грозен… Пак
декларации – на “свободните демократи”. На довчера-шните комунисти,
които днес стават неолибе-рали, неоконсерватори, нео-… Които днес
хулят и обвиняват в съглашателство с комунистите тези, които цял
живот са се борили против ко-мунизма…

Ставам. За да тръгна срещу света, който връхлетя върху мен. Ставам – 
за да се боря със слово и разум…  Срещу кого? Боли. Ставам, за да се 
боря със слово и разум за демокрация, за свобода на словото и разума, 
за право на инако-мислие… 

Къде да занеса статиите си? В “Свободен народ”? В “Народно
земеделско знаме”? Дълго мислих нощес – предателка ли ще бъда, ако
занеса ста-тиите си там… Предателка – но на кого? И пре-дателство ли
е, ако смениш трибуната, от която викаш, за да извикаш това, което
мислиш…

Станах.
И ме посрещна декларацията на социалдемократическия клуб

“Кръстьо Пастухов”… И те обвиняват лидерите си, че правят
Отечествен фронт.

Пак се свих в себе си – аз ли греша, всички ли?
Всичко се срутва под краката ми…
 
 

02.06.1991 МЪРТВОТО СЛОВО
 
Денят на Ботев.
Пак пиша в стария бележник. Пак – с добре познатото чувство на

обреченост – мъртво е това, което пиша – ще остане непрочетено.
И все пак – искам да пиша…



За Ботев?
Или за невъзможността да се казва истината…
 

03.06.1991 ХОРАТА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ТЪЛПА
Сутринта бях в Института. Дълго говорих с лаборантките и с

електротехника – приятели и съмишленици отпреди година; сега –
манипулирани митингаджии. Ястреби – не умеят да видят аргументите
на другата страна. Хората започват да се превръщат в тълпа и това ме
плаши. Толкова сме податливи на внушения… всички…

Едва сега осъзнавам, че всъщност всички сме болни от комунизъм.
Сините и червените. При тях болестта е явна, при нас – скрита, но пак
убива. Убива душите и разума ни… Мъртво е чувството ни за 
справедливост, за великодушие, за прошка. Мъртва е способността ни 
да прие-маме  различното, другия…

Болни сме – всички. И това е нормално. Защото всички живяхме в ада
и той се просмука в нас. И ние – виждащи палачите си, виждащи
виновните, виждащи разрухата… не виждаме разрухата в нас…

И у нас е разрушен, и у нас е закърнял усетът за демокрация.
Боли ме – колко са тези, които видяха това, което виждам…
И къде е следващата клопка… Клопката, в която ще падна…

                  
 

04.06.1991 ИМА НЕЩО ГНИЛО...
 
Новините са лоши – от снощи и от сутринта. Подкрепаджиите са

решили, изглежда, да съборят и това правителство. Добре. Но защо
започват от Костов и Пушкаров? Има нещо гнило в “Подкрепа”. Има
болни амбиции за власт, за значимост, за незаменимост. Или нещо друго
– пак потайно, пак нечисто.

Вчера платих членския си внос за три месеца напред – лято идва. А
снощи, в края на новините с яд гледах д-р Кръстев. Големият ни лидер,
д-р Тренчев, пак не е в България – както тогава, по време на стачката…

Бяха се поуспокоили, но изглежда пак са се акти-вирали след



вчерашното заседание на Координационния съвет, на което тонът бе
омекнал.

Кому е нужно разцеплението на СДС?
      

05.06.1991 РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА
 
Вчера президентът държа реч пред парламента. И отново всичко беше

добре премерено. Балансирани бяха всички гледни точки така, че
нервите на комунистите не издържаха. Защото президентът отново
отстъпи, но не премина онази невидима граница, зад която компромиси
няма. И уравновеси политическата обстановка в страната… Дано са го
разбрали и “ястребите”.

Вчера приеха и закона за репресираните – така, както ние го искахме.
Комунистите поискаха да включат към реп-ресираните и техните

хора, отпреди “вододелът в историята”. Това безочие и тази алчност на
живите убива паметта на мъртвите.

А нашите живи са чисти - жертвите на комунизма днес призоваха към
мир и човечност.

Съидейниците на палачите с бяс бълнуваха за “народната мъст” към
“кръволоците”. Не разбират ли какво ще стане, ако народната мъст сега
се излее върху кръволоците?

 
 

07.06.1991 ЕДНА ГОДИНА... И ДАН КУЕЙЛ
 
Мина една година от големия син митинг. Когато бяхме много и не

победихме. Днес ще дойде и Дан Куейл – вицепрезидентът на Щатите.
В пет часа с нашия президент ще говорят на площада пред Храма.

Изобщо – митингарски празник.
. . .
Заваля дъжд. Порой. Стихия. Гледах през прозореца доволна, че съм

на закрито.
Излязох. Тръгнах към площада. Улиците бяха застлани с листа, беше



задушно като в баня.
Пак заваля. Едри капки плющяха по синьото на чадъра ми. После

започнаха да падат и ледени топчици. Успях да стигна до козирката на
кино “Сердика”. Потоп. Земята побеля. Водата се изли-ваше на струи от
небето.Стихия. В такива дни човек усеща безсилието на
цивилизацията… Тогава погледнах земята – зелената трева около памет-
ника на Левски. По нея като луди подскачаха малките бели топчици.
Никога не си бях представяла подобна гледка. Погледнах паветата,
погледнах покривите на автомобилите. Те бяха бели. Паднали върху
тях, ледените небесни късчета умираха. Но падайки върху зелената
трева, те отново отс-качаха, излитаха на 30-40 сантиметра от земята, пак
падаха и пак скачаха, вече по-ниско. Но от небето се сипеха
непрестанно бели ледени топки и играта им върху зелената трева бе
невероятна и красива като сън.

Дъждът спря. Реки течаха между тротоарите.
Лято. Жега след леден порой.
. . .
Свили чадърите си, изливаме се на площада. Ние, софийското

гражданство. Ние, сините. Тъпчем окършените от стихията клонки и
листа. Тъпчем.

Взех си едно американско знаменце, стъпкана. Викаме “Ю-Ес-Ей”.
Викаме и СДС. Ние, софийското гражданство… Взех си и едно
българско знаменце. Развях ги, двете заедно, закрепени на синия чадър.
После президентът и вицепрезидентът (на България и на Щатите)
говориха. Хубаво говориха. И ние хубаво викахме. Много викахме,
възторжено викахме – от свобода. И развявахме българското знаме
заедно с едно друго знаме, но го правехме, защото искахме. Така
искахме ние, българските граждани.

После срещата свърши и тръгнахме към пло-щада пред Двореца на
културата.

Синята вечер…
. . .
… Синята вечер.
На площада пред Двореца на културата сме. Уморени, с измъчени

усмивки и с до болка красивия спомен за синята вечер отпреди една



година.
След небесния потоп небето е чисто.
Свечеряваше се. Чакахме – да поправят уредбата, повредена от пороя.

Чакахме. Посрещ-нахме министрите си – двамата Ивановци, Костов и
Пушкаров, с викове “юнаци”. И аз виках – “юнаци” – заслужили са го. И
пак чакахме – уморени.

Тогава започна страшното. Тогава, докато чакахме ораторите да
заговорят от трибуната. Намериха се други, площадни оратори. Грозни,
отблъскващи. Те хулеха. На висок глас хулеха всич-ко – неудобните
лидери, неудобните личности. На висок глас хулеха – политическите
затворници, лагерниците. Бълваха помия, бълваха отрова. Заляха ни – с
погнуса и омерзение.

Стисках зъби – за да не крещя. И ръцете си стисках – в юмруци. С
юмруци исках да затворя тези усти, бълващи клевети. И забивах нокти в
дланите си – не това е начина… А хората слушаха. И се настройваха
против неудобните – против парламентаристите, против лагерниците,
против мъчениците… И бяха готови да отрекат всичко, постигнато през
последната година.

Отровата ни заливаше. Убиваше синевата на небето. И искрицата
радост в очите ни. Залят бе площадът – с омерзение.

А те, площадните оратори, говореха. Бях съвсем близо до един от тях.
Колкото повече говореше, толкова по-ясно се виждаше, че е психопат.
Колкото повече говореше, толкова повече хората около него се смееха.
Но заразата беше посята – с тялото си усещах погнуса. Духовна погнуса.

Още двама от тях минаха покрай мен. Съвсем близо до мен. И съвсем
осезателно почувствах злото. Всеобхватното зло – то има свое
собствено зловоние.

Съвсем близо до тях съм. Голямото им синьо знаме енергично се вее в
лицето ми.

Заговориха ораторите ни – “Колко сте много, колко сте сини, колко
сте хубави” – викаха те , от трибуната. А тези, излъчващите зло до мен,
викаха “СДС” и високо вееха знамето си, синьото. И пак не можех да
викам “СДС”. Не можех. И знамето си да вея не можех… синьото… В
един глас с тях… заедно с “тях”…

Ораторите ни говореха от трибуната – “Каз-ват, романтичният период
на СДС бил свършил – това не е вярно! Вие сте толкова много, толкова



усмихнати, толкова сини!”
“СДС” вика площадът. “СДС” викат и двамата до мен. Аз пак не  мога 

да викам – съвсем близо са двамата до мен. Виждам ръцете им. Тежки, 
ог-ромни ръце с деформирани стави. Ръце на биячи. Ръце на “горили”. 
Ръце на ченгета. Ръце на про-фесионалисти, способни да убиват с ръце.

Крещят в ушите ми “СДС” – ченгетата.
Свършил е романтичният период на СДС. Свършил е.
От трибуната не се виждат ръцете на тия, които най-въодушевено

развяват сините знамена. От трибуната не се чуват думите на най-
гръмогласните. От трибуната всички сме хубави, сини и чисти…

 
 

16.06.1991 УСТОЙЧИВОСТ
 
Слънцето сипе лъчите си – безжалостно.
Горещници.
Спрял е животът – в два след обед. Тихо е. Едва се поклаща завесата

пред отворения прозорец.
Тихо е в старата къща. Сама съм. Като сън минава животът ми. Като

сън отминава. И само умора оставя в мен. И устойчивост.
Устойчивост…
Да премина през живота. Непроменена.
Да изгоря. Да оставя пепел по пътя си.
Да оставя път, пътека, пролука.
Само умора остана в мен – от събаряне на стени. Срутват се… върху

мен. Затрупват пътя, пътеката, пролуката… Затрупват ме.
Само умора остана в мен. И устойчивост.
Да устоя. Да оцелея. Да не поддам. Да не се поддам…
Да не се срутя – под натиска на новите стени около мен. На новите

стени, изградени от новите хора… от “моите” хора…
Трудно е – да устояваш срещу тези, с които до вчера си бил зад една

барикада. Трудно е.
Ще устоя. Ще запазя съзнанието си чисто. Ще го запазя – мое. Няма

да позволя да ме манипу-лират тези, с които до вчера се борехме против



манипулацията.
Стени.  Колко са стените, които трябва да бъ-дат разбити, за да се 

освободи човешкият дух?
Не може да бъде освободен “човешкият дух”.
Всеки сам може да освободи духа си. Ако успее…
 
 

17.06.1991 ОТВСЯКЪДЕ - МАНИПУЛАЦИИ
 
Наближава полунощ. Току-що бях навън, за да гледам планетите.

Нямаше ги. Но преди два часа ги видях – блестящи, едри, светли. Три
върха на равностранен триъгълник… И мисълта, че никога повече няма
да ги видим подредени по този начин, ги прави приказни.

Отново съм в пещта на моя дом. Чета вестник “Демокрация” –
“Републиканец ли е бил Левски?”. Огромни черни букви най-горе на
листа.

Най-естествената реакция пред такова заглавие е – “Аха, значи,
Левски не е бил републиканец… Значи е бил… монархист?!”

Най-естествената реакция след такова загла-вие… След такова
заглавие често не се чете по-нататък. И не се търси отговор. Отговорът
се съдържа във въпроса-заглавие. В големите черни букви, най-горе на
листа…

А  статията  беше хубава. 
И разбира се, в нея никъде не се споменава, че Левски не е бил

републиканец. Просто, защото той е бил републиканец.
От статията става ясно, че Левски е бил и по-литик, че хората преди

120 години са били полити-ци. И те, искащите свобода за България в
една монархическа Европа, не са бързали предварително да
прокламират формата на държавно устройство.

И са били прави.
Но ние…
Какво искаме ние?
Какво остана от нас…
И как стана така, че оцелелите от комунистическата демагогия падаме



в клопката на собствената си демагогия…
 

                        

23.06.1991 УМОРИХ СЕ...
 
Почти месец мина от митинга, за който писах с „разкъсана душа”.

През този месец все по-ясно виждах кои са юнаците, кои – дезертьорите.
Почти един месец лято. Уморих се – от войнстващи „антикомунисти”,

от ураджии; от песимисти, от нихилисти; от критикуващи зяпачи; от
празни думи, от празнодумци.

Уморих се – от всичко.
. . .
Вчера, по “Панорама”, слушах Ценко Барев.
Боже, пази ни от емигранти!
От тези, които днес са хукнали да бягат от България, защото още не

им харесва.
И от тези, които са хукнали да се връщат в България, защото вече им

харесва.
Пази ни от тези, които сега спасяват себе си.
И от тези, които сега искат да спасяват България.
Всеки прави своя избор. Всеки избира своя път. Тежко съдя. И нямам

право да съдя – старите емигранти… Напускайки страната, те са бягали
– за да оцелеят. И все пак… Има и други. Те са оставали – за да бъдат
затваряни, за да бъдат убивани… за да помогнат на народа си – да
оцелее.

Няма място на българската политическа сцена за емигранти. Няма
място за чужденци. За да бъдем свободни, трябва да станем свободни
сами.

За да бъде свободата наша… За да бъде такава, каквато сме я искали,
мечтали…

Нека тогава се върнат старите емигранти в страната, която ги е
прогонила. Нека се върнат като нейни граждани.

Ние нямаме нужда от спасители.
. . .



Днес слушах и Драгомир Драганов в „Неделя 150”.
Направи ми впечатление следната реплика – „Ако трябва да избирам

между силна президентска власт и слаба монархическа, ще избера
второто… защото тогава парламентът ще е върховен орган… и т.н. и
т.н., демокрация… народовластие и т.н….”

Каза това, което подозирах, че комунистите предпочитат. Каза това,
което е логично - по-добре цар Симеон ІІ, отколкото президентът д-р
Желев… Е, да, за комунистите – реформатори или сталинисти, все едно
– така е.

Но за нас?
                              

 

24.06.1991 ОЩЕ – РАЗКЪСАНА НА ДВЕ
 
Понеделник сутрин. Слушам радио. Всичко ме боли от блъскане в

стени.
Току-що Владимир Сотиров говори от Парламента. Доста злобичка

имаше в изказването му относно евентуалното завръщане на 39-те.
И много истина. Тези хора наистина пречат.Пречат на

законодателната и конституционната дейност на Народното събрание.
Пречат и на обществото да се ориентира в събитията, които ни
затрупват. Пречат – и с това, че от-ричат всичко направено през
последната година.

Едно не разбирам само – съзнателно ли го правят, или не.
И ако да – на кого служат?
На комунистите? На монарха? На себе си?
Все едно – те работят против демокрацията в България.
… Тежки думи. Твърде тежки…
А аз обичах тези хора… Още ги обичам…
 

                        

26.06.1991 СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКА
 



Слушам радио…
Вчера свърших стария бележник и днес за-почвам да пиша в нов.
Днес, когато Словения и Хърватско са вече независими.
Но никоя от “Великите сили” не иска да ги признае. Не искат да

признаят свободата на свободните.
Слушам радио…
Надявам се нищо лошо да не се случи.
Моля се – да няма отново танкове, премазващи граници. Да няма

куршуми, свистящи между къщите. Да няма сляпа смърт… Да няма
насилие… Да няма земя, разорана от гробове…

                        

03.07.1991 ЮГОСЛАВИЯ
 
Югославия е пред война.
Армията излиза от контрола на правителството. Старите червени

генерали искат да убиват. Искат – да “смазват всяка съпротива”… Нали
за това са ги обучавали, нали това е била целта на съществуването им…
Да смазват.

Комунизмът си отива.
И убива.
А те, Великите сили, те, никога непозналите терора в най-жестокото

му лице… Те пак не разбраха какво значи комунизъм. И отвързаха
ръцете на убийците.

. . .
Не за това искам да пиша.
Искам да пиша за пиленцето, което днес съ-нува първия си сън в

шепата ми.
Стоплено от топлината ми, телцето, голямо колкото яйце, спря да

трепери. Диша равномерно, разтваря малките крилца. Готово за полет
беше в съня си – пиленцето, което никога няма да лети.

Пухкава, рижавожълта топчица слята с дланта ми. Аз почувствах
живота. И любовта. Любовта към живота и към всичко живо под
слънцето.

Любовта никога не е абстрактна. Тя не може да се роди като



абстрактно понятие. Любовта – тя може да бъде чувството, породено от
едно излю-пено яйце, треперещо в дланта…

Минава полунощ. Пиша.
За дъжда, който плисна вчера и удави треви-те. Оглеждаше се в

локвите между трамвайните релси небето – пак станало синьо и ведро.
Ог-леждаха се в локвите розовите храсти, измити от дъжда. Измит бе
ароматът им – попи го тревата, потъна в земята. Капки дъжд – висяха по
листата на дърветата и в тях се оглеждаше слънцето.

Тогава почувствах живота. И красотата на живота – под слънцето.
Красотата никога не е абстрактна. Тя може да бъде формата,

пробудена от аромата на измит розов храст… Формата на неуловимото,
което прониква в нас… което е около нас.

Красотата, която кара дланите да болят от любов към всичко,
съществуващо под слънцето… И може би отвъд…

. . .
Мина полунощ. Пиша.
И болката, че всичко, върху което съм стъпи-ла пропада, е в мен.
И се моля – да не се мразим, да не убиваме…
Да не бъдем зли.
Да обичаме – живота, сгушен в едно излюпено яйце и в едно измито

от дъжда листо…
… Да бъдем хора…

 



ПЕТА ЧАСТ

ПРЕДАТЕЛИ И ОБВИНИТЕЛИ
 
 
 

“Страхувам се от хора, които не могат да понесат
чуждото мнение.

Страхувам се от хора, които смятат себе си за
непогрешими…”

1991
 



04.07.1991 ГРАДЪТ НА ИСТИНАТА
 
Роден на четвърти юли – Градът на истината…
На 4-ти юли падна един президент. Преди една година на този ден

започна декомунизацията и демократизацията на България.
Една година – какво остана от нас?
Предатели и обвинители.
Страхувам се от хора, които не могат да понесат чуждото мнение.

Страхувам се от хора, които смятат себе си за непогрешими. Страхувам
се от… 39-те… защото те не искат победата на СДС, а своята…

Дано греша… Но…
Ако няма съпротива, ако няма срещу кого да се бориш – няма борба.

А те искат да се борят. Искат да побеждават. Искат да бъдат герои.
Искат ореоли. Искат да има враг. Искат да пишат декларации, да
говорят по митинги, да вдигат шум. За да бъдат нещо. Сами, те са нищо.
И за да съществуват им е нужен отпор. Нужни са им стени за
събаряне… защото – как да блъскаш в отворена врата.

Отворени врати… Кога ще паднат стените между хората… Кога ще
престанем да ги изграж-даме, за да има какво да събаряме?

. . .
Роден на четвърти юли – какво остана от Града на истината?
Спомени. Спомени за едно пробуждане, за един устрем – към

светлина, към добро, към синьо, към светло.
Спомени – за ония дни, през които връщането назад стана

невъзможно.
 
 

11.07.1991 ПАК СИНИ МЕТЛИ
 
Отново – скачай! Вчера имаше митинг на бившите собственици.

Превърна се в митинг на 39-те.
Пак хора на площада, пак сини знамена. Пак сини метли. Този път

синята метла иска да измете социалдемократите и зелените. Този път,



над площада, развял сините си знамена се понесоха хули. Съвсем
откровени хули. Не срещу червени-те, срещу комунистите, а срещу
сините, срещу парламентаристите.

Обявиха гладна стачка – двайсет от 39-те. “С риск за живота си ще
доведем исканията си док-рай”. За гладните стачки е нужна устойчивост
и чистота. Не всеки може да бъде Махатма Ганди.

“Юнаци”, “юнаци” – закрещя площадът (без малко да напиша
“тълпата”). Защото започваме да се превръщаме в тълпа.

Защото вече не мислим – чакаме да ни кажат какво трябва да мислим.
Чакаме да ни го кажат тези, които са на трибуните. Тези, които обикалят
страната, за да говорят. Тези, които говорят, тези, които само говорят.
Тези, които друго не могат да правят, освен да говорят.

И те говорят – от трибуните. Говорят – на си-ните площади. И ние
слушаме, ние, сините…

И чуваме – хули.
И вика площадът – “юнаци” – на хулителите. Боли ме.
“СДС е единен! Разцепление няма!… Тези, които не са с нас са

против нас… Тези, които не са с нас не са СДС!”
Но разцепление има. Разцеплението е в мен.
Защото тези, които уважавах, от лидери се превърнаха във викачи. И

ме боли.
За омърсената синя идея. Защото тези, които я олицетворяваха я

принесоха в жертва на тщес-лавието си.
На този митинг станах свидетел на откровено ругателство,

нетърпимост и омраза. Омраза към този, който до вчера е бил до теб.
Какво делят – се питах дълго.
Какво ги разделя?
Не това са въпросите…
Към какво се стремят?
И това не е.
Какво носят вътре в себе си…
Балони… пълни с думи. Нужни са трибуни, нужни са площади,

нужни са уши… И уморени от безнадеждност мозъци.
. . .
Това беше вчера.



Днес президентът говори по телевизията. Спокойно, аргументирано.
Конституцията не е съ-вършена, но в нея е заложен принципът на
самоу-съвършенстването. Следователно – не е фатално да бъде приета в
сегашния си вид. Следователно – трябва да се приеме. За да продължи
реформата. За да се саморазпусне Великото народно събрание. За да има
избори. За да спечелим изборите. За да има основа, на която да стъпим и
да вървим напред.

. . .
Това е днес.
За утре – не искам да мисля…
 
 

12.07.1991 ЧЕЛ ЛИ Е НЯКОЙ НОВАТА
КОНСТИТУЦИЯ?!

 
Слушам „Хоризонт”.
Току-що говори една жена – „Няма нужда от страсти. Трябва да се

работи за смяна на икономическата система.” Дано има и други като
нея. Не може цял народ да бъде манипулиран.

. . .
Трудно ми е да пиша.
Тази нощ, в един след полунощ, на 12-ти юли… денят, в който трябва

да бъде приета Конституцията… ясно виждам целта на 39-те…
Дестабилизация. Разруха и хаос. За да има нужда от спасители. За да
дойде – Спасителят… „Колкото по-зле, толкова по-добре”… за
Спасителя.

Трудно ми е да пиша.
. . .
Една жена се обади от Стара Загора – иска да гладува вместо Елка

Константинова – Конституцията била срам…
Защо? Чел ли е някой от тези хора новата Конституция, сравнявал ли

я е с предишната? И ако да, за кого е срамът?
Отново ли казваме „не” без да мислим… както преди казвахме „да”?



В момента говори един мъж, навярно млад – „Опозицията трябва да
се подмлади…”

Винаги неправилно е бил поставян този въп-рос – противопоставяне
на поколенията. Хората не могат да се делят на млади и стари. Баба ми
има повече основания от мен да мрази комунизма – тя не е простила на
палачите. Нейната позиция е безкомпромисна. И много са тия, като нея.
Родителите ми също имат повече основания от мен да мразят комунизма
– повече години са загубили. И позициите им са по-безкомпромисни от
моите – нямат време за губене. И много са тия, като тях. Много са и тия,
като мен… Хората не могат да бъдат делени на поколения…

Говори един лекар – иска д-р Дертлиев да стисне ръката на
гладуващия си съратник преди да подпише Конституцията… ако може
да я подпише, след ръкостискането…

Объркана съм – откъде се взе тази истерия, този ужас от новата
Конституция?

Внимателно слушах – всеки член, всяка али-нея, всяка точка – докато
ги обсъждаха и приема-ха. Нищо позорно, нищо страшно, нищо
непопра-вимо не видях.

Имаше неща, които не ми харесаха – например твърде малките
правомощия на президента и твърде големите правомощия на
парламента. Твърде конкретно са мислили депутатите от мно-зинството,
докато са кроили тази глава – не за винаги, а за днес са я правили –
против този пре-зидент, за този парламент… Е, и какво от това – има ли
съвършен закон? Всичко ли става така, както на нас ни се иска? И ако на
един се иска едно, на друг не се ли иска друго? Аз, например, бих
искала да пише “частната собственост е свещена и неприкосновена”.
“Свещена” – хубава думичка. Но не прави частната собственост “по”-
неприкосновена. Има думи, които ми се иска да ги няма… е, ще ги
преглътна. Целият преамбюл ще преглътна, макар че ще ме задави.
Нищо… Защото нищо, което е създадено от човека не е съвърше-но. И
не е непроменимо.

Тогава – защо? Защо да не сменим старото с ново; лошото – с по-
добро… Защо да не направим крачка, щом не можем да направим скок?
Защо да чакаме… Какво да чакаме… Кому, кому е нужно…

Младо момче иска да умре от сърдечна недостатъчност – като протест
срещу Конституцията…



Йордан Василев казва – “Моите мъртви са зад мен. Ще отида при тях,
ако тази Конституция се приеме.”

Защо? Всички са искрени. Всички вярват, че Конституцията е лоша и
че тези, които искат да я подпишат са лоши. Защо?

Сега една жена плаче за момчето, което иска да умре. И аз плача.
Аз ли греша, другите ли…
Трудно ми е да пиша.
Тази нощ, в два след полунощ, на 12-ти юли… ясно виждам “Защо?”

и “Кому е нужно?”
Конституцията, такава, каквато ще бъде прие-та утре, пречи. И само

един е този, на когото пре-чи. Защото само в едно отношение тя е много
трудно променима – в онази нейна част, която ре-гламентира формата
на държавно устройство. И пречи, много пречи на Спасителя… и на
неговите месии.

Или греша?
Защо никой не говори за това? Не е толкова трудно да се проумее

какво се крие зад фактите; кой се крие зад тях.
Кой предизвика този нощен порой от протести в ефира? Кой отприщи

човешката болка и страх?
. . .
Страшно е – да си винаги в опозиция. Да си винаги сам. Да си винаги

чужд… Радиото – връз-ката ми със света и живота. Бележникът – моят
заключен вик към хората.

Заключена съм. Както преди година и полови-на. Както в онзи,
другият живот.

Заключена съм. Заключено е словото.
Защото това, което пиша, в “Демокрация” няма да го отпечатат, а в

“Дума” няма да го дам.
И оставам – заключеник.
. . .
Снощи, на 11-ти юли, преди няколко часа, возих инвалидна количка…
… Пътувах, уморена и чужда, в автобус 204. Молех се – за спасението

на България. Молех се – отчаяно и искрено в автобус 204… така, както в
църква не може… После тръгнах към вратата – моята спирка. После
някой извика – “спрете”… Во-зеше инвалидна количка. Двама души я



смъкнаха на асфалта, а този, който помоли за помощ, отно-во се качи в
автобуса.

Хората си тръгваха. Инвалидът остана сам – на спирката, под
лампите… Под звездите. “Помогнете” – каза той.

И хванах ръкохватките, обърнах количката – към блоковете.
Тръгнахме – по пустите и светли алеи, между пустите и светли кутии за
живеене. Вървяхме – аз и инвалидът, в количката. И пак се молех – за
него. Не вярвах и се молех – под звез-дите… така, както в църква не
може… Болеше ме – от самота. От моята самота и от неговата… От са-
мотата под звездите.

Стигнахме – един човек го чакаше пред входа. Не беше сам.
Тръгнах си – бях направила добро. Не бях сама…
. . .
Слушам радио. Три след полунощ е. Сама съм.
Бездушно светят лампите навън.
А звездите са далеч.
 

                  

12.07.1991 НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ
 
Приеха Конституцията.
Саморазпуснаха се.
Победихме, защото вече отиваме към избори.
Дано Бог пази България – до изборите.
Дано спечелим изборите – за да няма хаос и реформата да продължи.

За да няма комунизъм.
. . .
По радиото Георги Марков говори за “кървави сблъсъци” Студентите

са на покрива на Университета. Хора седят на кръстовището – пред
Университета – гражданско неподчинение.

За първи път съм от другата страна на “барикадата”.
Защото не този е пътят. Вече не този.
. . .



Вечерта отидох на митинг – на площад “Демокрация”.
Син е площадът. Синьо и чисто – като небето, като… Като споменът

за един друг митинг, когато зимното слънце взриви площада и се
родихме – свободни… когато…

Сега… вървя сред хората… Група мъже разпалено си говорят, че ако
видят Дертлиев, ще го пребият. Съвсем обикновени мъже – насъскани
псета. Кой ги насъска? Защо… Вървя – сред чо-вешкото множество. Две
млади момичета на висок глас обсъждат колко грозен бил Пирин
Воденичаров. Умиращият Пирин Воденичаров… Така му се падало…
Милосърдието къде е? Простата човешка топлота… Кой я изсмука от
душите ни? Вървя… по нашия площад… плочките му още се хлъзгат от
сълзите на свещите, пролени на толкова бдения… Някъде встрани от
мен избухва смях – по повод треперещите ръце на Йосиф Петров,
отворил шампанското… Подпрях се на зида на картинната галерия – не
искам повече да слушам какво си го-ворят хората около мен…

Април, май, юни, юли… Митинги…
През април – всеки понеделник – митинг.
През май – конференция, митинги, декларации.
През юни – синя вечер, конференция, декла-рации.
През юли – гладна стачка… и пак митинги, пак декларации…
Защо? Против кого? Кому, кому е нужно…
 
 

13.07.1991 КЪДЕ Е МЯСТОТО НА ДЕПУТАТИТЕ
 
Нощ е.
Лампата свети върху бележника. Разбягват се мислите – неуловими.

Тихо е. Нищо няма в душата ми – ометена и пуста.
Откъде да започна… От спомена за онова друго лято, когато… Когато

съдбата на България беше в ръцете на студентите, на протестиращите,
на стачкуващите… на палатковите градове на истината, на улиците, на
площадите… защото преди една година, в онова друго лято, президент
беше този, който беше готов с танкове да защитава Властта – своята и
на своята Партия… министър-председателят переше пари и водеше



страната към стопанска разруха… а парламентът… парламент още
нямаше. Защото преди една година имахме само улиците, площадите и
университетите…

Сега… жълтите павета на площадите пак посиняха. Студентите пак
протестират. И гражданите протестират. И депутатите протестират –
нашите, сините. Легнали по площадите, в палаткови лагери – гладуват и
протестират – срещу това, което се приема в Парламента.

И аз съм от другата страна на “барикадата”. Защото не този е пътят.
Вече не този.

Сега, когато президент ни е този, когото в онова, другото лято,
провъзгласихме за президент по софийските улици и площади, пред
универси-тетите. Защото в правителството има сини минис-три, наши
министри, които провеждат реформата, нашата. Защото в парламента
има наши депутати, които избрахме през онова, другото лято, за да
защитават позициите си там.

И защото отиваме към нови избори, които можем да спечелим…
 
 

17.07.1991 ОТНОВО САМА
 
Действителността бавно се стабилизира. И все пак…
Все пак – позволихме на комунистите отново да застанат зад лозунги

като “законност”, “конституционност”, “спокойствие”, “мир”… Отново
започнахме да изглеждаме в очите на обществото като екстремисти ние,
сините площададжии… А те… “Те” пак сложиха благородната маска на
спасители.

И тръгваме към избори – ние и те.
Ние – с разголени души.
Те – маскирани отново.
Но маската сега не им стои така гротесктно, както преди една година.
Защото една година мина и за тях.
И те изхвърлиха старите плашила.
Сложиха нови лица.
Изхвърлиха старите фетиши.



Кълнат се в нови знамена.
И стават “компетентни”, “толерантни” и “разумни”.
Отново – бащи на нацията, загрижени за утрешния ден.
Отново – поучават. И сравняват:
“Вижте нас – оядени, законни, достолепни.
И вижте тях – раздърпани площадни ястреб-чета.
Кому ще вярвате – на нас или на тях?
Кому ще поверите съдбините си?”
И тръгваме към избори – ние и те.
Ние – раздърпана площадна опозиция, разя-дена от язви и от клевети,

проядена, изядена. С разкъсани на две души.
И те – в стройни редици.
 
 

20.07.1991
 
Вчера и днес.
За да имаш собствено мнение не трябва да защитаваш противното на

това, което защитава врагът ти.
Така мисля.
Но колко е трудно да защитаваш това, което защитава врагът ти.
Вчера и днес.
Стигнах дъното на отчаянието.
Отново съм сама – срещу всички.
Всичко е рухнало. Няма полза от разумни доводи, защото

престанахме да мислим.
 

 

27.07.1991 ДУМИТЕ, КОИТО УБИВАТ, КОЛКО
ЛЕСНО СЕ КАЗВАТ

 
В началото на тази седмица прочетох в общинския вестник една

доброжелателна статия за Никола Петков. Една статия, завършваща с



недо-писания списък на николапетковистите, жертви на
комунистическия терор. На второ място в този списък беше тя, бабината
сестра… „20-годишна, зверски убита.”

Думите, които убиват… колко лесно се пи-шат…
. . .
Стоим в старата къща двете, с баба. Нощ е, тъмно е, черно е. Държим

ръцете си – да не се изгубим…
Стиска ръцете ми баба. Стиска ги – боли. Всичко в мен крещи от ужас

в черното…
И пак луната, голяма и кръгла, грее в клоните на сухо дърво…
- Чете ли във вестника какво пише…
- Четох… - мълча, не искам да говоря… чакам я да продължи, сама…
И тя мълчи. Държим ръцете си в черното. И луната се хили, изкривена

от стъклото на прозо-реца…
- Пише… Убили я зверски…
Тя пак мълчи. Държим ръцете си. В черното сълзите й проблясват,

уловили образа на луната…
- Дали е вярно… Навремето… все питах адвоката й… как е, какво

прави… А той – не я биели… Всичко знаели, нямало какво да питат…
Как ли са я… Боже…

Бърша сълзите й с ръце. Бърша ги.
- Не вярвай на всичко, което пише във вестниците, бабо. Не приемай

всичко за истина… Ще намерим този човек, който е писал статията, ще
го питаме има ли свидетели, документи…

Бърша сълзите й – с ръце и с думи. А в главата ми кънти – думите,
които убиват, колко лесно се пишат…

- Какво ще питате, какво ще търсите още… Няма я вече нея, няма я…
Държим ръцете си. Нощ е. Черно е. И луната свети кръгла в клоните

на сухо дърво. Както в детската ми представа за насилие.
Държим ръцете си безмълвни. Всяка зазидана в себе си. В своята

представа за безсилие.
В главата ми кънти – „Колко лесно се казват думите, които убиват”…
Навеждам се към баба, целувам я по челото и й казвам тихо „Лека

нощ”. И тя тихо ми отвръща – „Лека нощ, Ценке”. И после, сепнато –
„Ох, дете, обърках се… Изгоря душата ми… Изгоря.”

И пак целувам влажното чело, и бърша мокрите бузи, и стискам



студените ръце. И пак казвам “Лека нощ” и си отивам.
Отивам си.
В глава ми кънти – „Колко лесно се казват думите, които убиват”.
 



ШЕСТА ЧАСТ

БОЛИ МЕ ЗА МОЯ НАРОД
 
 
 

“Огромната част от синьото море е завинаги загу-бена
за демокрацията, плурализма и хуманизма.”

1991
 



30.07.1991 ЕДНАКВО НЕГОДНИ ЗА
ДЕМОКРАЦИЯ
 

Думите, колкото и силни да са те, не могат да пробият бетонирани
уши.

Аргументите, колкото и логични да са те, не могат да убедят
манипулирани мозъци.

Падението, колкото и голямо да е то, не може да се види от заслепени
очи.

В началото на тази седмица разбрах, че някои хора, каквото и да се
случи, ще продължават да се възхищават на ругателите и да обругават
обруганите. Вече не си правя илюзии. Огромната част от синьото море е
завинаги загубена за демокрацията, плурализма и хуманизма. Точно 
толкова „завинаги” и  „безвъзвратно”, колкото и онези, червените,
редовите и „честните”, които, докато са живи, няма да се променят.

Боли ме – за моя народ. Боли ме за моите приятели. Боли ме – за
болните от комунизъм. За тези, които вярват в комунизма. И за тези,
които го ненавиждат. Еднакво поразени са мозъците им. Еднакво
негодни за новото общество.

Общество, в което фанатизъм няма да има. Общество, в което всеки
ще може да казва и да отстоява това, което мисли, без да се страхува, че
ще бъде обявен за „предател” или „екстремист”.

Общество, в което никой няма да се стреми да манипулира
общественото мнение. Общество, в което общественото съзнание няма
да може да бъде манипулирано.

Утопия.
Дали и аз не съм болна от комунизъм?

                              
 

31.07.1991 „ДОБРИ” МАЙ ВЕЧЕ НЕ ОСТАНАХА
 
Отново слушам радио. Отново – Народното събрание. Отново – съм

на дъното… Защото „добри” май вече не останаха.



Защото всички сини наши лидери на думи ис-кат промени, искат
реформата да продължи… нали в нейно име трябва да ги изберем
отново? Нали в нейно име трябва да дойдат на власт…Утре…

Но всъщност, всички те се дистанцират от тези, които провеждат
реформата днес. И икономическият екип на правителството, нашият
екип, остава без политическа подкрепа. И всички усилия, вложени до
този момент от нашите министри, се обезсмислят. Защото никой не каза
– ясно и гласно, че нещо досега е направено. В еуфорията на
отрицанието, отричаме всичко.

Твърде бързо забравихме глада на миналогодишната зима, когато не
липсата на пари, а липсата на продукти ни изкарваше по улиците през
нощта, за да чакаме часове за бурканче мляко; твърде бързо забравихме
и тази зима, когато свалихме провалилото се еднопартийно
правителство на Луканов.

Забравихме, че макар и не цялата, поне частица от властта в тази
държава е наша. Онази част, която позволи на президента Желев да
води нашата външна политика, която бавно изчиства лицето на
България от стари срамни напластявания; онази част, която позволи на
икономически екип на Иван Костов да проведе монетарната реформа и
да не позволи на инфлацията и липсата на пари да ни изпрати в дупката
на миналата зима… Онази част, която извоювахме ние, улицата, и която
позволи на медиите да ни информират, да се развиват… да ги има… И
бавно да се превръщат в четвъртата власт – коректива на обществото…

Слушам радио. Отново – Народното събрание… Съвсем ясно, съвсем
категорично, съвсем недвусмислено, г-н Шишков от БСДП се обяви
против правителството и икономическия му екип. Поясни, че сините
министри били „министри на 39-те” и поради това не трябвало да бъдат
подкрепяни. Господата Дертлиев и Савов, взаимно обвинявайки се във
всички грехове, направиха същото.

Разбирам желанието на социалдемократите да се дистанцират от тази
сурова реформа, но не мога да приема смехотворната им декларация.

Не мога да приема и желанието на г-н Савов да загърби сините
министри, защото… ако най-дясната партия в СДС не подкрепи тази
реформа, тогава… за какво става дума? Само за думи ли?

А те, 39-те, въпреки декларациите си за подкрепа на правителството и
президента, направиха всичко възможно, за да ги провалят. Те, в съюз с



КТ „Подкрепа”… „Подкрепа”, която два пъти напуска тристранната
комисия и два пъти постави реформата на колене…

„По делата ще ви позная” Не по декларациите.
 

                  

01.08.1991 ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО
 
Свобода на словото – какво се крие зад тези думи? Как се разбират?

Или може би – кой как ги разбира…
От всички телевизионни и радио дискусии, от всички изявление и

стачки ми стана ясно едно – журналистите искат свобода на словото.
Свобода на журналистическото слово. И това е добре.

Журналистът е личност и трябва да има лична, субективна оценка за
събитията, които се случват около него, за събитията, които представя;
които коментира. Журналистът е преди всичко човек и трябва да има
всички човешки права. Трябва да има основното човешко право –
правото на свобода на словото. И дотук всичко е добре.

Но…
Аз не съм журналист. Аз съм просто човек. Част от народа –

безликият народ, който трябва да бъде информиран, за да знае – какво
се случва около него. Аз съм човек, част от безликия народ и искам да
знам не само какво се случва, но и кой как оценява случилото се.

И журналистът, свободен в своето слово, ме осведомява за това, което
се е случило, коментира случилото се… Задоволява моето желание за
информация и знание. И това е добре.

Но аз съм човек. И освен да знам, аз искам и да мисля. Разполагайки с
фактите, аз мога да ги оценя. Разполагайки с коментара, аз мога да се
ориентирам – кой е прав и кой не е. Разполагайки с факти и с коментар,
аз вече имам позиция. Аз, човекът, аз – част от безликата маса.

Имайки позиция, аз, човекът, имам нужда да я изразя. Имам нужда от
своето основно човешко право – правото на свобода на словото.

И тук се сблъсквам в стена.
Стената, в която винаги съм се блъскала.
Защото правото на свобода на словото не е и не трябва да бъде само



журналистическа привилегия.
. . .
Тогава, в предишния живот, когато имаше цензура, всичко беше ясно.
Сега цензура няма. И свобода на словото няма.
Тогава, в предишния живот – всичко беше ясно. Имаше една партия и

много вестници, които славословеха тази партия и провеждаха нейната
политика. Имаше радио и телевизия, които принадлежаха на Държавата,
но тъй като държавата принадлежеше на Партията, те също
принадлежаха на партията и провеждаха нейната политика. И всичко
беше просто – просто, мнение, различно от партийното, не може да бъде
изказано, казано, публикувано.

И илюзии нямаше.
Сега е друго.
Сега има много партии. Има и много вестници, които славословят

своите партии и провеждат тяхната политика. И всичко изглежда, че е
наред. Разни партии, разни мнения, разни хора. За всеки човек ще се
намери партия и за всяко мнение – вестник. Но не всичко е толкова
просто и не всичко е наред.

Човек си намира партия, прегръща нейния вестник и го нарича свой.
И е щастлив, защото е свободен. Защото може да каже своето мнение в
своя вестник… или може да го прочете. И това е добре.

Но…
Това е добре, докато твоето просто човешко мнение съвпада с

мнението на твоята партия и на твоя вестник. Когато това престане да
бъде така… тогава…

Тогава се изправяш пред старата стена и илюзии вече няма. Илюзии
за свобода на словото.

Наистина – за всяко мнение ще се намери вестник. Но вестникът,
който би публикувал твоето мнение няма да бъде твоят вестник. И все
едно – стената стои пред теб, защото все едно – никога няма да
направиш крачката към вестника на чуждата партия… И все едно –
словото умира в теб.

Преди, когато имаше една Партия и една Цензура, когато илюзии
нямаше… И надежда нямаше. Надежда за инакомислие.

Сега надежда все още има.



Сега, когато все още има радио и телевизия, които принадлежат на
държавата… на Държавата, която вече не принадлежи на партиите…
Дали радиото и телевизията могат да станат трибуна на
инакомислещите?

Let it be… Нека да бъде…
Журналистите стачкуват, за да превърнат радиото и телевизията в

своя трибуна. За да ги направят независими от държавата. За да ги
освободят от контрол и цензура… Нека да бъде…

Но…
Дали ще ги освободят?
Или отново ще ги хвърлят под контрола на Партията… Под цензурата

на най-силната от партиите…
. . .
Стената стои пред мен, една от безликото множество.
И свобода на словото няма.
 
 

12.08.1991 ВСИЧКО СЕ ПУКА И ПРОПАДА
 
И този ден мина – отива си лятото. И това лято. Профуча времето

през мен – не мога да го задържа.
Избори през септември няма да има. Избяга времето – не могат да го

спрат.
Всичко се пука и пропада…
Ще се роди ли от руините новото?
В петък, преди три дни, имаше пресконференция на президента.

Повече от час продължи. Заслепен от прожекторите, усмихнат, но без
чувство за хумор, президентът отговаряше на въпросите… на всички
въпроси… И всичко идваше на мястото си. Бавно, тихо и категорично…

Днес комунистите “излязоха с декларация” против него. Не бил
обединителна фигура. Не можел да олицетворява нацията… защото…
бил “син”… Дори заплашвал гражданския мир, защото делял хората на
“ние” и “те”.

Да, президентът наистина е “син”. Да, пре-зидентът винаги ще има



цвят. И винаги ще бъде символ на нацията.
А докато тях ги има, непроменени, хората ще бъдат разделени на

“ние” и “те”.
 
 

19.08.1991 ПОКОЯТ НА ЛЕТНИЯ ЗНОЙ
 
Със стрес се събудих в августовския покой.
Цяла сутрин слушам радио, цяла сутрин – музика. Музика, след

невероятното съобщение за преврата в СССР.
Със стрес се събудих тази сутрин, но още не мога да изляза от

августовската апатия. Дали на това са разчитали превратаджиите –
хората, заспали в летния зной, в сезона на отпуските – да не успеят да се
организират за отпор?

Всичко е далеч от мен. Все още не се питам – какво ще стане у нас?
Какво ще стане с България…

. . .
Слушам радио – цяла сутрин музика. Спим – в летния зной.
После Михаил Неделчев прочете декларация от името на НКС на

СДС. Подкрепят Елцин и Ландсбергис – дано все още има кого да
подкрепят… Музика…

После – няколко неофициални думи от Президентството – осъждат
преврата и оценяват значението му за международната политика. И
отново музика, придружена с обещание за официална декларация…

Цяла сутрин слушам радио и светът бавно идва при мен. Светът бавно
оплътнява – агресивен и грозен…

Петко Симеонов прочете декларация от името на СДС-либерали.
Поиска българското правителство да не признава превратаджиите и
призова към консолидиране на демократичните сили.

Николай Тодоров изказа лично мнение – надява се реформаторските
сили да се противопоставят и да спрат преврата.

Само Лилов не посмя да направи категорично изявление - нито от
свое име, нито от името на своята партия.

Цял ден слушам радио. Цял ден светът – агресивен и грозен иска да



дойде при мен. И не можа. Не могат бутафорните маски на
превратаджиите да ме изплашат истински. Не могат да пробият бронята
на моя свят. Няма да го разрушат. Защото връщане назад няма. Защото
московчани са на улицата и Елцин ги призовава към гражданско
неподчинение от бронята на танк. И танковете не стрелят… Защото
връщане назад няма.

. . .
Цял ден слушах радио. Цяла вечер гледах телевизия.
И светът, арогантен и грозен, влезе при мен. Светът на заговорите и

танковете. Светът на заповедите и послушанието.
Появиха се – каменните квадратни физиономии на кандидат-

диктаторите, на кандидат-господарите на света. Трепереха ръцете им –
от неувереност, или от нетърпение?

Стреснат бе светът – от невероятното, заплашващо да стане факт. Но
сезонът на отпуските и летния зной, не разми волята за демокрация. Не
разми границата, отделяща доброто от злото. И всеки застана на
мястото си – от едната или от другата страна. Всеки, който има позиция.

В този ден свободният свят застана зад Горбачов и Конституцията,
зад Елцин и народа, зад демокрацията и промяната.

В този ден шепа диктатори застанаха зад преврата, зад беззаконието и
терора.

Този ден сложи границата и в нашето общество. Не, отново я показа
на тези, които бяха забравили за нея.

Този ден показа кой какъв е.
Денят, в който парламентът не излезе с официална декларация,

защото… е парламент.
Денят, в който правителството не излезе с категорична декларация,

защото…
Денят, в който президентът осъди преврата и застана зад

демокрацията, защото е демократ.
Денят, в който партиите от парламентарната опозиция една след друга

заявяваха отношението си към събитията, като осъждаха диктаторите,
защото… пътят е един и същ и връщане назад няма. Или може би –
целта е една и връщане назад няма… а пътищата, различните пътища за
достигането й не са от значение тогава, когато алтернатива на общата



цел заплашва да стане терорът…
Денят, в който… информация не достигна на партията с

парламентарно мнозинство, за да се произнесе по събитията,
информация за които достигна до всеки.

Събитията, отношението към които раздели света като с барикада, от
едната страна на която застанаха хората, а от другата – шепа диктатори.

По средата останаха те – лидерите на партията с парламентарно
мнозинство. Не заеха позиция – дали от страх да не застанат зад
губещите?

Смътна тревога остави в мен днешният ден. Тревога, че злото може да
залее и нашия още крехък свят.

 
 

20.08.1991 ЗА ПОЛЗАТА И ВРЕДАТА ОТ
СТАЧКИТЕ

 
Стачкуват миньорите – в Русия. Стачкуват в подкрепа на Елцин, на

Горбачов, на Конституцията, на Демокрацията. Стачкуват миньорите в
Русия – въпреки преврата, въпреки извънредното положение, въпреки
забраната на стачките. Не “въпреки”. Стачкуват “против”. Против
преврата, против извънредното положение, против забраната на
стачките.

Съобщенията за тяхната стачка стягат гърлото ми. Съобщенията за
призивите на Елцин към гражданско неподчинение и обща стачка…
Стискам зъби със стегнато гърло – демокрацията е в опасност, в
Русия… Демокрацията е в опасност…

Въпреки преврата, въпреки извънредното положение, въпреки
забраната на митингите, площадите в Москва и Петербург са пълни с
хора. Не “въпреки”. “Против”. Демокрацията е в опасност… не, хунтата
е в опасност…

Защото връщане назад няма.
Защото който се е родил, не може да влезе обратно в утробата…

Който се е родил, може само да живее или да умре. И да бъде свободен.
. . .



Стачкуват миньорите – в България. Стачкуват – за тройно
увеличаване на заплатите, за човешки условия на труд. Стачкуват –
отрудени черноработници. Черно е – зад тях и пред тях. Обезнадеждени,
отчаяни. Черно е – всичко се срутва под тях.

И под нас всичко се срутва. Черно е – и пред нас, и зад нас. Страшно
е. Равновесието се срутва. Равновесието, на което виси реформата.
Деликатното равновесие на политическите сили,на правителството, на
синдикатите… на номенклатурата и на нашата подкрепа, вяра, надежда;
на нашето търпение, решимост, отчаяние и твърдост… Крехкото
равновесие на настоящето. Пред което и зад което е черно. Кошмарно
минало и неясно бъдеще.

Равновесието, на което се крепи реформата се срутва, защото –
стачкуват миньорите в България. Стачкуват – за тройно увеличаване на
заплатите, когато има 300 000 безработни и парите не стигат за никого.
Стачкуват – за човешки условия на труд, когато все още няма човешки
условия за живот…

Залепнало за гърбовете ни е миналото още, и от там надничат
чудовища. Аморфно е бъдещето – безлико е още. Към него протягат
мръсни ръце чудовищата, изпълзели вчера от старите ленти…

Срутва се равновесието, на което виси реформата… Тънката нишка,
по която можем да преминем отвъд, над тъмната пропаст, от която
чудовища протягат ръцете си нагоре, към слънцето, към нас…

Люлеем се над пропастта – отрудени, изнурени, обезнадеждени,
отчаяни и твърди. Решени – да стигнем отвъд, на другия бряг – неясен,
аморфен, далечен… където чудовища няма. И ще бъдем свободни,
защото който се е родил, не може да се върне обратно в утробата.

Люлеем се над пропастта. Ние, една шепа народ. Вървим, тичаме и…
пазим равновесие. Деликатното равновесие на политическите сили…
Едни отпускат въжето – за да се люлее повече и увиснало над
пропастта, чудовищата да могат да го хванат. Други го опъват – за да се
люлее по-малко и да тичаме по-бързо… или – за да се скъса и да паднем
при чудовищата…

Тичаме, понякога увисваме… Близо сме – до другия бряг. Близо сме –
до отчаянието… защото брегът е стръмен.

Някои спряха, коленичиха. Протегнаха ръце – надолу, към
пропастта… за да скъсят разстоянието между провала и надеждата за



спасение.
. . .
Стачкуват миньорите – в Русия.
Стачкуват,отрудени черноработници, отчаяни, твърди. Решени да

стигнат отвъд. Демокрацията е в опасност и те ще я спасят. Те, и хората
по площадите…

Демокрацията бе в опасност.
Стачкуваха миньорите в България.
Стачкуваха – отрудени черноработници, отчаяни, твърди. Стигнахме

отвъд. Те, и ние, по площадите…
Гърлото ми е стегнато от сълзи. Защото заедно извървяхме първата

стъпка към демокрацията. И втората, и третата… Те, и ние, от
площадите… Когато сваляхме компрометирани президенти и некадърни
министър-председатели. Когато комунизмът започваше да си отива…
Тогава бяхме заедно. Един народ с една душа, с една воля…

Гърлото ми е стегнато от сълзи.
Кой ни сложи от двете страни на барикадата?
 

                        

30.08.1991 СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНИ И ПАК
ОСТАНА СЪЩИЯТ

 
За една седмица светът се промени. И пак остана същият.
Превратът в СССР се провали. И вече няма СССР.
Доказа се, че ЦК на КПСС е стоял зад преврата. И вече няма КПСС.
Много генерали бяха арестувани, други – отстранени от длъжност.

Някои се самоубиха. Паднаха маските от лицата на депутати и
прокурори, на министри и дипломати, на журналисти. Там, в СССР,
промените следваха една след друга – лавинообразно. С укази на Елцин,
с многохилядни митинги в столиците на републиките, с декларации за
независимост, с признаване на независимостта и установяване на
дипломатически отношения.

Промените следваха една след друга – лавинообразно. Не всичко
разбирахме, не всичко осмисляхме навреме. И идваше следващата



новина… имуществото на КПСС е отнето… Не всичко осмисляхме…
навреме… и…

За една седмица светът се промени. И пак остана същият.
В България най-богатият собственик е БСП. Ангелски чисти, завинаги

загърбили престъпното минало на предшествениците си, социалистите
запазиха имуществото на комунистите. Имуществото, ограбено от
държавата и народа – в името на народа… Сега, когато държавата рухва
и народът изнемогва, те, най-богатите собственици, продължават да
богатеят – на гърба на изнемогващата държава и рухналия народ.

И всичко си остава същото, защото не всичко осмислихме навреме.
И те не всичко осмислиха навреме.
И останаха отвъд, при престъпното си минало - твърде много

информация им бе нужна, за да разпознаят престъпниците.
За една седмица светът се промени. И пак остана същият.
Президентът остана същият.
Не бих могла да славословя властникът. Но факт е, че през

изминалите дни д-р Желев, човекът, философът и президентът, направи
твърде много. И не се промени. Не беше нужно, защото светът го
настигаше.

Просто, философът Желев бе предвидил възможността от преврат
твърде отдавна. Затова президентът Желев не бе изненадан и има
смелостта бързо да нарече нещата с истинските им имена. Оказа се, че
бил първият държавен глава, сторил това.

Сега, когато всичко свърши… сега, когато Елцин и Горбачов,
Мейджър и Кайфу го поздравяват за безкомпромисната позиция, която е
имал за преврата по време на преврата; сега, когато всички декларират
готовността си да работят с него за доброто на България и на света…

Не мога да славословя властника…
А как бих искала – да можех. Защото той все още е един от нас. И

заслужава всички хубави думи, които могат да бъдат казани…
 

31.08.1991 РАЗКЪСАНА НА ДВЕ
 
Душата ми е разкъсана на две.



Така беше – през май, през юни, през юли.
Но и двете половини принадлежат на СДС.
Защото друга алтернатива за България няма. Една опозиция, едно

правителство, един президент. За да има стабилност – до изборите. За да
има избори.

Душата ми бе разкъсана на две – от разприте ми с хора, които
уважавах и обичах. Хванахме се – “гуша за гуша” – да спорим и да
защитаваме СДС от СДС.

Изпепеля душата ми – през лятото. Изпепели я – слънцето по
площадите, ревът на мегафоните и тонколоните, конференциите и
конгресите – обединителни, разединителни, легитимни и нелегитимни,
законни и незаконни; процесите – спечелени или загубени – от кого,
срещу кого? Защо?

Кому бе нужно…
Разкъсаха и половинките на душата ми. Разкъсаха ги със стачки.

Гладни и контрагладни, символични и ефективни, седящи и семейни…
Стачки. Срещу парламента и конституцията. Срещу правителството и

реформата… Стачки. От кого? Срещу кого? За какво… или срещу
какво?

Кому бе нужно…
Отива си лятото.
Превратът в Русия и грандиозният му провал пометоха всичко.
Само един въпрос стои, не си отива.
Кому е нужно?
Въпросът с отговор.

. . .
Отива си лятото.
И идва есен. И идват избори.
Душата ми възкръсва.
И пак е в мен – залепнала и силна.
Ще полети – когато стане нужно… и ще ме понесе със себе си… към

единствената цел – смяната на системата.
За да си отиде комунизмът.
 
 



03.09.1991 „ОТВЪД”
 
Вчера…
Гледах залеза от прозорците на новия си дом. Не залеза – гледах

отражението на слънцето по белите стени на отсрещния блок.
И бях “отвъд” – в оня, другия свят, в който всеки е сам. В оня свят, в

който човек е ограден от стени – невидими и непреодолими, които го
отделят от всекидневието.

После Слънцето умря.
И аз умрях в моята клетка, сред бавно посивяващите стени на

съседните блокове.
 
 

13.09.1991 СРЕЩА С ЙОСИФ ПЕТРОВ
 
Замахнах с ръка. Знаех, че ще я хвана. Малка мушица – като

прашинка.
Не стиснах шепата си.
Тъмна сляпа сила, нелепа, жестока, безсмислена – това бе моята

замахнала ръка.
Отворих я.
Бавно, като разлистване на цвете.
Тя беше върху дланта ми. Малка мушица – като прашинка. Изящна и

крехка. С високи тънки крачета, с невидими крилца.
Полетя.
Изящна и крехка.
Остана във въздуха – без посока.
Замахнах с ръка.
И въздушната струя, предизвикана от движението ми, я отвя.
. . .
Днес искам да разкажа за срещата си с Йосиф Петров.
Беше отдавна, преди месец, в началото на август.
Дните минаваха през мен – изтощителни, болезнени, безсмислени…



Дните, когато отново исках да разбивам стени, или да отварям
заключени врати…

Дните, когато… като в кошмарен сън исках да викам, а не можех…
защото кухото пространство поглъщаше неродения още в гърлото ми
звук.

Тогава отидох при Йосиф Петров.
Слязох от трамвая, влязох във входа. Бавно изкачвах стъпалата.

Гледах табелките с имената, на всяка врата… Неговото име не видях.
Стигнала до тавана, заслизах обратно и… ето я неговата врата.

Спрях. Позвъних.
Моята стена бе паднала.
Вратата остана затворена.
Заслизах по стълбите. Излязох на улицата. Включих транзистора – в

парламента обсъждаха закона за изборите. Обсъждаха член 11-ти от
закона за изборите…

Отидох си – с гласовете на парламентаристите в ушите си.
След два часа отново бях пред вратата му. Леко бях изкачила

стълбището, леко вдигнах ръка към звънеца.
Моята стена бе паднала.
Вратата се отвори.
Дребен старец с разрошен бял пух по голото теме. С присвити

късогледи очи. С отворено лице. Не усмихнато – отворено. Знаех, че е
той. Гласът ми сам попита:

- Г-н Йосиф Петров?
- Да, аз съм, заповядайте.
Отдръпна се – да ми направи място, да вляза. Влязох.
- Аз малко бързам, ще прощавате… Кажете, слушам.
Познатият силен глас. Познатите накъсани, натъртени изречения.

Разказващи, вълнуващи…
На една крачка от входната врата беше котлонът му – същият като в

лабораторията ми – с бяла основа и открит реотан. Той наистина
бързаше. Бързо разбъркваше яйца и малко нарязани чушки в един малък
тиган – бързо, да не изгорят. Бързо и разсеяно – беше обърнат към мен.
С очите си. С лицето си. Целият.

- Кажи, момиче, какво мога да направя…
И гласът ми сам заговори – за моите въпроси, за моите стени… за



стените, които сами изграждаме, за да има какво да рушим. Говори
гласът ми – за пролетта, за лятото, за митингите, за площадите… за
синята идея, за толерантността… за земеделската идея, за истината, за
историята… за есента, за изборите… за победата, за демокрацията…

Сам говори гласът ми. А очите ми гледат.
Дребен старец, малка кухня. Чиста риза, бял котлон. Прашен

прозорец, бели коси… Бели филийки, черни следи… Лютив пушек от
изгорели филийки.

Шкаф, заядливо чекмедже. Бели франзели… не, мухлясали франзели.
Той наистина бързаше – бързо правеше всичко. С треперещи бели

ръце.
Очите ми гледат, гласът ми говори. Няма стени.
Един дълъг миг, побрал Вселената.
Едно екзистенциално докосване, сливане, разминаване.
Той пак е обърнат към мен. С очите си, с лицето си, целият.
- Нищо не мога да направя за теб, момиче. Аз съм само фигура…

фигура… Нищо не зависи от мен…
Блестят очите му. От огън. От сълзи. Цял е обърнат към мен.
- Нищо не зависи от мен. Аз те гледам, но не те виждам. Нищо не

виждам… Какво мога да направя за теб…
- Не зная – казва гласът ми.
А нещо в мен крещи – “Какво мога да направя за теб? Аз – какво мога

да направя за теб?” Да целуна ръцете, които треперят над котлона? Да
донеса от магазина пресен хляб? Да кажа – “Добре направихте, като
отворихте бутилката с шампанското, добре направихте, като подписахте
Конституцията…”

А гласът му говори:
- Какво да ти кажа аз, момиче, какво да ти кажа…
И очите гледат право в мен – свети старческият поглед:
- Но ти пиши, пиши, момиче… Бори се… В младите е цялата

надежда… Вие, още сте чисти… А аз… какво мога да направя аз…
Върви… и не се отказвай!

Сияе старческото лице. Блестят очите му – от огън и от сълзи.
- Желая ти успех, момиче… Желая ти успех!
И хвана ръката ми. Той я хвана.
И я целуна.



- Довиждане. Аз трябва да бързам, че закъснявам. След обед трябва да
съм в Парламента…

Гласът му ме следваше по стълбището.
Така го запомних – на вратата. Дребен старец, с разрошен бял пух по

главата.
Леко слязох по стълбите – няма стени. Леко стъпвах по улиците –

няма затворени врати…
Лято беше, слънце, жега – под зелените дървета.
Летях – по улиците. А пред очите ми бе все той, в малката си кухня.

Най-възрастният депутат… който… целуна ръката ми и ми пожела
успех…

Докоснах ръката до лицето си. Избърсах я с бузата си – целувката на
най-възрастния депутат.

И ми стана още по-топло и още по-леко – от човешка топлина и
близост.

Летях по улиците. В ушите ми звучаха гласовете от Парламента.
. . .
Няколко седмици по-късно Народното събрание потвърди решението

си относно правото и възможността българските граждани, живеещи в
чужбина да гласуват само в България.

Въпреки общественото мнение. Въпреки указът на президента за
преразглеждане на член 11 от Закона за изборите.

Защото…
Защото тези, които трябваше да гласуват за поправката в

избирателния закон, не бяха в залата…
 
 

15.09.1991 ЧАСЪТ НА РАВНОВЕСИЕТО
 
Пиша…
Когато денят си е отишъл, а новият още не е дошъл.
Часът на равновесието.
Когато тялото спи, а умът е буден.
Когато умът е сам и вън и свободен.



Когато щурците пеят и часовникът жужи.
Когато…
Когато светлината на лампата те отделя от Вселената… но ти знаеш,

че тя е на една крачка от теб…
 
 

25.09.1991 ПОРЕДНИЯТ МИТИНГ
 
Още е лято.
От каменната облицовка на площада се излъчва топлина. В шест часа

вечерта – синьо е небето. Светло е. Лято е.
Пеят от трибуната – няколко момчета с китари.
Русенци се разхождат пред мраморното корабоподобно здание.

Символът на комунизма… Символът на отиващия си комунизъм…
Първата паднала крепост – пред тихия протест на майките, защитаващи
въздуха на децата си… пред първия протест, победил страха…

Разхождат се русенци, спират се. Разговарят, чакат. Да започне
митингът на СДС. Всички пейки наоколо са заети от възрастни хора.
Между тях тичат деца. Гонят се и се смеят – със сини знаменца в ръцете
си.

Шест часа вечерта.
От още синьото небе се сипе жега. Каменните плочи на площада я

поемат и я запращат в нас.
Митингът започна.
Оживя трибуната. Оживя споменът за митингите на СДС отпреди

година.
Изреждат се оратори пред микрофона – кандидат-депутати, кандидат-

кметове, кандидат-съветници. Ораторстват – “долу комунизма, само
СДС”…

Долу, пред трибуната, на площада, русенци разговарят, разхождат се,
търсят се, поздравяват си, пак се разхождат, пак разговарят. За изборите,
за последният шанс на България да се измъкне от комунизма.

На трибуната поредният оратор скандира “СДС” по микрофона.
Русенци тихо разговарят – “дано комунистите останат под 30%, това е



спасението”… Децата се гонят между пейките, развели сини знаменца.
Следващият оратор започва да обяснява колко лошо нещо е

комунизмът. Русенци тихо разговарят – “дано другите СДС-та преминат
4%, иначе, язък за гласовете”

Уредбата вибрира от възторжено скандиране “СДС”!
Децата се гонят между пейките със сините си знаменца, а ние тихо

въздъхваме – “дано този път победим”…
И тихо си тръгваме – под още синьото небе, в още топлия, в още

летния ден.
Някъде далеч уредбата възторжено реве “СДС”…

СЕДМА ЧАСТ

ПРЕДИЗБОРНИ ВЕЧЕРИ
 

 
 

“Защо толкова рядко идвате? От избори до избори.”
1991

 



26.09.1991 НОВО СЕЛО
 
Колата спря пред училищния двор. Слязохме.
Дълбоко поех дъх. Въздухът ме опияни – с аромата на свежо, на

чисто, на простор.
Свечерява се.
Клоните на отсрещните дървета се открояват черни на фона на

мастиленото небе.
Тъмен е училищният двор, тъмно е училището. Тихо е.
Тихи, старците идват. Изправени. Облекли официалните костюми, с

детелините на БЗНС-Никола Петков на реверите, тежко стъпват, под-
пирайки се на бастуните…

Един, втори, трети… Идват старците, здрави-сват се с нас. Силни са
още ръцете им.

- Да сте живи, че сте ни дошли…
- Познавах баща ти, момче, председател на дружбата беше… Хубав

човек…
- Ти коя година си роден, дядо?
- Аз ли? Деветстотин и втора… 1902…
Влязохме в салона на училището. Редиците със скърцащи столове

бавно се изпълват. Сядат старците – с официалните костюми, с
детелините на ревера… Едра жена на средна възраст – в средата на реда,
зад мен… Малко по-назад сяда друга, дребна и пъргава. Пълни се
салонът – сядат хората на средна възраст… Младежи няма. Бях като
бяла врана.

. . .
Започна събранието.
Няколко думи  - по повод екзекуцията на Ни-кола Петков, няколко

думи – представящи орато-рите… Няколко думи за платформата на
БЗНС-Никола Петков…

Тихо говори кандидат-депутатът Тодор Пала-марков. Тихо е в салона
– слушат го. Напрегнати са лицата на старците – слушат момчето,
родено през 1945-та, което им обещава да защитава в новия Парламент
възродените идеи на Александър Стамболийски така, както дядо му



някога ги е защитавал в един друг Парламент, заедно с Алек-сандър
Стамболийски…

Тихо говори “момчето” за платформата на съюза, слушат го старците,
макар да знаят – седмо е в листата и депутат в това народно събрание
няма да бъде…

Тихо говори застъпникът, безпартийният; баща ми. И гласът му кънти
в салона. Думите му кънтят – в душата ми… в душите им… Защото
помним… Изопнати са лицата на хората, горят очите им, вперени в
трибуната… С черен пламък горят, болят… душите… За пропиления
живот, за пропи-ляното време, за пропиляното всичко…

Изправени са – гърбовете на старците, под-прели ръцете си на
бастуните. Слушат… В техните ръце е бъдещето… Отново –
отговорността за днес и утре е тяхна. Изправени са – гърбовете на
старците – ще я поемат, отговорността за живо-та…

После – няколко думи от кандидатът за кмет на селото. Не са нужни
много думи – знаят се проблемите – земята, здравеопазването, чистота-
та… Знае се – кой ще ги реши… ако го изберат… Говори – бъдещият
кмет?

А след това – заговори вече бившият кмет на големия град. Синият
кмет… кандидатът за наро-ден представител от листата на БЗНС-
Никола Пе-тков, който би могъл да стане депутат…

- Това, което като кмет исках да направя и направих, беше да запазя
социалния мир. А много трудно е да балансираш между младите, които
ка-то птици искат да полетят към бъдещето и тези, които не искат да
помръднат от миналото…

Говори кметът на големия град, синият кмет…
Тихо е в салона. И тържествено.
Голямата електрическа крушка, увиснала над оратора свети… и

топли… И идва… “светлото бъдеще”? Не, идва бъдещето,
отговорността за което ще поемем днес.

Свети едрата електрическа крушка и гони призраците – на страха от
миналото, на страха от бъдещето.

Свършиха речите – “Изберете тези, за които знаете, че могат и искат
да направят това, което обещават…” – завърши последният оратор и
остави свободата на избора в ръцете на тези, за които знае, че могат да
изберат, защото могат да бъдат свободни…



И започнаха въпросите – за мерите край се-лото, превърнати в
сметища, за лекарите, които всяка година се сменят, за новата
кооперация, за земята, за машините, с които ще се обработва, за
средствата, отпуснати от Международния валутен фонд и програмата
“Фар”, за…

Не е тихо в залата, не е тържествено. Говорят хората – за днес, за
утре. Питат – и слушат отговорите. И преценяват. Живеят. Вече живеят,
защото са започнали да мислят, да решават, да действат…

… Излизат старците в мрака – един по един. Изправени стъпват –
тежко, подпират се на басту-ните. Свети луната в клоните на
отсрещните дър-вета – бяла и кръгла.

Излизат старците – бавно, тържествено. Тежко стъпват – по земята си.
Младо милиционерче с лъскава униформа, облегнато на лъскавия си

мотоциклет подвиква:
- Къде сте тръгнали? С бастуните ли ще я орете, земята си…
А старците излизат – един по един. Изправени. И отминават.
Отминават го…
. . .
Под лозницата на Венко…
Тежки гроздове висят над главите ни. И звез-дите като гроздове висят

в небето.
Разлива се бисерна ракия в чашите. Като би-сери са капките вода,

умили плодовете… Сладки са плодовете – на земята. И въздухът е
сладък – над земята… Въздуха, който вятърът носи от зад-ния двор,
където тихо звънят камбанките по вра-товете на козите…

- Познавах Цена, леля ви… Толкова беше красива. Бяла, с
катраненочерни коси… тежки, лъскави. Всички й се възхищавахме…
Тогава бях 14-15-годишна… В нашата къща се събираха не-легалните.
Крили сме Кольо от Тетово, Петър от Писанец… После и горяните
идваха… а аз лепях по стените на къщите материали на опозицията…
Изпатих си – изключиха ме от училище, от пос-ледния клас на
гимназията… чак на 40 години като станах завърших образованието
си… А Цена я познавах… толкова хубава беше… И през ум не ми е
минавало, че и тя е от тях, от горяните…

Говори жената до мен. Дребната жена от дъ-ното на салона. Гледа ме,
но не ме вижда… Вижда леля ми, бабината сестра… И мъжете около



масата нея виждат. И тихо подхващат :
- Да, Цена… много хубава беше. И много млада си отиде… Две жени

даде нашият съюз, две жертви… Мара Рачева… и нашата Цена…
И говорят мъжете около масата, под лозница-та, под звездите…

Говорят за миналото, за борба-та, за насилието, за смъртта…
И звънват чашите с перлена ракия – за живота. За живота, който идва

въпреки насилието, страданието и смъртта. Въпреки мълчанието.
 

                              

28.09.1991 СЕМЕРДЖИЕВО
 
Тринайсет дядовци и две баби в двора на училището. Мръква се.
Слизаме от светлата си лъскава кола, здра-висваме се – стискаме

отрудените им ръце. Петима оратори и петнайсет слушатели.
Разпръснахме се в три кръга. Разприказвахме се. Чакаме – да мръкне, да
дойдат още хора. Чакаме. Не идват.

Бавно тръгнахме по тесните улички. Бавно вървим. Бавно вървят
старците, бавно пристъпват – отрудени, с избелели дочени дрехи, с
каскетите, нахлупени към земята, с чепати пръчки в ръце… Бавно
отиваме към клуба на Николапетковистите.

Стигнахме. Малка селска къща. Влязохме. Малка празна стая. На
голите стени висят портретите на Левски и Никола Петков. Един до
друг – мъченици на свободата. Един до друг… Дълбоко скрита,
сраснала с душите, дреме републиканската идея в тези хора, които ни
посрещнаха. Тихи, честни, скромни и отрудени. Невероятно устойчиви.

Насядахме по дървените пейки. Един до друг – оратори, слушатели.
Започна събранието – без тържествени слова.
От думите на кандидата за кмет разбрах, че и това село е обсадено от

отпадъци, които заплаш-ват да го погълнат…
Отворена е вратата на клуба – един по един старците идват. Бавно,

подпрени на чепатите пръчки, току-що откъснали се от вечния делник.
Сгъстяваме се, притискаме се един до друг, внасят нова пейка. Пълни се
и тя. Човек до човек сме – трудно се диша.

Но е тихо в малката стая. Напрегнато слушат старите селяни, бършат



дебелите стъкла на очила-та си и се взират в лицата на ораторите, взират
се в очите им. Преценяват – тези ли са истинските…

- Нашата бюлетина е бяла, с две вертикални сини ленти, показващи,
че сме неотделима част от Съюза на демократичните сили…

- Ние нямаме идейни различия с нашите при-ятели от СДС, но ние
сме тези, които познават проблемите на българското село, ние сме
срасна-ли с него и милеем за него… Ние сме тези, които ще защитят
интересите ви…

Слушат старците, напрегнато впили погледи в лицата, в очите на тези,
които говорят – кандидат-депутатите, застъпниците… Слушат и
преценяват – пришълци ли сме, или свои…

И говорят застъпниците – за земята, за опо-зицията, за миналото и
бъдещето. За настоящето и за изхода. Говорят – просто, човешки – как
ще се обработва земята, кой ще я обработва, с какви машини, как ще се
печели от нея – от зърното, от животните, от млякото, месото и
вълната… Откъде ще се тръгне, за да се изправят хората… За да
изправят и страната си.

Слушат старците. И преценяват.
Отворена е вратата на клуба. Влизат – един по един.
- Вие всички сте убедени, че демокрацията идва и връщане назад

няма. И демокрация ще има за всички. Нея или я има, или я няма. Тя не
може да се дели. Тя не може да бъде само за част от хората…

Отворена е вратата на клуба. Влизат стаите селяни – един по един,
българи, турци, мъже и жени. Слушат и преценяват…

- Ще те изпратим в Парламента, момче, ще има депутати от БЗНС-
Никола Петков ще има… – промърморва някой от средната пейка…

- Ще те изпратим в Парламента… - трудно утихват гласовете им –
Този път ще победим…

Свърши събранието.
Бавно излизам от малката стая.
Отново минавам покрай портретите на Левски и Никола Петков.
Жива е републиканската идея, дълбоко скри-та, сраснала с душите…

Живо е достойнството у моя народ. Живо е – усещането за свобода…
. . .
Изгуби се лъскавата ни кола в тесните междуселски пътища. Сами



сме в мрака – накрай света. Сами сме – сред черните ниви, под черното
небе… Сами сме – под звездите… едри и лъска-ви…

Тихо ръмжи двигателят – накрай света. Тихо се плъзгаме по черните
пътища.

Ниско над хоризонта изгрява луната – огром-на, червена…
свършваща…

 

29.09.1991 ХОТАНЦА
 
Направихме полукръг и спряхме. Пред читалището. Там, където

автобусът спира. И откъдето тръгва. Връзката със света…
Още е светло и топло. Небето е мръсно и лютив пушек ни задушава.

Горят нивите. Горят стърнищата, гори земята. Черна пепел остава след
огъня, отвява я вятърът… Мръсно е небето. И зе-мята.

Направихме полукръг и спряхме – пред чита-лището. Посрещна ни
Хотанца с двете черкви – православната и протестантската…
Посрещнаха ни хората, стиснахме ръцете си.

Смрачава се. Трудно пробиват звездите пе-лената от дим. Седят
хората – на пейките, пред читалището… На спирката. Чакат автобусът
да спре и да тръгне. Връзката със света.

И говорим… Говорим за някога, когато вечер биели камбаните на
двете черкви… Когато улицата между тях почернявала от хора.
Говорим… Пуста е улицата между двете черкви.

. . .
Влязохме в читалището. За първи път съм лице в лице с аудиторията.

На масата, на сцената. Бавно се пълни салонът. Но хората идват.
Скърцат столовете, сядат. Млади и стари, мъже и жени, роми, българи…
сядат. Малко мургаво момченце с ококорени черни очи стои изправено
между родителите си. Русокосо момиченце се е сгушило в баба си,
притваря очи… Младеж, облегнат на вратата… Хора… Влизат,
излизат… Млада жена притичва приведена по реда, сяда…

Събранието почна.
Заговори кандидатът за кмет на селото. Човек на средна възраст,

познат на всички, уважаван. За две неща говори – най-наболелите – за



превърнатите в сметища крайселски мери и за… училище-то…
- Вие знаете как нашите деца в студ, в сняг, в кал, пътуват за

училището в Ново село. Вие знаете, как селото ни опустява и умира,
когато те заминат… И някои от вас знаят какво е да си ученик на чуждо
място… Трябва да възстановим прогимназията в Хотанца. За да се чува
детски смях…

Гледам лицата на хората – млади и стари. Скърцат столовете, местят
се, стават и сядат. Отворена е вратата на салона. Излизат, влизат…
Слушат.

За първи път съм лице в лице с тези, на които трябва да говоря.
Главата ми е празна – като изметена… Говорят до мен – за миналото и
за на-стоящето; за избора ни – да бъдем част от Евро-па; за
собствеността и за достойнството. И за тази земя, която 13 века е
принадлежала на народа ни и която сега изнемогва – отровена и
изоставена… За тази земя, която 13 века е принадлежала на народа ни,
дори през онези 500 години, когато сме нямали държава. За тази земя,
която от половин век е държавна и… агонизираме – ние, земята и
държавата… Главата ми е празна. Блъскат се в стените й думите на
баща ми – “Ние сме длъжни да вземем земята на дедите си, за да я дадем
на децата си…”

Изправих главата си. Вече можех да говоря – за земята, която сме
длъжни да вземем. И да възродим – с опита и мъдростта на старото
поколе-ние, със силата и волята на моето поколение…

Мълчат хората, скърцат столовете. Русокосо-то момиченце е заспало 
в скута на баба си, чер-ноокото  момченце е седнало между майка си и 
баща си. Младежът все още е облегнат на врата-та, младата жена се е
сляла с множеството. Вече говори Тодор Цанев – откровено, делнично,
просто – за простите неща от живота. На него не му е нужна трибуна, за
да се подпира на нея. Застанал е встрани, в цял ръст пред тях –
избирателите. Не ги агитира – всеки е свободен в своя избор, за всеки
има място при демокрацията, за която алтернатива няма…

Гледам лицата на хората. За първи път – лице в лице с тях. За първи
път от масата, на сцената. Жужат неоновите лампи някъде над мен.
Скърцат седалките… А те, избирателите, слушат… и питат – за
частното земеделие, за новите кооперации, за новите машини… И
кметът на големия град, кандидат-депутатът, отговаря.



Събранието свърши.
. . .
Под лозницата на Васко.
Тежки гроздове висят над главите ни. И звез-дите като гроздове висят

в небето.
Разлива се бисерна ракия в чашите…
Всичко се повтаря – малкото коте, което играе под масата с краката

ми и ме гали с опашка, и разговорите… за затворите, за Белене…
- Колкото две селски землища беше площта на острова, към 80 хиляди

декара… Хубава земя беше. Но колко работа, колко безсмислена
работа… да правиш диги, които Дунава залива и пак, и пак…

Разговарят – за миналото.
Разлива се бисерна ракия в чашите. Радост има в очите – радост от

срещата на оцелелите в ада. Леко е на душите им – леки и чисти са – от
омраза и мъст. Леки и чисти… Свършва се вече завинаги с терора, с
принудата, с мълчанието… с вързаните ръце и души…

Лее се бисерната ракия…
- В нашето село бяхме петима… Две смъртни присъди… Другите

трима… Върнахме се след 10 години… Жива е още майката на едното
момче, от убитите… жива е още… да го види реабилитиран… да чуе
пак името му… от устата на хората…

. . .
Тръгнахме си. Гъст мрак обвива ниските селски къщи… Бавно се

плъзгаме по селските улички.
Пет души, две смъртни присъди… В това селце, което никога не е

имало повече от 1000 жители…
Гъст мрак, бавно се плъзга колата ни по селските улички.
Две черни камбанарии са изрязани на звездното небе… Камбанариите

на двете църкви – православната и протестантската.
                  
      

01.10.1991 ДОЛАПИТЕ
 
Захлупено в мрака селце. Затиснато под сянката на големия мост, на



големия град. Тясно разбито шосе, като пъпна връв; като въже, го
свързва с Русе.

Спряхме пред читалището. Ниска едноетажна сграда. Тесен схлупен
салон. Мъждива светлина.

Бавно идват хората. Сядат на старите столове, уморени. Насядали са
на старите столове, зад масата, на сцената, и гостите… Кандидатът за
кмет на големия град седна до бившия кмет. Тро-гателно…

Събранието почна.
Аз пак съм с гръб към хората. Лице в лице с ораторите. Лице в лице…

С утрешните властници? Сляла съм се с хората – с утрешните
избиратели.

Пръв заговори кандидатът за кмет на Русе, представен от СДС и
подкрепен от БЗНС-Никола Петков, инж. Асен Тасев. Едър, висок.
Мургаво лице, изсечени черти. Говори малко сковано, сте-снително.
Няколко думи за себе си, за семейството – жената, сина и дъщерята…
винаги всички са били безпартийни… И той самият е бил безпарти-ен…
Усмихва се стеснително… “това е, ако има въпроси, ще отговарям…”

Седят старите селяни по скърцащите столове, под схлупения таван на
читалищния салон, със сините дочени дрехи, мачкат каскетите с едри
ръце, почесват голите темета… Подозрително гледат кметовете на
големия град – бившия и бъдещия… Кандидат за кмет на селото си
нямат, защото не са село, а “квартал”… И въпроси нямат – към
кметовете от града… Мъждят електрически-те крушки над главите ни.
Тихо е. Обръщам се на-зад. Обхождам с очи лицата им… трудно ги
виж-дам… Далеч съм от тях…

Слушам – Тодор Паламарков представя листата на БЗНС-Никола
Петков… Завършва със себе си. Историята на рода му се преплита с
историята на земеделското движение, на земеделските борби – още от
времето на Александър Стамболийски, тогава, когато е трябвало да бъде
възстановена разрушената от войните държава… и по-късно, след
убийството на Никола Петков, когато е тряб-вало да бъде възстановена
опозицията, за да не бъде разрушена държавата…

Мъжди светлината в залата. Гледам схлупения таван над сцената…
Силно кънти гласът на баща ми. Глухо се блъска в стените. Блъскат се
думите му – в старците, насядали по скърцащите столове, с ръце
стиснали каскетите, отрудени, обрулени… Подозрително гледащи



мъжете, насядали зад масата, на сцената. Тихо е. Говори баща ми –
никога досега не е говорил толкова хубаво.. Ръкопляскат…

Мъждят лампите над главите ни. Разказва Тодор Цанев, кметът на
големия град – за мина-лото, за бъдещето и за настоящето. Гласът му е
тих, очите спокойни – говори, не убеждава – “Нека всеки има мнение –
нашето мнение е това…” Отвориха се лицата на хората, заблестяха
очите им – счупен е ледът… Повярваха ни. Въпросите следват един през
друг – за местното самоуправ-ление, за поземлената реформа, за
техниката, за злоупотребите…

Мъждят крушките над главите ни. Отлита времето… Събранието
свърши.

. . .
Пътуваме към Русе…
Тясно разбито шосе, свързващо както с пъпна връв квартала с

центъра. Връзващо като с въже селото за града…                  
 

02.10.1991 ЧЕРВЕНА ВОДА
 
Задуха вятър. Прашна буря. Западаха кесте-ните от дърветата – като

градушка. Пръстта се вдигна в небето, закри слънцето…
Отиде си лятото… с прашната буря. Изчисти се небето, изцъклиха се

звездите. Студено е… Есен е.
Спря колата ни пред клуба. Слязохме, влязохме. Малка стая с

продънен под, две дъсчени пейки, покрити с пожълтели вестници,
маса… И огро-мен портрет, рисуван с масло, на стената, срещу входа…
Портрет на младо момиче…

В клуба сме. Ние, дошлите от големия град и нашите домакини.
Няколко възрастни мъже и едно младо момиче… Стоим пред
портрета… и гледаме…

- Лицето й беше по-продълговато… - казва някой.
Друг допълва :
- Очите й не бяха сиви…
- Косата й беше по-черна… лъскава, тежка…
- Като корона стоеше на главата й…



Няколко вече стари мъже под портрета на младо момиче…
И аз…
Знам само, че портретът прилича на момичето от снимката на стената

- в бабината стая… Знам, че тази вечер трябва да говоря… да говоря
пред хора, които не познавам, но които ме познават… които са
познавали и нея, бабината сестра… мо-мичето със смъртната присъда,
23-годишна, убита в чест на Първи май…

Подкосиха се краката ми. Седнах на пожълтелите вестници. Рано е
още, ще се съвзема. Все някога трябва да говоря за първи път. И нека
пър-вият път е сега…

. . .
Отвориха вратата на читалището. Влизат… Млади и стари – идват…

Мъже и жени… идват… познати и непознати… идват. Моите съселяни?
За първи път аз, родената, отгледаната в големия град, преживяла
половината от живота си в сто-лицата почувствах – корена си? Или
може би просто близостта си с тези хора, които един по един влизаха в
салона… Усмихнати влизаха… Ето и дядо ми – облякъл е венчалния си
костюм… Глух е – дошъл е да ме гледа… Пак се подкосиха краката ми,
но няма къде да седна…

Събранието почна.
Пълен е салонът – 20 реда по 20 стола. Никога не съм заставала лице в

лице с толкова много хора… Отпуснах се на стола – зад масата, на
сцената. Седнала съм между двамата кандидат-депутати… На трибуната
е и председателят на дружбата, Димитър Рачев, един от многото
българи, които, преди повече от 40 години първи в Европа тръгнаха
срещу комунизма… Говори, хубаво говори и хората го слушат… Но,
празна е главата ми, изпразнена от погледите на толкова очи…

Като в сън мина речта на кандидатът за кмет на селото, като в сън
представиха листата на кандидатите за депутати от БЗНС-“Никола Пет-
ков”… Празна е главата ми… Празна е трибуната, на която трябва да
застана аз.

400 чифта очи са вперени в мен. Положих треперещите си ръце върху
светлото дърво на плота. Никога не съм говорила в толкова голяма зала
– ще чуя ли гласа си?

… Момичето от портрета… като залепнала на клепачите ми е…



- Добър вечер, уважаеми съселяни… Обръщам се към вас така,
защото в този салон е и моят дядо.

Чух гласа си. 400 чифта очи ме обляха с топ-лина. Празна е главата
ми. Думите сами излизат от устата ми… Не знаех, че мога да говоря, не
знаех, че гласът ми може да кънти… Не помня какво казах… Помня 
само, че когато в тишината на залата увисна изречението  -“Ние сме 
длъжни да вземем земята си, земята, която дедите ни с труд са събирали,
земята, за която близките ни са се борили и умирали…” дълбока
въздишка се откъсна от 400 гърла… Като повей на вятър… като бурята,
която прогони лятото… “За да я възродим” – завърших аз. И видях
влага в 400 чифта очи, които ме гледаха… Които гледаха бялото ми
лице, черните ми очи, катранените ми коси, които като корона стоят на
главата ми…

Не помня за какво говорих още. Помня, че когато седнах на стола си с
омекнали колене, двамата кандидати за депутати стиснаха двете ми
ръце.

Събранието продължи. Както винаги, Тодор Цанев говори много, за
много неща – не с клишета от програми, а с примери от живота,
близкия, нашия, делничния… Конкретно говори – какво е направено и
какво предстои. Защо се бави връщането на земята и какъв трябва да
бъде новият парламент…

Тихо е в салона. В най-големия читалищен салон, в който съм
влизала… Тихо бе в салона, докато говорихме… После…

После в това селско читалище се отвори раната, която разяжда
българската опозиция… Председателят на социалдемократите в селото
стана и каза :

- Никола Петков и Коста Лулчев бяха заедно и ние бяхме заедно по
комунистическите лагери и затвори… И сега, когато създавахме новата
опозиция в България лидерите ни Дертлиев и Дренчев бяха заедно…
Защо после вие разбихте СДС? Защо напуснахте СДС-център?

Говореше човекът – слаб, висок, със сини дочени дрехи. Говореше –
истина и болка имаше в думите му. Но колкото повече говореше,
толкова болката ставаше по-малко, а омразата повече. Омразата към
своите.

Разбуни се салонът – “Млъкни, бе, човек. Недей да черниш… и себе
си да черниш… Млъкни, ние със социалдемократите се разбираме, само



с теб не можем да се разберем…” Разбуни се салонът, всички
говореха… “Накъде сме тръгнали, бе, хора? Докъде ще я докараме така
– социалдемократи срещу земеделци, зелени срещу оранжеви – накъде
вървим? Пак комунистите ли да ни управляват, щото не можем да се
разберем помежду си?

Разбунен кошер е салонът. Закрих лицето си с ръце… Докато салонът
пак утихна. Докато заговори Тодор Цанев.

- Комунисти повече няма да ни управляват, ако ние, всички
демократични сили, проявяваме търпимост и толерантност помежду
си… Трябва да се изслушваме, да уважаваме чуждото мнение, да не
отправяме тежки обвинения към довчерашните си приятели… Нали
отиваме към демокрация? Демокрацията е толерантност…

. . .
Събранието свърши.
Тръгнахме си – чедата на селото, към големия град.
Коренът – колко пресъхнал е...
 
 

03.10.1991 РУСЕ – СРЕДНА КУЛА
 
Цял ден валя – тих есенен дъжд. Като разплакани лица са стъклата на

автомобилите.
Спряхме пред сградата на Института за детски учители. Позната

университетска атмосфера – часовете са свършили, коридорите и
аудиториите са опустели, но все още някой притичва от врата към врата,
влиза, излиза… Отиват си студентите. Поглъща ги Градът…

Свети луминесцентното осветление в пустите коридори, затворени са
вратите на аудиториите. Освен една – на нея е залепен малък бял плакат
със зелена детелина и две вертикални сини ленти. Редиците със седалки
и писалища са разположени амфитеатрално, бяла светлина се излива над
главите ни… седнахме. За да запълним празните редици…

Долу, в ниското, пред черната дъска, до вратата – остана Тодор Цанев,
кметът на Русе, кандидат-депутатът – за да говори и да отговаря на
въпросите на русенци… Малко говори, повече отговаря – “Защо не са



сменени имената на улиците?”, “Защо е махнат само паметникът на
Ленин, а Георги Димитров и Альша си стоят?”, “Защо не са уволнени
директорите на предприятията?”, “Защо…”, Защо…”… “Защо
комунизмът си отива, но още не си е отишъл…”

Отговорът беше прост – “Защото комунистите искат процеса на
демократизация да продължи вечно, за да няма никога демокрация…”

Изправил се е кметът пред своите съграждани. Първият
некомунистически кмет след 45 години. Изправил се е пред тези, които
с гласа си преди една година направиха така, че комунистическият
монопол в техния град да се пропука… И питат опозиционерите, питат
кмета на опозицията – „Защо опозицията се пропука, защо
довчерашните съмишленици се нарекоха взаимно „предатели”…
защо…”

. . .
Наближава седем – събранието в Средна Кула чака. Оставяме кмета

да отговаря на въпросите и тръгваме…
Прекосихме града. Повече от десет километра мокри улици, мокри

стъкла, мокри светлини, мокри лица…
Слязохме пред входа на читалището. Посре-щна ни светлината,

струяща през стъклената му парадна стена.
Просторно фоайе, пълно с хора. Посреща ни възрастен енергичен

човек, пита за имената ни. Когато стига до мен небрежно казва – “Вие
сте от СДС, нали?” Не пита, констатира. И бърза да за-пише. И аз
бързам – да не стане грешка – “Не, от БЗНС-Никола Петков съм.”
Човекът се извръща цял към мен. Безизразно лице, което оживява.
Заляха ме с топлина очите му.

Шумно е в мъртвешки осветеното фоайе. Раздават знаменца на СДС,
плакати с младия миньор, вдигнал ръка със знака на победата… Раз-
дават агитационните си материали нашите гости – екипът на кандидатът
за кмет Тасев… Сините знаменца стоят прилежно навити в ръцете на
старите селяни. Гледам около себе си – сякаш съм в друга Вселена…
Тихо плаче небето, навън, земята бърше сълзите му… Нашите гости
раздават агитационните си материали, развяват плакатчета с царска
корона – “Царство България ви призовава – гласувайте за СДС!”…

Плаче небето, земята бърше сълзите му…



Кукувицата снесе яйцата си в чуждото гнездо.
Събранието почна.
. . .
Асен Тасев се изправи пред салона – едър, висок, кафяв. Дискретна

значка с корона е украсила ревера на сакото му. Пак същите думи – за
себе си, жената, сина и дъщерята… Стеснително и скромно.

Седя на първия ред. Обръщам се назад – да видя неосветените редици
зад себе си. Стряскам се, кой знае защо, от изявлението - “Аз съм
безпартиен”. Обръщам се отново напред, към оратора – короната на
ревера му е уловила лъч светлина от лампата и го запраща в лицето
ми… “Безпартийни са и всички от моето семейство” – ехти в ушите ми
гласът на бъдещия кмет. Ще му повярват ли?!

Тихо е в тъмния салон, много тихо е. Слушат старците, прилежно
мачкат навитите на руло сини знаменца в ръцете си. Губят се в мрака на
салона… Старците, които пяха земеделския марш и принудиха гостите
си с монархическите значки да станат на крака… Прилежно са седнали
в дълги редици. Слушат… и преценяват.

Събуди се салонът – изведнъж. С ръкопляс-кане посрещат Тодор
Цанев. Той се качва направо на трибуната. Говори. И когато се обърнах
назад, за да погледна потъналите в мрак редици, видях стотици човешки
очи, приковани в него. Дълго кънтеше гласът му в тъмния салон. И те
дълго мълчаха и слушаха. После дълго питаха. И все за земята ги
болеше.

Кипи салонът. Жив е.
Събранието свърши

04.10.1991 ДЗС
 
Гонят се дрипави облаци по небето, схлупено над нас.
Объркана съм – за какво бих могла да говоря днес…
За неприкосновеността на частната собственост върху земята?
За това, че земята е свобода?
За това, че сме длъжни да вземем земята на дедите си – за да почиват

в мир костите им, раз-пилени по незнайни гробове и комунистически
концлагери… за да изправим нашите огънати кости и да върнем



достойнството си на хора?
За какво бих могла да говоря на тези хора, които цял живот са

обработвали одържавената земя на бившите собственици…
. . .
Отидохме в ДЗС-то. Къщи, разхвърляни в полето, на 5-6 километра от

големия град… потънали в мрак.
Във фоайето пред стаята на кметицата има двайсетина стола,

наредени в полукръг около малка масичка с три столчета зад нея.
Идват един по един – с навлечени памуклийки върху дочените дрехи.

Идват един по един – със столчета под мишници и сядат, в полукръг
около масичката, зад която ще седнем ние, четиримата, на трите стола.
Двамата кандидати за народни представители, един юрист и аз…

Идват един по един, отръскват перчемите си от дъжда, подпират се
покрай стените.

Заговори кметицата им – елегантна жена, вече не млада, но още
красива. Изключително енергична и пряма. Строга майка на банда
непослушни деца… По-скоро – възпитателка на безпризорни…

Докато я слушах, докато ги гледах – все по-празна ставаше главата
ми. Все по-непонятни ставаха за мен тези хора, все по-малко можех да
разбера живота им… и това, което ги е накарало да живеят по този
начин.

Купчина разпилени къщи на 5-6 километра от големия град. Купчина
къщи в полето. Без канализация, без електричество, без телефон…

- Тая пролет като умря бабалъка… не могли да ни намерят, да ни
кажат… Само в кабинета на директора има телефон за страната…

- Като се разболее някой нощем… ни доктор има, ни линейка можеш
да повикаш… От пет вечерта до осем сутринта сме откъснати от света…
Нищо, че виждаме светлините на Русе.

- Ами дъжд като завали… Ей и сега, преди да тръгна за събранието…
сложих легена на легло-то… тече…

- Истина е, истина. Ето, и кметицата ще каже.
- Истина е. – казва кметицата и иска да про-дължи, но не може.
Един през друг говорят.
- Толкоз години никой не ги бута тия къщи. Да бяха наши, щяхме да

ги оправим…



- Тая година и наемите повишиха… Пък вода в тях има само дъжд
като вали.

- Тъй е, вода нямаме. За свинете в стопанството возят с цистерни… За
нас няма, нито да пием, нито да се умием… Като скотове живеем, пък
наема увеличиха… На Института били къщите, на чифлика били…
Всичко попиляха…

- Читалището ще се срути. Училището на змиярник стана… Пък
децата ни ги карат в града и в чифлика да учат…

- То хляб няма откъде човек да си купи, та училище…
- Хляб, хляб… само един път в седмицата носят хляб… Трябва в

града да се ходи, пък билетите скъпи…
Облегнала съм се на стената, гледам ги. Шепа измъчени хора. Как

могат да живеят така… И защо…
- От 1953-та съм тук… Цялата ми младост мина в стопанството –

говори жена, гледам я… и не мога да си представя, че някога е била
млада.

Като кошмарен сън е фоайето, оградено от дъжда… и хората,
насядали в него, като в кутия на абсурда.

За тях животът е започнал да се променя преди една година, с новата
кметица. Тя докарала водопроводни тръби, тя уредила да започне
прокопаването на канали за телефонни кабели… Все още нищо не е
готово, но има надежда, че ще стане…

- Пак тебе ще изберем, кметице – провиква се белокос дядо, а очите
на всички блестят – Ще те изберем, ще те изберем…

Рязка и пряма, гласът й въдворява ред и тишина.
- Вие няма да бъдете кметство. Към община Русе сте.
- Кметице… - провлачват гласове, осиротели изведнъж.
- След изборите може да направите референдум и да поискате да

бъдете отделно кметство.
По лицата им се чете облекчение.
- А сега, думата е на нашите гости от Русе.
Както винаги, пръв беше Тодор Паламарков. Каза няколко думи за

земеделския съюз, за борбата му против диктатурата –
преддеветосептемврийската и следдеветосептемврийската… за силата и
чистотата на земеделските идеи… за…

После дойде моят ред. Заговорих за свободата и човешкото



достойнство, за пробуждането на нацията, за демокрацията, за
собствеността… и пак за човешкото достойнство и свободата, които са
свързани със собствеността и със земята… Говорех… за сините
площади, за вдигнатите погледи и изправените гърбове…

А хората стояха пред мен – свити, премръзнали и уморени. Не виждах
очите им, които вероятно проследяваха лабиринта на пропукванията по
мозайката… Разбирах, че думите ми се хлъзгат край тях, но какво друго
можех да им кажа?

- Миналата година бяхме много… Напълнили улиците и площадите
на сините градове веехме знамената си и протегнали ръце към синьото
небе зовяхме свободата. Но не спечелихме. Не спече-лихме, защото
опиянени от собственото си осво-бождение, забравихме да погледнем
хората около себе си, забравихме да потърсим погледите им, впити в
земята… забравихме да им кажем, че ис-каме свобода, достойнство и
благоденствие за всички. Сега предстоят нови избори. И те пак са
решаващи за съдбата на страната ни. Сега аз съм сред вас, за да ви кажа,
че младостта не си е отишла от БЗНС-Никола Петков, за да ви кажа –
“гласувайте за вашите депутати, за тези, които познават българското
село и милеят за него, за тези, които могат и искат да направят
земеделието приоритетен и печеливш отрасъл…”

Седнах. Нещастни измръзнали хора. Мокри, уморени, угнетени. С
широко отворени очи слуша-ха разказите на Тодор Цанев за Гърция и
гръцкото земеделие, за германските машини, за… Хубави приказки –
колко ужасно далеч бяхме от тях…

Една дребна жена с фино лице просъска – “Да обръснем косите и
брадите на младите, тогава ще се оправи държавата… Всички млади са
мързеливи.” Черните й очи са се превърнали в два свредела, които впива
в мен. Откъде се взе тая омраза?! Нима се роди от думите ми за доброто
и за свободата?

А Тодор Цанев се усмихва благо:
- Нека първо се разберем какво е труд, а после да говорим за мързела

на младите. Лекарят, който ви лекува – труди ли се?
Един старец, вдясно, плахо отговаря – „Труди се…” Тодор

продължава окуражен:
- А учителят, дето учи децата ви – труди ли се?
Двама-трима от първата редица – „Труди се, труди се…”



- Ами утре, като отидете в града, в кантората на г-н Матев, да го
питате как да си вземете нивите и къщите и той ви каже – първо това ще
направите, после това, после това… е, той труди ли се?

Всички в хор – „Труди се, ами как? Толкоз закони да знае…”
Усещам, как вътрешното напрежение на Тодор Цанев спада.
- Е, значи, разбрахме се. Трудът може да има много лица. И младите,

които стават лекари и зъболекари, учители, инженери и адвокати не са
мързеливи.

И продължава да им говори – за младите, ко-ито искат да станат
земеделци, собственици на земята на дедите си.

После г-н Матев им спести ходенето до Русе и им обясни надълго и
широко как да вземат земята на дедите си. А също и как да станат
собственици на къщите, в които живеят без ток, телефон и канализация,
в които спят, прегърнали легени в дъждовните нощи… в края на ХХ-ти
век, на 5-6 километра от 200-хиляден град.

 
 

05.10.1991 НИКОЛОВО
 
Уплашено, лятото се връщаше. Или есента избяга.
Дните пак станаха горещи, но нощите останаха студени.
Събота вечер, черно небе. Светят звездите и прозорците на къщите

светят. Фоайето на читалището се пробужда. В малкия салон
евангелисти тихо пеят псалми, селският пияница на висок глас обяснява
колко е трезвен и колко хубаво нещо е комунизмът…

Рано сме дошли – големият салон е почти празен, но хората идват.
Най-напред старците – достолепни. После хората на средна възраст –
забързани, да не закъснеят. Накрая младите – не-хайно, “времето е
наше”… Събират се, подреждат се по празните редици. Идват и гостите
ни от СДС. Донесли са цяла кола агитационни материали – плакати,
значки, лепенки, книжки. И всичко това – не за кметските избори,
разбира се, а за парламентарните. Посиня фоайето – от знаменца.

Събранието почна.
. . .



Кандидатът за кмет на селото говори дълго и емоционално. Висок и
слаб възрастен мъж. Седна, ръкопляскат му. След него г-н Тасев
представи себе си и семейството си. Тодор Паламарков представи
листата на БЗНС-Никола Петков. Без себе си – тук всички го познават.
Смутен сяда, ръкопляскат му. Навежда глава, усмихва се. Усмихват
се… После татко заговори. Върна ги в ми-налото, което не се забравя.
Накара главите да се наведат, а очите мрачно да блестят. Не от омраза.
От решителност. Говори татко и старците стават млади, връщат се – 40
години назад, в миналото. Слушам… и бавно потъвам в миналото, в
което надникнах преди година през очите на хората, които ми разказаха
за него…

Отново съм тук и днес…
Говори Тодор Цанев… прескочили са ме… В пре-пълнения салон е

тихо, слушат го. Мислите ми се блъскат в главата ми, препълват я.
Гледам хората пред себе си – ще стигнат ли гласовете им, за да го
изпратят в Народното събрание… Ще стигнат ли гласовете им, за да
изпратят някого в Народното събрание…

Наближават изборите. И все по-безкомпромисни стават
политическите сили. По-твърди. По-арогантни… И избирателите стават
по-активни, по-откровени, по-агресивни… И искат отговори на
въпросите си.

- Какво все пак стана с опозицията? Какво стана със СДС?
- На този въпрос аз ще отговоря – пъргаво скача Асен Тасев.
И заговори – пламенно и убедително. Загово-ри – за предателите.

Изброи ги поименно – вчерашните приятели, провинили се в
инакомислие. Обвини ги, заклейми ги. Думите се лееха, минутите
летяха… Седях на мястото си – зад масата, на сцената… като наказана.

Седях на мястото си – като изхвърлена. Какво търся тук?! Пред кого
съм застанала, зад кого? Зад човека, който говори? Зад думите, които
казва? Или зад една праволинейна и толерантна по-литическа
организация, която добре познава враговете си и не ги греши… Или…
или трябва да стоя зад всички, които са против комунизма…

Събранието свърши.
. . .
Студена нощ, черно небе, светят звездите. И прозорците на къщите



светят…
Отидохме в дома на Тодор Паламарков. Панелно жилище – на село…

Врата към невидим балкон… Влиза въздух в тясната стая… Влиза
простор…

„Морен орачът във нивата сееше…” – пеят домакините старата хубава
песен… Запяхме и ние.

„Сей, земеделецо, днес му е времето, хвърляй добри семена…”
 

06.10.1991 МАРТЕН
 
Стопи се дневната светлина. Гледам звездите – светли и близки.

Мислено протягам ръцете си към тях – да ме стоплят… Дишам студен
черен въздух и треперя… След миг събранието ще запо-чне… Тихо е
пред вратата на читалището. Откъсвам се от звездите и влизам.

Полумрак. Тук-там старци са насядали по дългите редове. Тук-там се
виждат и по-млади хо-ра. Сядам – зад масата, на сцената. Една жена ми
даде цвете.

Събранието почна. Говориха – председателят на дружбата,
кандидатът за кмет на селото, кан-дидатът за кмет на Русе… после аз…

Гледах в тъмнината на салона и говорех… Гледах и … тъмнината на
небето със светещите звезди се превръщаше в тъмен площад със све-
щи… Гледах – тъмната зала със светещи очи. И говорех – за
свободата… За освобождението от страха, за първия изтръгнал се вик от
гърлото… за знамената над главите… За тихите хора с наведени глави,
за пленниците на инерцията… За пора-жението през юни, за
устойчивостта… говорех. Не помня още за какво…

Когато седнах на мястото си, г-н Тасев стисна ръката ми и татко
заговори… За миналото и за настоящето… После г-н Цанев говори – за
настоящето и всичко, което може да стане настояще…

После започнаха въпросите – за бъдещето.
Въпроси и отговори – като във всички села…
Един старец стана от средата на салона.
- Аз съм от опозицията. Определен съм за член на избирателната

комисия. Какъв документ трябва да имам и откъде да го взема, за да не



ме изгонят от помещението, когато се отворят урните, както стана
миналата година – и разказва какво станало миналата година.

Една госпожица от екипа на г-н Тасев му обясни, че това няма да
стане тази година… Одобрителен шум в залата… Мъж на средна
възраст със запъване пита:

- Разбрах, че в изборите ще участват повече от 40 партии, значи, на
масата в тъмната стая ще има повече от 40 различни бюлетини. Аз не
запомних какви са линийките им, нито кой какво обещава. Аз съм
николапетковист и знам коя е моята бюлетина. Но питам – бабите,
когато влязат вътре, как ще намерят бюлетината, която търсят? Не може
ли предварително да им ги раздадем?

- Не може… - усмихва се Тодор Цанев – Трябва хубаво да им
обясните коя е… Нашата е бяла, с две вертикални сини ленти…

- Приятели! – прекъсва го госпожицата, която толкова лесно разреши
първия проблем – Комунистите нарочно са направили толкова много
партии, за да объркват хората. Нека бабите пускат сини бюлетини! –
гласът й звънти от оптимизъм…

Окаменях. Само очите ми останаха отворени, но аз ли гледах през тях,
друг ли… Хората ставаха, ръкомахаха, мърдаха устни…

„Кукувицата снесе яйцето си в чуждо гнездо…”
После бавно, много бавно в главата ми се промъква друга мисъл –

„Кукувичето се излюпи… и изхвърля другите пиленца от гнездото СИ.”
Окаменя и мисълта ми.
Събранието свърши.
. . .
Пътуваме. Градът се изнизва от двете ми страни. Стискам в ръцете си

цветето, което г-н Тасев ми даде, цветето, което… не видях кой ми даде,
цветето, което… Далеч са звездите… Черен въздух влиза в дробовете
ми… Ще се изчистя ли…

Колата спря пред къщи. Изсипах се.
 
 

07.10.1991 ПРОСЕНА
 



Пак тръгваме – да събираме разпиляното… Или да търсим…
Фаровете осветяват крайпътните драки… Пътуваме.

Колата спря на селския площад. Тъмно. В мрака край нас оплътняват
тъмни сенки. Докосвам чужди ръце. Виждам очи, не лица. Запознавам
се с настоящия кмет, от БЗНС-единен, с кандидата за кмет, от БЗНС-
Никола Петков, с председателя на секционната избирателна комисия,
също земеделец…

- Комунистите ни бойкотират. Не искат да участват в избирателната
комисия, защото съм бил свещеник… Е, като не искат, ще минем и без
тях… - смее се някой в мрака…

- Като не искат, голяма работа… мислят, че ще ни уплашат. Още не
могат да разберат, че можем и без тях…

- Че то без тях, по-добре – чувам в тъмното дрезгав глас и потракване
на бастун.

Избухват одобрителни смехове:
- Свърши се с тяхната управия вече… И да искат и да не искат, ще

трябва да го разберат…
Луминесцентна светлина се разля върху лицата – ослепително грееше

фоайето на читалището. Тръгнахме натам…
Събранието почна.
. . .
Както във всяко село най- напред говори кандидатът за кмет на

селото. Както във всяко село, проблемите бяха много. И както във всяко
село, хората се надяваха, че техният кандидат, когато стане кмет, ще
реши решимите. Ставаха, питаха, говореха – искаха техният млад
съселянин да чуе всичко, да знае всичко… да го боли – за всичко…

После дойде нашият ред. Стресната чух: “Нашата млада гостенка,
писателка, има думата…” Смутена се измъкнах иззад червената
плюшена покривка и застанах пред тях… Дечица се протя-гаха, търкаха
очички и се гушеха в майките и бабите си. Майките и бабите ги
прегръщаха небрежно-загрижено, наместваха се по-удобно, вдигаха
очи. Мъжете се оглеждаха строго, шъткаха, притихваха. Старци
протягаха шии. Смутена стоях пред тях – откъде да започна?

И пак започнах от началото. От пробуждане-то, от сините площади,
от свещите, от първия вик… От времето, когато по площадите се



събираха личности, които с присъствието си под отк-ритото небе
изразяваха позициите си… и показвахме, че сме много. Показвахме го
на себе си и на другите. На тези, против които бяхме и на тези, които се
надявахме, че ще ни последват. Не ни последваха. Уплашиха се от
виковете ни. Загубихме ги. Загубихме… Мина време. Сега площадите
пак се пълнят с хора… които чакат да чуят от трибуните кои са добрите
и кои са лошите… а от три-буните вече не може да се чуе нищо…

- … затова трябва да се събираме в читалища и клубове, да
разговаряме… да задаваме въпроси, да даваме отговори… и да търсим
заедно най-добрия начин, по който можем да изведем страната си от
кризата, в която знаем кой я хвърли… Ние сме тук, за да кажем какво
според нас трябва да се направи и как мислим да го направим… Коя
бюлетина да пусне – всеки сам ще реши. И все пак, длъжна съм да кажа
- за демокрацията може би е все едно дали бюлетината е синя, или е
бяла с две вертикални сини ленти… За вас не е все едно. За вас не е все
едно дали с гласа си ще из-пратите в Парламента още един син депутат,
или ще помогнете на своята партия да изпрати депу-тати в
Парламента… Казвам “своята партия”, защото БЗНС-Никола Петков е
партията на българското село. Вие знаете по-добре от мен нейната
история и трагичната съдба на лидерите й. Вие познавате по-добре от
мен собствената си съдба и съдбата на вашите бащи и братя… С вашия
глас, вие решавате своето бъдеще…

Седнах с омекнали колене. Каквото исках, казах го.
- Вижте плаката пред вас. На него е написано – “Земята е свобода”. И

това е така, защото земята е собственост, а собствеността прави хората
свободни. Прави ги независими от благоволението на този или онзи
началник… Земята дава хляба, а хлябът е свобода…

Колко лесно било да се започне. Слушам гла-са на татко. Той става
все по-силен, все по-плътен…

- Какво направиха комунистите, когато дойдоха на власт? Взеха
земята ви. Не за да я обработват, а за да ви лишат от собственост, от
хляб и свобода…

Тихо е. Децата са заспали. Мъжете и жените слушат. Тихо се стичат
сълзите на старците. Тихо е. Целият минал живот – уродлив,
невероятен, се е настанил в залата. Тежи. Смазва. И отговорността за
избора тежи. Говорим. Слушат. Питат. И преценяват… Те вече знаят



какво не искат. Избират – какво да искат…
Събранието свърши.
Тръгнахме.
Фаровете осветяват крайпътните драки.
Тъмно е полето, недокоснато от фаровете ни.
 
 

08.10.1991 ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК
 
Бяла като мляко мъгла. Само осовата линия на шосето се вижда.

Безкрайно дълги ми се стори-ха 5-те километра от Русе до Чифлика…
Дървета изплуваха от бялото край нас. А после сгради, светлина.

Пред клуба на пенсионера сме. Посрещна ни усмихнатия плакат на
комунистическия кандидат за кмет, плувнал в море от червени
диплянки. Влизаме в клуба – голяма стая с няколко кръгли масички и
столове около тях, две колони по сре-дата, маса и трибуна. Няма
столове за всички. Хо-рата идват, облягат се по стените, по колоните, по
агитационните материали, залепени за колоните.

Събранието почна.
. . .
Един по един заставаме пред трибуната, говорим… Всичко се повтаря

– все едно дали пред 20 души, или пред 200. Говорим – за земята, за
земеделските идеи, за вчера, за днес и за утре.

Говоря – за зимата на 1989-1990-та, за първите митинги, на които
извикахме „долу”…

- „Долу” на какво? – пита един старец, седнал на столче до самата
трибуна, до мен.

Поглеждам го – сини дочени дрехи, отрудени ръце… открит поглед…
Усмихвам се.

- То е ясно на какво… Долу на комунизма, долу на системата, долу на
живота, който бяхме принудени да водим…

Хората пред мен се усмихват – одобрително. А старецът, седнал до
трибуната, отново пита:

- Че какво му беше на живота? – гледа ме право в очите.



Усмихвам му се. Той, окуражен от усмивката, продължава :
- Казваш, била си инженерка. Ами че тебе кой те изучи? Партията.

Какво лошо си видяла ти от Партията, че да викаш “Долу БКП!”…
Хората се наместват по столовете, правостоящите се подпират на

другия крак – чакат. Да чуят какво ще отговоря.
- Партията не ме е изучила. Изучила съм се сама. С моя ум, с моите

усилия и с парите на родителите ми, които са ме издържали по време на
следването… А какво лошо съм видяла от партия-та… Е, може би това,
че без нея щях да се изуча по-добре… Партията влезе в живота на моето
поколение още в детската градина… Още тогава, който декламираше
стихотворение за Партията, получаваше голяма червена звезда, а който
декламираше стихотворение за България – нищо… Вместо да се учим да
четем с думичката “МАМА”, ние сричахме думичката “ПАРТИЯ”…
Когато ни вързаха червените връзки, започнаха да ни правят доносници,
започнахме да ставаме кариеристи… Защото тези, които не направиха
кариера в Комсомола, останаха без бъдеще… Защото нямахме право да
бъдем различни, нямахме право да мислим, нямахме право да живеем…
Можехме само да съществуваме…

Пред мен е целият ми живот. Не, цялото ми съществуване. Потънах,
разтворих се в него… Гледам очите на хората пред мен – пламтящи
факли. Говоря. За това, което, задрямало, затрупано в мен, сега,
събудено, все още боли… Гледам хората пред мен – мълчат и слушат.
Мълчи и слуша и старецът до мен. Говорих още дълго. Говори болката
по пречупения живот на мойто поколение… на поколенията, родени
след закриването на лагерите… след окончателната победа на
социализма…

Събранието продължи – както на толкова други места.
Хората задаваха въпроси – за днешния ден и за утре. А старецът с

дочените дрехи все пита – “Пак ратаи ли ще ни направите?”, “Пак бедни
и богати ли да има?”, “Назад ли ще връщате коле-лото на историята”…
Говорим, всички, от трибуна-та – бавно, спокойно, аргументирано…
Старецът все пита. Като в стена се удрят думите ни в него. Хората губят
търпение - "Млъквай, бе, човек. С теб излизане на глава няма. Защо си
дошъл на нашето събрание? Върви на събрание на БСП-то…!”

А той, с дочените дрехи, с отрудените ръце, с откритото лице… пред
очите ми се променя. Ръцете мачкат каскета – ще го скъсат. Лицето се



изкриви. Очите – не искам да гледам в тях…
Събранието продължи – с въпросите и отговорите за днес и утре; за

това как да променим живота си, сами.
. . .
Потъваме в бялата мъгла.
Качваме се в колата си, затваряме вратите.
Като призрак, от мъглата излезе силуетът на стареца със сините

дочени дрехи, ръцете му за-лепнаха за стъклото ми. Отворих вратата.
Гледам го – в очите. Ръцете му отпуснати висят…

- Кажи ми, какво не ви харесваше? Бял хляб ядяхте, всичко имахте…
не знаете какво беше преди… Кал, мръсотия… с мамалига са ме
отхранили… Всичко имахте, какво не ви харесва… Синът ми, и той… В
Канада избяга… Всичко имаше тук… И апартамент, и кола… Цял
живот за него съм работил… Виж ръцете ми…

Гледам ръцете му – едри, отрудени, безпомощни…
- Какво ви липсваше… Какво… ви трябваше? - пита…
И тихо отговарям:
- Свобода.
 

 

10.10.1991 КОПРИВЕЦ
 
Здрачава се. Отклонихме се от главния път. Меките хълмове ни

приютиха в скута си. Завиха ни с короните си дърветата. Стъмни се,
загубихме се. Плени ни равнината – далеч сме от главния път…

Шепа разпилени камъчета върху черна пръст – блестят светлините на
Копривец в черното.

Спряхме на площада – пред най-осветената, най-голямата сграда.
Влязохме. Тръгнахме по вита стълба нагоре – един етаж, втори, трети.
Възрастен мъж ни води – дълъг коридор, ярко осве-тена стая – голяма, с
големи прозорци. Десет реда по десет стола. Насядали са хората. И ние
сядаме – пред тях. Залепихме плаката с пеещото момиченце, на който
пише “Земята е свобода”… Последният плакат.

Събранието почна. Подредили са се старците – на първите редове. Зад



тях са внуците им – почти момчета. Средното поколение липсва.
Не съвсем - чувам гласа на баща си:
- Ще вземете земята си, длъжни сте… Дори ако знаете, че не можете

да я обработвате… дори ако знаете, че децата ви не я искат… Вашите
внуци са сред вас. Те са млади и силни… те ще се справят…

Блестят очите на старците, протегнали шии напред. Младежите
небрежно са кръстосали крак върху крак. Слушат… И ми се струва, че
по-лесно ще говоря пред тях... Усмихвам се.

- Навсякъде, където ходех досега, започвах с думите:”Тук съм, за да
ви кажа, че младостта не си е отишла от БЗНС-Никола Петков. В този
салон, където има толкова много мои връстници, това не е нужно. На
вас ще кажа само – изборите набли-жават. Говорете с хората – със
съседите си, с колегите си.Убеждавайте ги. Не кое е добро и кое е лошо
– те това и сами го виждат. Говорете им за това, какви са техните
интереси и кой ще ги защити. Говорете им за земята, за това, че в нея е
богатството и просперитета на всеки от нас… и за това, че който им я е
взел, няма да им я върне…

Говоря и си мисля… защо не са повече тези, като тях… готови… и
способни да вземат земята на дедите си… и да я обработват…

Блестят очите на старците, протегнали шии напред. Младежите
небрежно са кръстосали крак върху крак. Слушат…

- За платформата на нашия съюз няма какво повече да кажа, а и вие я
познавате. – чувам гласа на оратора след мен - Сега всички платформи
са почти еднакви. Всички говорят за демокрация, дори комунистите, за
които най-висшата форма на демокрация е диктатурата… Сега трябва да
си отговорим на въпроса – “Кой иска и кой може да направи това, което
е написал в платформата си. Кой ще се бори за осъществяването й”…

Проточили шии напред, старците слушат. И младите слушат.
Неусетно изтичат минутите. Въпроси и отговори… и пак въпроси.

- Говорим за земята, за собствеността. Но какъв собственик съм аз,
щом не мога да правя каквото искам с имота си? Ето, аз искам да взема
нивата на дядо, да я работя. Искам да си купя машини. Но нямам пари…
Е, като поисках да ипотекирам част от земята, за да мога да обработвам
другата част, разбрах, че не можело… Какъв собственик съм тогава?

- Така и ще бъде, докато комунистите ни уп-равляват. Отговорът е
прост – да спечелим изборите, за да сменим системата. И колкото



повече хора изпратим с гласовете си в Парламента, тол-кова повече ще
са тези, които ще защитават инте-ресите ни… Но затова е нужно да
знаем какви са интересите ни.

- Знаем си интереса, знаем го… - смеят се старците от първия ред – Да
си вземем земята…

Смеят се старците, тракат столовете…
Свърши събранието.
. . .
Вървя по ярко осветения коридор. Опустял е вече. Някой ме докосва

по гърба – обръщам се. Стискат двете ми ръце – “Добре, че дойдохте,
момиче, да им отворите очите на нашите, младите… Уж си знаят
интереса, пък не знаят кой ще го защити… Все за СДС-то говорят.
Нищо не ставало от нас. Стари сме били, прости сме били… Да, ама
знаем какво искаме и знаем как да го искаме… Добре, че дойде, момиче,
да видят… Ама още трябваше да им говориш…”

Още трябваше да говоря… Още… Бавно сли-заме със стареца по
витата стълба. Настигат ни баща ми и още един възрастен човек. Бавно
сли-заме надолу… Вече пред входа, по равното, чувам дрезгав глас:
„Добре, че дойдохте, момиче, ама по-често трябва да идвате…” Тежко
излизат думите от хриптящите гърди. Тежко върви човекът – с два
бастуна, тежко влачи крака си…

… Шепа разпилени камъчета върху черна пръст – блестят звездите в
черното небе. Угаснали са светлините на Копривец. Стоим пред входа
на най-голямата, единствено осветената сграда. Чакаме колата си – да се
върне от дома на сакатия старец. И говорим… Нахлупили ниско
каскетите върху челата си, те питат. Трима стари селяни – как да вземат
земята си. Стари са селяните, много стари. Но искат земята си, много я
искат. Никога не съм виждала някой някога така силно да иска… И си
спомням снощния разговор – “Какво лошо ти е направила Партията, че
викаш “долу БКП”?”… Може би и това, че никога не съм искала…
Никога не съм искала нещо толкова силно, че…

- Не ме питай колко бой съм изял… Не влязох в ТКЗС-то…
Стряскам се. Тримата старци са обиколили баща ми.
- Никой от нас не е бил нито един ден в ТКЗС-то. Взеха ни земята.

Всичко ни взеха. Що мазета сме обиколили и що бой сме изяли, ние си



знаем… Ама не влязохме. Искахме да си останем ние. Не в общото…
Съседи сме. Ще свидетелстваме и в съда, ако трябва… ще кажем на кой
къде е била нивата, кой колко декара е имал… Всичко знаем, всичко
помним… нищо, че ни унищожиха документите и никъде нищо не пише
за нашта земя… Ще си я вземем…

Стъписана съм. От решимостта и твърдостта с която искат. Трима
стари селяни, които системата не е смляла. Гледам ги… аз, смляната…
от детската градина мляна…

Гледам ги – аз, на която Партията е отнела способността да ИСКА…
 
 

11.10.1991 КАРАМАНОВО
 
Прав като стрела е пътят. Сива стрела, забита в червеното небе.

Последна предизборна вечер… Уморена съм и чувствам облекчение –
че е последна. Уморена съм и тихо безпокойство има в мен –
направихме ли всичко, което трябваше, което можехме… не сгрешихме
ли някъде, не пропус-нахме ли нещо… Последна предизборна вечер –
уморена съм. И искам изборите да са минало.

Пътуваме. Прав като стрела е пътят – черна стрела, забита в сиво
небе.

Стъмни се. Звездите – едри и светли – хапят със студ.
Пристигнахме.
Влязохме в читалището. В салона – полумрак.
Насядали са хората и чакат. И ние сядаме – зад масата, на сцената…

Всичко е за последен път – тържествено и страшно… И обречено…
Стар селянин, председателят на дружбата, открива събранието.

Говори дълго, вълнуващо. Странно кънти гласът му в озвучения
салон…

След него, едно съвсем младо момче се изправи пред салона :
- Завърших техникума, след казармата се хванах на работа, две години

вече… Като станаха промените, знаете, почнах да правя ЗМС тука… е,
познавате ме… Какво повече да приказвам…

Съвсем младо момче – кандидатът за кмет на селото. Усмихва се,



вдига рамене. Един старец, седнал в средата на първия ред, с грейнало
лица казва – “Моят внук, добро момче е”. И всички под-хващат –
“Добро ни е момчето, да е живо… него ще изберем…” Ръкопляскат…

После – както навсякъде, Тодор Паламарков представи листата на
БЗНС-Никола Петков. Баща ми – както навсякъде, припомни това, което
не се забравя… побоищата, заплахите, унизеното чо-вешко
достойнство… и годините на сивия труд – тежък, изнурителен, без
полза… Няма го плаката, на който пише “Земята е свобода”, но баща
ми, както навсякъде, обяснява – защо земята е свобода… защо
собствеността е свобода. Кънти гла-сът му в озвучения салон. Селяните
слушат – блестят очите им – от сълзи и надежда. Блестят очите им – още
миг и ще докоснат свободата… Ще я достигнат ли… Утре ли?

Изправих се – пред тях и микрофона. Оставих ръцете си – върху
дъската на трибуната. Погледнах хората – през микрофона. Като
преграда стоеше между нас. Като укритие… Гласът ми проехтя. Не моят
глас, гласът на микрофона. Заговорих – не аз, а микрофона… Кънтяха
мислите ми в озвучения салон. И слушах – гласът на микрофона.

- Родена съм в град, отгледана съм в град. Цял живот в град съм
живяла… Но сега… сега ще се върна при земята… С надежда и страх…
Със страх, защото досега от земята съм видяла само най-лошото –
бригадите. Ученически, студентски, аспирантски… Всяко лято –
крадяха от почивката ни. Всяка есен – крадяха от семестрите ни.
Изпращаха ни – да спасяваме селското стопанство. Като на война, като
при бедствие. И всяка година – деца, юноши, младежи – като на война,
като при бедствие – спасявахме. Спасявахме това, което разпиляваха –
некомпетентни, безотговорни, корумпирани председатели на ТКЗС-та,
АПК-та, ПАК-ове и ДЗС-та. В пек и в дъжд – тогава, когато
кооператорите отказваха да работят – ние работехме… Ученици,
студенти, войници… Защото, ако откажехме – намаляваха поведение и
изключваха от Университетите. И спасявахме – Родината, Реколтата…
земята…

Мълчание. Наведени глави. И продължавам – откъсната от себе си, от
тях… Скрита зад преградата на микрофона, слушам мислите ми как
кънтят в залата…

- Със страх и надежда се връщам при земята… С надежда – да намеря
себе си. И свободата…



Тихо е. Множество очи са впити в мен. Кънтят мислите ми – в залата,
или в главата ми? Земята… последната надежда на моето убито
поколение… Да започнем отначало… Да започнем от на-чалото…
Оттам, откъдето идва животът… Да изчистим руините. Да започнем на
чисто… Да започнем да градим, да извисяваме… себе си, страната си…
оттам, откъдето се ражда животът…

Скрита зад микрофона говорех, говорех…
Говореха…
- От земята, от българското село ще започне пробуждането на

мъртвата ни икономика. От там ще дойде и благоденствието. Но за да
стане това, нужно е в Парламента да отидат хора, които мислят по този
начин. Хора, на които земеделските идеи са близки, хора, които
познават проблемите и болките на българския селянин…

Както навсякъде, дълго говори Тодор Цанев. Както навсякъде –
разказва, разяснява, обяснява. Много въпроси му зададоха, много
отговори даде.

Събранието свърши. Последното предизборно събрание.
Отиваме си.
А в главата ми, като в озвучена зала кънти последният въпрос – “Защо

толкова рядко идвате… От избори до избори…”
Отиваме си…
От последното предизборно събрание.

 



ОСМА ЧАСТ

ПРОПУКА СЕ
 
 

“Всичко започна да пропада под краката ни, да се
руши… Ако сега има избори, комунистите ще ги спечелят,

защото никой няма да гласува… освен фанатиците.”
1991-1992

 



14.10.1991 ВТОРИЯТ ИЗПИТ
 
Не съм спала повече от 30 часа. Започна новият ден. Видях изгрева.

Боли.
Никога не е боляло повече… Дори през нощта на 10 срещу 11 юни

1990 - та…
Предадена…
Предадена се чувствам.
Сега вече – всичко се руши. Тази нощ – всичко пропадна. Тази нощ –

умря възможността за демокрация, защото умря плурализмът.
Конфронтация.
Сблъсък на две слепи сили. Кой ще бъде буферът? Кой –

балансьорът?
Тази нощ умря надеждата… за по-хуманен свят… за свят на всички…
Две слепи сили – всичко ще унищожат…
Предадена се чувствам… От старците, които толкова обикнах…
… Не съм предадена от тях.
И аз не бива да предавам – тях и себе си – от малодушие.
Не искам да съм тук; не искам да съм пак – с ограбена душа…
. . .
Защо винаги съм в опозиция?
Но всъщност – да бъдеш в опозиция – това нещастие ли е?
И всъщност – това не е ли по-добра съдба от съдбата на властника?
И всъщност – днес изборната победа е за тези, в които до вчера

вярвах. И всъщност, властта загубиха онези, против които съм била.
Тогава?
Не е ли празник днес?
 

01.11.1991 ОБЛАЦИ
 
Облаци са покрили небето. Студено е – като през зимата. Само

дърветата са зелени – някои, останали почти голи; други – с истински
корони от листа.



… Вървях през парка – рано сутринта, в неделя. Градът спеше –
нехаеше за цвета на новия си кмет… Снегът падаше върху зелените
листа на дърветата. Едри мокри капки – стичаха се върху мен – малки
снежни топки. Отвсякъде струеше бяла светлина -–от бялото небе, от
белите ми дрехи, от белите листа. Тихо капеха снежинките, тихо падаха,
превърнати във вода.

И Градът тихо се събуждаше. Тихи, хората гласуваха…
И избрахме – синия кмет, нашия кмет – тихо, уморено, сигурно.
. . .
Гледам как слънцето се мъчи да пробие облаците. Силуетът му се

очертава между тях – бял кръг, голям колкото Луната при пълнолуние.
Разкъсаха се. Слънцето излиза иззад тях.
Няма да ме стопли…
… Предизборни вечери…
В друг живот останаха.
Вече забравих каква съм била тогава, преди месец, когато…
… Уплашено, лятото се връщаше, или есента избяга…
 
 

27.11.1991 ОПУСТОШЕНИЕ
 
Пред мен е морето. Виждам кръглостта на хоризонта… Вълните,

успоредни трептения, идват към мен… Разбиват се долу, в брега.
Идват вълните, създават илюзия за движение на цялата огромна водна

маса – към мен… Илюзия за придвижване.
Усещам докосването на необятното, отделеното, чуждото… И

снощната болка – насочена, всепоглъщаща, моя… бе изсмукана от
безкрайността и ме остави пуста.

Опустошение – вчера и днес.
...
Вчера. Свила се в топлото на стаята, задря-мала пред телевизора, се

стреснах.
“За да подкрепим г-н Желев той трябва да дойде при нас, сам. Да ни

помоли. И да даде гаранции… за екипа си – този му екип не ни



харесва… гаранции… да не подкрепя либералите… гаранции… Ние
имаме и алтернативна кандидатура… “

Свила се в топлото на стаята, всичко в мен се свива от погнуса…
Всичко в мен боли. От ароган-тността и парвенющината, блъвнали от…
Защо, о Господи, от устата на Твоя служител? Защо от ус тата на този,
който се бореше за чистотата в ре-диците на Твоите служители? И за
чистота в обществото… Защо този, който запали душите ни, сега ги
удави в погнуса? Усмихва се Христофор Събев – от телевизионния
екран, впива победоносен поглед в камерите… Иска – да мачка. Искам –
да го забравя.

Днес. Пред мен е морето.
Огромната му синя хлад нехае за бъдещия президент. Нехае за тези, 

които ще го предложат,  нехае за тези, които ще го изберат…
Днес… Пред мен е морето. Вълните – безкра-йни успоредни хълмове

– го придвижват към мен… Не, разбиват се в брега, далеч долу, под мен.
И морето не може да излезе от границите си. Не може да дойде при мен
и безкрайността му не може да погълне болката ми.

Вчера и днес. Боли.
Не за президента, когото снощи се опитаха да поставят на колене… за

да благоволят да го пре-изберат… На него не му е нужна легитимацията
на властта, за да бъде гражданска личност… Той вече десет години е
гражданска личност – от издаването на „Фашизмът” до днес… и не от
нас за-виси дали ще продължи да бъде такъв, или не…

Боли.
Не за тези – чистите, добрите, които дойдоха в името на братството и

свободата да сменят оне-зи, нечистите и злите, които ни
обезчовечаваха… Те изпълниха предназначението си – отстраниха
злите… Не останаха добри… Е, нищо… За това не сме виновни ние.

Боли…
За нас ме боли. Страх ме е – избирайки недостойни, да не станем

недостойни ние.
Вчера и днес…
Чайките летят. Разбиват синьото на небето.
Вълните се гонят. Разбивайки се, разделят.
 
 



25.12.1991 ПРЕЗИДЕНТЪТ
 
В годината, когато иззеха от книжарниците „Лице” на Блага

Димитрова, прочетох „Фашизмът” на Желю Желев.
Не я прочетох – една нощ баща ми я чете на глас, а ние с мама

слушахме. Слушахме потресе-ни.
Изречение след изречение, пасаж след пасаж, глава след глава…

Животът ни – ограничен, подчинен, жалък – се оглеждаше гротескно в
ог-ледалото на системата, която ни бяха научили да стичаме за най-
ужасното зло в света. Животът ни – опакован, задушен, чужд – се
оказваше по-страшен от страшното, което бяхме учили.

Цяла нощ баща ми чете „Фашизмът” на глас, а когато се умори, майка
ми продължи…

После прозорците изсветляха, аз дочитах по-следните страници, от
гърлото ми едва излизаше глас. Тогава чичо ми дойде и взе книгата,
която му бяха дали за едно денонощие.

- Кой е Желю Желев? – попитах.
- Философ. – каза чичо ми.
Повече не чух нищо за Желю Желев. Но в мо-ето семейство, с нашите

приятели, често говорехме за “Фашизмът”… и за комунизма…
Много време мина от времето, когато за една нощ прочетохме на глас

книгата, всяка дума в която бе отглас на собствените ни мисли –
подреде-ни и написани.

Много време мина от годината, в която иззеха от книжарниците
“Лице” на Блага Димитрова и “Фашизмът” на Желю Желев.

.  .  .
Не се учудих, когато двамата говориха на първия неформален

митинг… 18-ти ноември, 1989-та… Не се учудих, когато Желю Желев
създаде СДС… 7-ми декември, 1989-та…

Започнаха телевизионни и радио диспути, интервюта… декларации…
Откриваха се – лицата.
Заговори се – за тоталитарната държава.
Роди се – опозицията.
Телевизионните диспути се превърнаха в Кръгла маса. Опозицията се



легитимира. И нейният лидер от дисидент започна да се превръща в
политик.

Но въпреки това…
На 3-ти март, 1990-та, когато вятърът ни пронизваше, а снегът,

докоснал главите ни се топе-ше… Когато на площада, пред храма “Св.
Александър Невски” поискахме този ден да бъде националният ни
празник… тогава, отивайки си, пяхме “Честит рожден ден, Желю,
честит рожден ден…” Защото го обичахме…

На Великден, когато… отново се събрахме със свещи на площада,
който вече бяхме нарекли площад “Демокрация”, за да отпразнуваме за
първи път свободно този ден… Тогава, когато се за-душавахме,
притиснати един до друг, се отвори – кой знае как – една пътека,
широка колкото да мине един човек… и той мина, нашият Желю… Към
него се протегнаха хиляди ръце, стотици хиляди… и той докосна
всички. Как го направи – не знам. Но го направи – защото ни обичаше…

А после, когато… Светът се сгромоляса – под нас ли, върху нас ли…
когато след безсънна нощ и тревожен ден се събрахме на един площад с
мраморни фонтани… за да чуем, от него, че нищо не е загубено,
въпреки че загубихме, защото борбата продължава… Тогава бяхме
заедно, защото имахме нужда – той от нас и ние от него…

И борбата продължи.
Със студентската стачка, искаща цялата истина за изборните

резултати… И с барикадите на Орлов мост, които докторът по
философия с ръцете си започна да раздига, за да запази равно-весието…
Запази го.

И борбата продължи.
Със студентската стачка и градовете на истината, които искаха

истината за една произнесена реплика, но реплика, осъждаща на кръв
един на-род… И тази истина свали един президент.

И борбата продължи.
В Парламента. И този Парламент избра нов президент. И това беше д-

р Желев. Победителят от Кръглата маса, който поиска и постигна силна
парламентарна и слаба президентска власт.

Но борбата продължи.
Лицето на България се променяше. Старите тоталитарни маски се

пропукваха и падаха. От ре-чи и пожари… и с правителства…



Борбата продължи.
С нови хора, от нови позиции… Комунизмът си отиваше – трудно и

неудържимо. Избутваха го – сините парламентаристи, сините кметове,
сините министри. И синият президент, който променяше лицето на
България.

А после… Всичко започна да пропада под краката ни, да се руши…
Дойде лятото, изпепели душите ни…

Президентът продължаваше да смъква тоталитарните маски на
България. Продължаваше да извайва лицето на нова България . Пред
света… Докато лицето на българската опозиция се пропу-кваше…

Пропука се. От парламентарна, тя се превърна отново в площадна –
по свое желание.

Мъчениците бяха наречени предатели, викачите – юнаци…
Пропука се… и лицето на Блага Димитрова.
Пропукваше се – и реформата на Иван Костов – от размаханата

томахавка на „Подкрепа” (или на д-р Тренчев).
Пропукваше се всичко под краката ни… В края на лятото останахме с

изпепелени души… В края на лятото…
И светът се пропука. С трясък.
Когато… Една сутрин със стрес се събудихме в августовския покой.

И светът – арогантен и грозен – влезе при нас. Светът на танковете и на
заговорите, на заповедите и послушанието. На заб-равения вчерашен
ден.

В края на лятото… светът се пропука. Не барикада, бездна раздели
двете му половини, от едната страна на която застанаха хората, а от
другата – шепа диктатори.

За една седмица светът се промени. И пак остана същият.
И Президентът остана същият – не се промени, защото една седмица

светът го настигаше… Първият държавен глава, осъдил преврата в
Москва… Нашият президент, философът, който твърде добре
познаваше тоталитарната система и механизмите на разпадането й, за да
не разпознае стила и лицето на настъпващата диктатура; човекът,
твърде честен, за да премълчи истината; де-мократът, който не можеше
да не подкрепи демокрацията в Русия… в една тревожна нощ, когато
още не се знаеше какъв ще бъде светът на сутринта и дали ще го има…

В края на лятото светът се промени. И пак остана същия.



После… дойде есента.
И земята се пропука. И всичко добро, в което вярвахме.
После… управляващата партия стана опозиция, а опозицията…

Опозицията се разпадна окончателно.
И една трета от българите останаха отхвърлени.
Комунизмът, маскиран като национал-шовинизъм настъпваше.
Тогава президентът стана обединител.
Обединител на всички демократични сили. Обединител на всички

честни хора… Обединител – на крайни мнения и крайни личности…
Изглеждаше невъзможно счупеното да бъде залепено. Той го направи –
с мекота и безкомпромисност. Както толкова пъти досега той се огъна и
не отстъпи. Не прекрачи онази невидима граница, зад която започва
политическото и човешко безчестие… И успя. И този път.

. . .
Коледа е.
Душата ми, успокоена, се пречисти.
Отива си годината.
И идва новата – 1992-ра.
Десет години минаха. Точно десет години минаха от времето, когато

иззеха от книжарниците “Лице” на Блага Димитрова и “Фашизмът” на
Желю Желев.

И добре ще бъде, ако сега, десет години по-късно, техните автори
станат вицепрезидент и президент на Република България.

 
 

12.01.1992 ИЗБОРЪТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
 
Отдавна минава полунощ… Всъщност, вече е 13-ти…
24 часа безсъние. Отвори се “второто дъно”. Отвъд съм, и чувствам

как енергията влиза в мен. Умората и отчаянието се превръщат в сила…

.  .  .
Стоях под черното небе над площада. Стисках в ръцете си торбичката

с изборните бюлетини. Нощният хлад се докосваше до мен и се



оглеждах в съзнанието си – кристално ясно.
Отново бях на дъното, но този път не бягах. Не исках да се скрия, да

изчезна. Знаех, че ще остана тук, завинаги – на своята земя. Знаех, че ще
остана тук, дори да съм на дъното на отчаянието, дори ако всичко добро
се руши, дори ако…

Не исках да мисля за “независимия” Велко Вълканов. Не исках –
връщане назад, назад, назад, в годините на комунизма. Не исках –
етническа омраза, не исках - да мисля за земя, напоена от кръв, разорана
от танкове, разкъсана от екс-плозии… защото… национализмът е
последното убежище на комунизма… Не исках… Но все едно – знаех,
че ще остана тук, на своята земя, каквото и да се случи…

Нощният хлад се докосваше до мен. Настръх-нах – не от нощния
хлад, а от ужаса в себе си.

Стоях под черното небе над площада на Сво-бодата. И знаех, че
винаги ще бъда тук, дори ако…

Не исках да мисля за… Жорж Ганчев. Не исках – “целият свят да бъде
сцена”, а в България да се играе комедия. Не исках – примадоната на
спектакъла с просташки оптимизъм да обещава светло бъдеще – с
празен джоб и с празни думи и с “ура”.

Настръхнах – не от нощния хлад, а от ужаса в себе си.
Ужасът от комедията и трагедията, които ни очакват, ако…
Не исках да мисля. Гледах черното небе  – като от дъното на 

кладенец.
Нощният хлад бавно се промъкваше в мен, пропълзяваше по вените,

по сухожилията. Замръзнала се огледах в съзнанието си. И видях –
болка, срам и безизходност.

Гледах небето – непрогледно, осветено отдо-лу, от дъното на
кладенеца…

… Бях на дъното. Но не отчаяние имаше в мен. Увереност.
Дори ако се случи най-лошото, въпреки болката, срама и

безизходността, ще променим живота. Въпреки всичко – връщането
назад е невъзмо-жно. Реставрация на комунизма – с кръв или с празни
обещания – вече не може да има.

След всички хайки и нощни убийства, след всички безследно
изчезнали, осъдени, разстреляни. След всички телени огради, затвори,
лагери, свине, отхранени с хора… след цялото мълчание, стиснати зъби,



затръшвани врати… след 40-годишно всекидневно унижение, духовна
мизерия и бъдеще, лишено от мечти…

След всички нощни бдения, развети знамена и възкръснала надежда
за промяна, за достойнство и за свобода…

Реставрация на комунизма, с кръв или с празни думи – не може да
има. Защото по пътя, по който вървяхме – не можем да се върнем назад.

. . .
След нощната пресконференция на д-р Желев разбрах, че и той няма

да се върне назад.
Гледах го – уморен, посивял, рухнал.
Слушах го – отново същият, от митингите, от замръзналите площади,

от времето на надеждата. Премерен, точен, твърд.
Тази нощ разбрах, че всичко добро, в което вярвахме, все още може

да бъде спасено…
… Следващата неделя…
 
 

19.01.1992 ПОБЕДА
… Пихме шампанско…
Със свити сърца. Пихме – за победата.
Победихме ли?
И какво победихме…
Комунизмът? Или страхът от комунизъм…
Монархизмът? Или страхът от монархия…
Национализмът? Или страхът от етническа кланица…
Или… само продължаваме агонията.
Крехко равновесие – внукът на Стефанаки Савов, поборникът за

свобода, с монархическа значка на ревера си, е прегърнал Юнал Лютфи
и д-р Тренчев. На тях ли се крепи Републиката – чистата и святата – на
Левски?

Крехко равновесие – докога ще издържи…
Докога ще издържим…
Уморени от надежда, отдавна останали без вяра, без любов.
Уморени – от непроменени делници, от чакане, от същото… което, не



си отива…
Пихме шампанско – за победата.
Уморени заспахме.
 
 

12.03.1992 ЩОМ БОЛИ – ЖИВА СЪМ
 
Събудих се. Нощта е черна и лепкава. Отсечени глави падат върху

клепачите ми. Вкочанена гледам черния таван… Моята глава ли падна?
Събудих се – черна и лепкава.
Жива съм. Боли.
Гърча се – заключена в себе си. Отново заключена? Само искам да се

заключа отново. Искам – отново на топло, на тъмно, в утробата. Искам –
да ме няма, да не ме е имало. Искам – да бъда “отвъд”. Отново – този
свят не е за мен. Безскру-пулен и грозен, безнадежден, безпроменен.

Умрират идеалите. Жива съм. Боли.
Умира – вярата в доброто. Жива съм.
Умира – надеждата за по-хуманен свят. Боли…
И щом боли – жива съм.
Събудих се в нощта – лепкава и черна… като утроба, в която не мога

да се върна…
 
 

13.03.1992 ОПИТ ЗА РАЗКАЗ
Гледам ги – побелели побеснели старци, цял площад. Немощни

старци – за труд; размахват юмруци в закана. Цял площад юмруци –
“гладни сме”. Огладнели, озверели старци…

Може би, ако не бях видяла този репортаж, нямаше да опиша
случката, която скоро ми разказаха.

. . .
Топъл ден. Събота. Март.
Жълтият петнайсетгодишен “Москвич” спира пред желязната порта.



Болезнено скърцат старите панти, бавно – тежка е портата. Най-после
Синът я затваря, прекосява предния двор, влиза в къщата, леко изкачва
четирите стъпала, отваря вратата. Тя го чака права – Майката.

- Закъсня – казва, уж сърдита, а усмихната – Цяла сутрин те чаках.
Хубав ден, трябва да се сее…

- Имах малко работа в града, не можах да я свърша през седмицата…
– казва Синът.

Не се оправдава – тя никога не съди.
- Топло става, дано баща ти живне, че цяла зима лежи, все му е

студено…
- А-а-а, закъса бабичката, закъса. – обажда се Бащата от леглото – 

Добре, че съм аз, да й нося хляб. – и продължава глухо да говори, сам, 
затворен в глухотата си – Изкриви се бабичката, не може да върви…  – и 
се усмихва, щастлив от мисълта, че още може да закриля тази, с която 
60 години е живял.

- Не го слушай. – смее се Майката – Чак в единайсет часа става, ако не
съм аз да нахраня кокошките, тъй гладни ще умрат…

И Синът се смее – на детинското им желание всеки да представи себе
си по-силен, отколкото е. Съзнанието им за отговорност един пред друг
ги крепи. И той знае – докато са заедно, ще оцелеят. Съблича дългия
шлифер. Сяда.

- Хич не сядай, ами да вървим в градината. Есенес не можахме да
изорем, сега трябва да прекопаем, че да насадя лука, чесъна…

- Днес не мога, мамо, бързам. Ще се кача на покрива да оправя
керемидите, да не текат… През седмицата може да мина да прекопая –
казва Синът делово и става да се преоблече като за работа.

- Ти в последно време все си зает, пък земята не чака… Ама като си
рекъл да правиш покрива, прави го – примирено, уморено.

Въздъхва Майката. Не, скрива въздишката си между две вдишвания.
Гледа с тъга посребрялата глава на Сина. На 58 е вече.

- Ти сега, като работиш на две места, две за-плати ли взимаш? – пита.
- Не точно. Една и половина… ама не е рабо-та. Големи данъци

взимат. – оплаква се Синът, стъпил на своя територия – какво ли
разбира май-ка му от данъци?

- Че ти как искаш? Щом печелиш много, голе-ми данъци ще плащаш.
Иначе, как ще се оправи държавата? Тя, държавата, на данъците се



крепи… пък на босия цървулите не можеш да вземеш. – тонът й е
същият, съвсем същият, както когато казва “земята не чака”.

А Синът, интелигентът, митингаджията, аги-таторът за демокрация…
стои насред стаята с един навлечен ръкав и с един висящ… Майката
седи на малкото столче и си мърмори :

- Като нямаш време, аз сама ще прекопая. Лека-полека, не бързам…
Е, не съм като едно време… на лято 78 години ще станат… Ама трябва
да се сее…

Синът се стряска. Строго-загрижено :
- Без мен няма да копаеш, чу ли? Ще дойда през седмицата, обещавам.

Как е кръвното?
- Добре е, 200 на 130…
- Лекарства имаш ли?
- Купих си. Оня ден ходих… Докторчето ми вика: “Бабо, дай си

бележката, че да ти дам ле-карствата без пари.” Пък аз му викам: “Едно
вре-ме, когато пенсията ми беше 20 лева, не можех да си ги купувам.
Сега е 500 лева и ще си плащам лекарствата. Не ми трябва вече тази
бележка.” То ме гледа, гледа, пък се засмя: “Другите плачат, че им били
малки пенсиите, а твоята май ти е голя-ма?” “Голяма е, викам му,
толкова пари аз преди не съм получавала… а и за какво са ми – за едно-
то ядене и за лекарствата…”

Седи, ръцете й в скута. Малки, бели. Силни. Главата вдигната,
погледът далеч…

- Социално слаби ли? Мързи ги… Не съм аз социално слаба…
. . .
Поправил Синът покрива, съблякъл работните дрехи, облякъл дългия

шлифер… Изскърцала желязната порта. Отишъл в Града.
Дни и нощи го преследва образът на майка му. Седи с ръцете в скута.

Малки и бели, с които цял живот е работила.
Дни и нощи го преследват думите й…
… Осъзнатата отговорност към държавата е да даваш, а не да искаш…
. . .
Може би нямаше да напиша тези редове, ако не бях видяла репортажа

снощи.
Побелели побеснели старци. Огладнели оз-верели. Цял площад



размахани юмруци. Искат да ядат. Те, социално слабите – бивши
активни, бивши генерали, активисти, офицери. Бивши сърдечноболни
правоимащи. Бивши властници, бивши величия, бивши…

Те, цял живот ялите, могат само да ядат.
 
 

27.03.1992 ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПОДАНИК НА НЕГОВО
ВЕЛИЧЕСТВО…

 
Все по-често си задавам въпроса – има ли място за цар в една

република. Все по-често се питам – ако има, републиката република ли 
е. А ако няма – какви са тези, които титулуват някого, или се 
самотитулуват с тази звучна думичка “цар”.  Държавни предатели или
маниаци за власт и величие с комплекс за безгръбначност…

Почти година вече си задавам тези въпроси. И ме е страх от всички
възможни отговори, защото всички възможни отговори вещаят разруха.

. . .
Прочетох интервюто на Мико Петров със „Симеон ІІ, цар на

българите” – „Конституционната монархия, нещо много по-еластично
от едно президентство в преходни периоди…” Каква гавра… С наивния
читател, слушател, българин… Главата ми ще експлодира.

Гледам пред себе си. Градът. Синьо небе, слънце, напъпили зелени
листа. Някъде долу – детски смях, лай на куче. Някъде вън – бръмчене
на муха… Градът. България… Късче от Земята, от Вселената. Къде е
мястото на Царя? На Короната?

Детски смях, лай на куче, бръмчене на муха, слънце и цветя. Вятър. И
вестник, с интервюто на този, който иска да се върне, за да бъде цар на
всичко това…

Не. Не мога да свържа слънцето и вятъра, децата, кучетата и цветята,
нивите, горите и селата… градовете, автомобилите, хората… и всич-ко
онова, което е България… с Царя. Величество-то, Короната,
Династията. Божествени и стоящи над материята и времето, над Духа…



Слънцето… Подпали ръцете ми, бележника ми, вестника. Гледам
небето – над моя дом, над моя град, над моята страна. Там ли е мястото
на Царя, който трябва да бъде над мен, над моите приятели, над моя
народ?

Не питам – „защо”. Нелепо е. Противоестествено и невъзможно – това
казва моят Разум. И слага точка. Но аз не мога. Защото някъде там, във
вестника, подпален от слънцето, съвсем се-риозно, съвсем откровено е
написано – „Конституционната монархия, нещо много по-еластично от
едно президентство в преходни периоди…” Не се питам, когато
преходният период свърши, ще свърши ли и монархическото
управление. Твърде очевиден е отговорът на този въпрос – никой не би
си правил труда да работи цял живот за едно „преходно” завръщане.
Тук аз няма да питам – прави ли г-н Сакскобургготски разлика между
кон-ституционна монархия, каквато например е станала английската 
монархия след 1689-та и в която властта  на  монарха  само е била 
регламентирана на хартия и ограничена в определени рамки, и
парламентарна монархия, каквито например са съвременните
европейски монархии и в които монархът има само представителна
функция, без власт. Отговорът на този въпрос е твърде очеви-ден – той
навярно добре знае разликите в правата, които би му дала съответно
едната или другата форма на монархическо управление. Знае я и твърде
много внимава да не подсети евентуалните си съмишленици за нея.
Затова се опитва да ни внуши, че царят е просто един независим,
надпартиен, любящ баща на нацията, който „гледа само доброто на
народа и страната без лични подбуди” и чието „главно преимущество е
да изслушва всеки”… поданик.

Мъчи се да ни внуши и друго – „Ами аз съм в тях (в международните
кръгове) от толкова годи-ни! Познавам си връзките. Зная какво биха
направили тези хора за мен, кои врати са ми отворени, къде има
симпатии, къде има икономически интереси… Човек не бива да се
хвали, но…”

Друго е да се похвалиш. Да внушиш, че си икономически експерт с
неизчерпаем кредит в европейските дворци, че макар и „дребен
бизнесмен, което съвсем не е обидно”, имаш рецепти за излизане от
икономически кризи всякакви – „хладнокръвие, благоразумие, малко
търпение и много работа…” Какви хубави думи, нали? Колко просто



било всичко – протягаш ръка с малко хладнокръвие и си на спасителния
бряг… Как никой не се е сетил досе-га, ами от две години тъпчем в
блатото. Да си бя-хме взели цар навреме, че да ни го каже….

Скри се слънцето. Облаци на небосклона. И няма вятър, за да ги
отвее. Но нищо – чакайте, сънародници! „Като дойде моментът, ще бъда
готов и няма да ви разочаровам.” Скри се слънцето. Чакам – „момента”.
Чакам, почти успокоена, че “една конституционна монархия не може да
застраши нито мястото, нито идеологията на когото и да било…”

А човешкото достойнство… Има ли поданикът достойнство?
Връщам се назад към себе си. Назад, назад, назад… И някъде там,

закърняла, затрупана, забравена… спотайва се идеята за равенството,
братството и свободата. Идеята на Векът на Просве-щението.

Идеята на най-великата буржоазна революция, която промени света,
която освободи човешкия Дух, човешкия Разум, човешката инициатива.
И постави на върха способните, а не родените на трон…

Слънцето разкъса облаците. Подпали ме. Изгарям…
Изгаря и идеята за равенството, братството и свободата…
Защото…
Някъде в Европа някой правоимащ се обади.
Проплака – за правото си доживот и чрез по-томството си да властва

над нас…
 
 

10.04.1992 КЪРВИ СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА
 
Дъжд. Мокри ланшните листа, черните дървета, черната земя.

Подгизнало е небето. Дъжд. Мокри въздуха, тревата, пустото шосе…
Дъжд… И лай на куче – бяло, рунтаво, красиво. Вдигнало високо извита
на кравай опашка лае – срещу пустите блокове. После – пое по шосето с
уморената походка на скитник. Дъжд. Капки висят по още го-лите
клони на дърветата. Мудно натежават, отронват се… Кукурига петел –
някъде много, много далеч… Дъжд. Гълъб кацна на съседния балкон.
Заби мокри пръсти в мокрия перваз – огледа лю-бопитно наоколо и
литна. Перленосив… Дъжд и пустота…



После – дъждът изми всичко и си отиде.
Но светът не стана по-чист.
. . .
Войната е на една крачка от нас. В сърцето на Европа. Кърви. Тихо,

непризнатата война убива почти година вече. Тихо – снайперисти
убиват деца. Тихо – танкове разрушават болници. Тихо – оръдия сриват
гладове… Мълча Европа – почти година. Почти година кръв избликва
от сърцето й. Тихо. Изтича.

Словения, Хърватско… Днес – Босна и Херце-говина. Утре – може би
Македония. Комунизмът си отива – от сърцето на Европа. Тихо – избива
отреклите се от него. Почти година Европа мълча. Европа, която осъжда
комунизма, осъди на смърт отреклите се от него. Тихо.

Дистанцирано, отчуждено… високомерно – Европа диктува условия –
на жертвите. И развърза ръцете на убийците.

Дистанцирана, отчуждена, високомерна, Европа отново раздели
жертвите. Призна окъпаните в кръв, разорани от снаряди Хърватско и
Словения. Прегърна ги. И отблъсна Босна и Херцеговина и
Македония… докато се окъпят в кръв… Босна и Херцеговина…
кърви… и бе призната… И Македония ли ще кърви – за да бъде
призната?

Кърви – сърцето на Европа. Изтръгва кому-низма от себе си. И иска
място под слънцето. Място, в гръдта на Европа…

. . .
Войната е на една крачка от нас – в сърцето на Европа.
Тихо, в непризнатите (несъществуващи?!) югославски републики

убиваха – половин година. Мълча Европа. И Светът мълча. Светът,
имащ претенция за цивилизованост. Светът, определящ нормите на
цивилизоваността. Спокойствие, Стабилност, Толерантност, Ненасилие.
Тези условия постави Светът пред воюващите – за да ги признае за
съществуващи. Но невоюващите не призна.

Кръвта е на една крачка от нас – кърви сърцето на Европа. Стъпили
здраво на клатушкащия се “остров на стабилността и спокойствието” се
оглеждаме с очакване наоколо – ще ни забележат ли? Ще ни похвалят
ли? Ще ни прегърнат ли? Ци-вилизованите, които диктуват нормите на
цивилизоваността…



Забелязаха ни. Похвалиха ни. Но не ни прегръщат. Мълчат.
Дистанцирани, отчуждени, високомерни. Категоризиращи.

Стъпили здраво върху клатушкащия се остров на стабилността и
спокойствието чакаме – да ни прекатегоризират.

 
 

06.05.1992 „НИЕ” СЕ РАЗПАДНА
 
Празен е – белият лист…
Има нещо в мен, което искам да кажа… Нещо, което ме събуди през

нощта и ме остави будна. Нещо, което вече месец ме кара да бягам от
себе си и от живота около мен. Нещо, което ме кара да се чувствам
несигурна и чужда и излишна…

Безразличието.
Отново безразличието отрови духът ми.
Безразличието отново постави стената между “мен” и “тях”.
„Ние” се разпадна.
И отново съм чужда, излишна, в несигурен свят.
„Ние” се разпадна…
Ние, които се пробуждахме, осъзнавахме себе си, искахме…
И започнахме да променяме – себе си и све-тът около нас.
Разпадна се „ние”…
И ние се изгубихме.
Потънахме в себе си – чужди и излишни за света около нас.
И безразличието пропълзя.
Огради ни – в старите килии.
Лиши ни – от несигурния свят, отново ста-нал чужд…
Или почувствахме себе си чужди на света, който не направихме

свой…
И се заключихме – вън от него.
И безразличието пропълзя – отрови духа ни.
Духът ни…
Чий дух?
Моят?!



Или на хилядите сини знаменосци, захвърлили знамената в ъглите на
стаите си…

07.05.1992 СТАНАХМЕ ЛИ ЕВРОПЕЙЦИ
 
В упор ме гледа белият лист. Не мога да пиша.
Дълго време нямаше къде да пиша. Кипях – като неизбухнал вулкан…
Сега няма какво да пиша.
Изнизват се минутите. Искам да се събудя. Искам да мисля. Искам –

да пиша.
За какво?
За оставките в министерския съвет?
Или за тъй дълго чаканото присъединяване на България към Съвета

на Европа…
Изнизват се минутите… Пиша.
. . .
…Станахме ли европейци… Преди два дни, когато Стоян Ганев се

усмихваше смутено на Катрин Лалюмиер, Стефан Савов се опитваше да
изглежда спокоен, Венцислав Димитров въртеше глава на всички
посоки, а българското знаме се издигаше полека на свободния пилон
под звуците на “Мила Родино”…

Станахме ли европейци, когато по родната телевизия прозвуча “Одата
на радостта”? Родната телевизия, където все още смъкват от ефир
неудобни репортажи… Добре, че по родното радио потърпевшите
журналисти все още могат да кажат какво им се е случило, или какво
мислят. Е, там рискуват да бъдат обвинени в “непрофесионализъм” и да
бъдат лишени от хонорар… Но нищо, родната телевизия вади това на
показ и… Всичко е наред. Има прозрачност, правото ни на информация
не е застрашено… значи – европейци сме…

И като истински европейци не бива да се тревожим от министерски
оставки и смяна на правителства… Както казва един известен депутат –
важно е какво решава парламентарното мнозинство. А какво решава
парламентарното мнозинство… е, това не бива да ни тревожи, нали
затова сме си го избрали…

Нищо не бива да ни тревожи.



Нищо не ни тревожи… Все по-отчуждени ставаме – от политиката, от
икономиката, от промените. Все по-чужди ставаме – на света около нас.
Бавно се изплъзва от ръцете ни животът. И бавно ставаме жертви…
 

11.05.1992 РАЗМЕСТВАТ СЕ ПЛАСТОВЕТЕ НА
ВЛАСТТА

 
Изцъклило се е небето над града. Синьо, без облак. Слънцето сипе

жар. В пещ превърна земята.
И ние сме пещи. Всичко изгорихме в себе си. Но не Слънцето ни

запали…
Разместват се пластовете на властта.
Бих искала да напиша – „Дано пяната бъде изхвърлена. Дано си

отидат тези, които направиха кариера от демокрацията… Дано…
чистите дойдат на власт… Дано чистите да останат…”

Но всичко това може само да бъде помислено. Написано, изглежда
абсурдно.

. . .
Черна вечер. Хлад. И един град, изчезнал под наръфания звезден

похлупак. Един прозорец свети – окото на бетонна клетка. Задушно е.
Трудно се диша между четирите ми стени, облепени с плакати –

„Времето е наше”, „Земята е свобода”, „Ще успеем, вярвайте в себе си”.
Трудно се диша – в бетонната клетка.
Черна нощ. Ослепя окото на стаята ми да се взира в черния град. И

моите очи ослепяха да се взират… в “черното бъдеще”?
Мълчи градът. Лампата над мен, като малко слънце изцежда жар и

светлина.
Ще цъфне ли пепелището в душата ми…
И утрешният ден – ще цъфне ли?
 

12.05.1992 ЩЕ ЦЪФНЕ ЛИ ДЕНЯТ?
Днес… Ще цъфне ли денят?



Слушам радио…
Думите се блъскат в ушите ми – като вълни в скала. Шумят… и ронят

песъчинки… Съзнанието ми бързо ерозира. Ще го опазя ли?!
Слушам радио…
Говорят… за асоциирането на България в Европейската общност…

Говорят… Колко важно е това… Обясняват… защо е важно…
Слушам радио…
Говорят - колко голяма крачка напред сме направили по пътя към

присъединяването ни към Европейските структури, по пътя към
признаването ни… за европейци… или… за „демократично развиващи
се”.

Омръзна ми – да тръпна в очакване на нечие благоволение. Не ми е
нужно чуждо одобрение. Не са ми нужни ничии аплодисменти…

Не, нужни са. Получихме ги. Браво!
. . .
„Седни, Ахим, вземи, Ахим… Добра кучка! Браво!”
И Ахим върти рунтавата си опашка и мете прахта с нея.  Гледа ме с 

кехлибарените си очи – право в очите. Прилепила е ушите си към врата, 
устремила е главичка нагоре… В един момент ми заприлича на тюлен, 
готов да завърти гумена топ-ка на носа си… Ако не беше опашката…

„Браво, Ахим, добра кучка, вземи!”
Тя се стрелва нагоре към ръката ми и взима фъс-тъчето. Схрусква го

на две, гълта го. След два дни ще го изхвърли – непреработено,
ненужно… И пак ще върти опашка в прахта – за ново. И ще ме гледа с
кехлибарените си очи – право в очите – с толкова много обич, с колкото
никой не ме е гледал. А аз ще й казвам “Седни!”. И ако не сяда
достатъчно бързо ще я шляпам по хълбока с вестник… Ще й казвам
“Стой!!”. И ще слагам чинията с манджа пред нея. Тя ще тръпне, но ще
стои. И ако миризмата е прекалено силна, а тя – прекалено гладна, ще
отскача назад, ще ме поглежда виновно, но ще чака… Защото знае, че
ако не чака, ще взема чинията. Защото знае, че аз давам храната…

И аз знам, че аз давам храната. И искам дресирана кучка, достойна за
мен…

Мълча, обръщам гръб, отдалечавам се. Дебна – ще тръгне ли към
чинията преди да съм казала “Яж!”. И тя дебне – дебна ли… И отскача –



още назад…
Обръщам се към нея – “Яж!”. В първия миг тя не трепва, забила

поглед в земята, пред себе си. После вдига очи, втренчва ги в мен. “Яж!”
– повтарям… Крадешком приближава чинията, подушва я, прегръща я с
предните лапки, обръща се с гръб към мен и яде…

Слушам радио…
Говорят – колко е важно за нас решението на Европейската общност

да поднови разговорите за асоциирането ни. Още една крачка към тъй
дълго чаканото, тъй много исканото асоцииране на Бъл-гария в
Европейските структури…

Слушам радио. Гледам кучката ми как яде. Щастлива съм – добра
кучка, послушна… обича ме… И аз я обичам.

И тук е разликата…
Слушам радио…
… Прегази я кола. И оживя…
Не можех да я спра – свободна, буйна, луда – за миг се отскубна от

ръцете ми. Извиках “Стой!!!” – не чуваше… не слушаше…
Смота се между колелата на колата – за миг. За миг бе – от другата

страна… невредима, уплашена, жалка. Сви се в ръцете ми, отпусна се в
тях… Обича ме. И аз я обичам…

И тук е разликата.
Оттогава я водя с верига – твърде тежка, за нея и мен. Тежка, но

сигурна. Не може да се отскубне от нея, не може да я прегризе, не може
да я измъкне от ръцете ми… Не може – да иде под гу-мите на
автомобилите… Обичам я. И я пазя.

И тук е разликата.
Слушам радио…
… Сраженията в Босна и Херцеговина продължават… въпреки

усилията на Брюксел и Хелзинки…
Слушам радио.
 
 

06.05.1992 ОЧАКВАНО И НЕОЧАКВАНО
 



Очаквано и неочаквано…
Не мога да отмина срещата между Желю Желев и Симеон

Кобургготски. Нямах време да мисля трябвало ли е да се състои или не,
защо се е състояла. Това, което видях, ме завари съвсем неподготвена.

Един развълнуван като ученичка кандидат-екс-монарх.
И българският президент.
Кой е поискал срещата – все едно. Мисля, че след този ден

монархизмът в България ще стане минало. Мисля, че този репортаж
ясно показа кой кой е.

И вече няма да чакаме да дойде Спасителят на бял кон. Защото той не
може да ни даде нищо повече от това, което имаме.

И разбрали най-после, че всичко, което ни е нужно, за да оцелеем и да
бъдем достойни чеда на Европа е в ръцете ни, може би… ще престанем
да чакаме и да се надяваме друг да свърши работата ни, и ще започнем
сами да решаваме проблемите си.

Фронтално – очи в очи.
Веднъж и завинаги – ще дърпаме завесата, зад която нещо шуми и ни

плаши. Чудовището ще скача върху нас и ще ни разкъсва. Или ние ще
го разкъсваме. Или зад завесата само вятърът ще си играе със стари
вестници.

Веднъж и завинаги – ще излизаме на светло. И ще ослепяваме - като
прилепи, гледащи слънцето. Или ще видим, че слънцето е само една
електрическа крушка, събрала рояк нощни пеперуди в ореола си.

Веднъж и завинаги – ще изправим глава и ще погледнем света – в
очите. И светът ще ни смаже – огромен, съвършен механизъм, работещ
без нас. Или ще видим, че светът е по-малък от всеки от нас…

Колко много образи, предизвикани от две кратки интервюта, дадени
след една кратка среща.

Но тези интервюта доказват нещо, в което съм вярвала с емоциите и
разума си, нещо, което съм искала с всичките сили на духа си… Но и
нещо, в което – едва днес разбрах – скрито съм се съмнявала…

А именно – че Ние, Народът, струваме повече от родените с власт и
привилегии; че Ние, Българите, струваме не по-малко от живелите
свободно и охолно.

И дано успеем – освободени най-после от чувството си за
непълноценност.



                        

01.06.1992 ВСИЧКИ ЛИ СТАНАХМЕ ЛУМПЕНИ?
 
У дома, от няколко дни... Витоша наднича в прозореца ми.
Седа на пейка, под дръвче – почивам си. От срещата си с хората.

Хората, които познавах – преди година, две, три, пет…
Тони Маркуча… Тони, с когото се срещахме по всички нощни

бдения, митинги, шествия… Тони – един от синьото множество, един от
“ястребите”, от “екстремистите”… Един от тези, които нарекоха
“предатели” жертвите на комунизма и “юнаци” – довчерашните
комунисти…

Срещнахме се днес – една година след митинга, на който “душата ми
се разкъса на две”… Изниза се времето – без да усетим ни изпразни. И
днес Тони е същият – вечен хлапак с вечна усмивка… Скептичен, както
винаги… или не както винаги? Отишло си е нещо. Пролетта на
надеждата?

- Бях на последния митинг… на концерта… Приличаше на партийно
мероприятие. Мразя годишнините. И то годишнина от какво? 39-те…
голяма работа… Сега нещата са такива, че хората трябва да се сменят
бързо. Първо махнахме предателите. Сега трябва да си идат
некадърниците. След тях кариеристите…

- После? – питам аз.
- После? После последният да затвори вратата… - смее се. Горчиво.
И аз се смея. Горчиво.
Гледам го – отдолу нагоре. Малко хора гледам така, но с него не може

иначе – цяла глава е по-висок от мен… Вечен хлапак с вечна усмивка,
зад която по-рано криеше скептицизма си, а днес – болката.

- Измамиха ни. Две години от нашето време погълнаха, а сега нищо
не правят. Всичко пропада. Само с търговия и чейнч не се живее.
Правителството бездейства… Колко помия изляха по Коцето Тренчев и
пак по неговата свирка заиграха. Не може синдикатите да управляват
една държава…

- Освен ако целта не е тя да се провали – довършвам, отдавна
претръпнала, отдавна загрубя-ла, с отдавна развенчани идоли…



Но пак ме боли – заради него. Това, което миналото лято изживях,
сега той го преживява.

- Георги Марков… провали се. И нас проваля. Проваля всичко, за
което сме се борили… “нашият народен представител”, а? Когато един
политик не знае да говори…

- По-добре да мълчи – довършвам отново – Ако е политик… а ако не 
е, по-добре  да се зани-мава с каквото може…

Думите заглъхват в мен. Отново затрупани – да болят в мен, да не
горят чуждите души…

- Лесно е да се вика на митинг “Долу комунизма”… Народното
събрание не е площад.

Бавно се изпълва стаята с хора – бивши аспи-ранти, инженери,
асистенти. Млади и вече не толкова млади… Бивши партийци, бивши
митингаджии… Лумпени…

Всички ли станахме лумпени…
- Анархия. Никой в нищо не вярва… “Хитлер е жив в сърцата ни”-

крещят хлапетиите и го пишат по стените… Мислят си, че са
антикомунистчета, а всъщност служат на комунистите. В нищо не вяр-
ват… Малки лумпенчета…

“И те ли?” – мисля си – “И те ли, Господи, децата, до чиито сърца
най-лесно си стигнал…”

До техните сърца, изглежда, лесно се стига.
- Ако сега има избори, комунистите ще ги спечелят, защото никой

няма да гласува… освен фанатиците. А фанатиците са те.
“Не само те” – мисля си и мълча. Има ли сми-съл да им казвам, че

“синята идея” също си има своите фанатици. Или вече ги няма?
- Не съм гласувал за брадата на Александър Йорданов, нито за

брадата на Филип Димитров. Гласувал съм за идеи, за принципи, за друг
политически и икономически ред… Сега, ако трябва да гласувам, няма
да гласувам за тях…

- А ако все пак трябва да гласуваш за тях?
- Няма да гласувам…
- Това не е решение. Това е да си лумпен.
- Ще измисля нещо. Ще гласувам за някой друг… Може да не е със

синьо… Стига да е антикомунизъм…
Замълчах. Усмихнах се – на себе си.



Времето е минало през Тони. Всичко е изсму-кало от него. Празен е.
Кънти от болка. Рано е още – да се изпълни с нещо друго…

Кога ще дойде времето – не знам. Ще дойде ли – не знам. Ще повярва
ли отново Тони в нещо? Ще повярва ли в това, в което вярват старците,
които преди две години разплакваше като герой от моите писма-есета,
които се четяха по предизборните митинги в салоните на селските
читалища в Русенско… Ще повярва ли в това, в което се опитвам все
още да вярвам?

. . .
Цветен прашец се изсипва в косата ми. Гледам слънцето – изпод

сините стъкла на очилата си, изпод зеления свод на дръвчето.
Има политически вакуум в страната. Кой ще го запълни?
 

ДЕВЕТА ЧАСТ

СЛУЧАЙНИ ХОРА, ИЗХВЪРЛЕНИ
НАПРЕД СЛУЧАЙНО

 
 
“Аз не съм толерантна. И казвам – който не може – да си

върви. И друг да дойде – да продължи… Ако може.”
1992-1993

 



29.06.1992 ДВЕ ГОДИНИ...
 
Две години минаха.
Какво се промени?
Боли – усещането за безпроменност…
Вчера и днес – чета този дневник.
Като алпинисти, залепнали за скала, висим над бездната, в чието дъно

не смеем да поглед-нем. Висим – без предпазни въжета. Впили сме
пръсти и погледи в “днес”. И забравихме “вчера”. И не виждаме “утре”.

В капан съм. И нямам сили за… “последен скок”? Ще се оттласна ли
нагоре, ще стигна ли спасителния ръб? Или ще полетя надолу…

Надолу… лесно е да се лети.
В капан съм. Не мога да избягам – няма къде.
Колко бързо забравихме дъното. Колко бързо се променихме. Колко

бързо забравихме какви сме били. Какво е било. Какво искахме. Какво
променихме.

В капан сме – всички.
В капана на вечно изплъзващата се дейст-вителност, която променяме

– променени.
. . .
Вчера и днес – болка.
Като отесняла дреха, светът се впива в порасналите ни тела, души

душите ни… обесва ни.
И докато се давя за глътка свобода разбирам, че това е така, защото се

променяме по-бързо от света.
 

02.09.1992 ЗЕЛЕНАТА ТРЕВА НАД БЛАТОТО
 
Тежко лято – отива си.
Тежко лято, което постави много проблеми. Някои реши, други –

останаха нерешени…
В края на това лято, на 30-ти август, неделя… „камъкът бе хвърлен в

блатото”.



В блатото на заспалите ни умове, на изтерзаните ни от жегата тела, на
отново загубилите надежда души, на примирените ни глави.

На 30-ти август, вечерта, президентът Желев направи изявление пред
журналисти.

И всичко си дойде на мястото. Отново.
Като след дълго пробуждане – измъквах се от съня, отърсвах се от

лепкавите сънища, от безпро-менността на житието си, от казани
недоизречени неща, от тихи конфликти, от мъртво вълнение… от
„зелената трева над блатото”.

И всичко идва на мястото си – различни мне-ния, противоречия,
сблъсъци… Между президента и парламента, между президента и
правителство-то, между президента и НКС… Между президента и…
синята идея?

Говори президентът – за реформата. За промяната. За
безпроменността… За средната класа, за собствеността. Говори – как да
се постигне то-ва. Говори – за толерантността…

И сблъсък между него и синята идея няма.
Защото – за да бъде успешна една тежка реформа, тя трябва да бъде

подкрепена от много хора… Много хора ще я понесат; много хора ще я
пренесат. И ако не са достатъчно готовите да я носят върху себе си – тя
ще се пропука, ще се разпука… ще пропадне и ще ги смаже – понеслите
я върху себе си… и другите…

Говори президентът.
После – отговаря. Кога по-добре, кога по-зле; кога по-конкретно, кога

по-абстрактно… кога по-меко, кога по-безкомпромисно. Все едно – той
отговаряше честно. И защити позициите си.

Всеки има право на собствено мнение, но е неморално клелите се в
републиканска конституция да защитават монархически идеи в
републикански парламент…

… И нямат място в него – бих добавила. Но той е толерантен и
премълча – нека всеки прави изводите си сам…

Всеки има право да утвърждава себе си. Но няма право да изземва
правомощията на институцията, на която служи, стремейки се да я
олицет-вори…

… И щом се е опитал да го стори, не му е мястото на този пост – бих
добавила аз. Но той е толерантен и остави всеки да прави изводите си



сам…
Всеки има право да се опита сам да осъществи мечтите си. Но ако не

успява… Ако вижда, че не успява, и знае, че това са мечтите на половин
народ; че става дума за спасението на цял на-род… Тогава? Тогава не
трябва ли да се откаже от амбицията си да постигне всичко сам… А ако
не вижда, че не успява… Тогава? Тогава – може ли слепец да води
стадото…

Аз не съм толерантна. И казвам – който не може – да си върви. И друг
да дойде – да продължи. Ако може. Ако не може – друг… Докато се на-
мери този, който може да направи реформата… А ако такъв не се
намери… е, поне всеки, който се е опитал, ще е дал най-доброто от себе
си – за да успее. И няма да е могъл да разруши доброто, което е сторил,
с безплодни усилия да се задържи “на върха”.

И бавно, реформата ще се осъществява… Ако тези, които се сменят,
за да я правят, не приемат оттеглянето си от властта като лична обида и
на-ционална трагедия…

…Но аз не съм толерантна – затова мисля така…
А той, президентът, е толерантен.
Той иска всички, които могат и искат да рабо-тят за реформата – да

работят заедно. Иска – отново да бъде обединител на демократичните 
сили. Иска – трите буквички СДС отново да се изпълнят със 
съдържание…  Иска го – в името на реформата. Иска го – в името на
историята – СДС да из-върши реформата…

Не е ли утопист президентът?
. . .
Отива си лятото.
И това лято…
Кой остана чист?
Кой – способен да направи промяната…
 
 

25.09.1992 КАКВО НИ ДОНЕСЕ ЛЯТОТО
 
И този месец свършва. Какво ни донесе?



Един председател на 47-мата сесия на Общото събрание на
Организацията на обединените нации.

Едно разширено заседание на Националния координационен съвет на
Съюза на демократичните сили…

Един освиркан президент от 53-ма лумпени, но… освиркан пред
цялата нация.

Една оставка на председателя на Народното събрание.
Една заплаха за оставка на вицепрезидента.
Една отложена заплаха за оставка на министър-председателя…
Една надежда за преговори между две парламентарни сили.
Една мъртва надежда за преговори между управляващите и

“отлюспените”.
Една още по-мъртва надежда за разговори между “управляващите” и

президента…
… И този месец свършва…
Донесе ли ни нещо?
Омраза пося – между нас… Не, пожъна омразата, отдавна посята.

Пожъна – нетърпимост, фанатизъм, глупост… болка, предизвикана от
глупостта; упорство, инат, политическо късогледство – предизвикани от
глупостта, предизвикана от фанатизма, предизвикан от нетърпимостта,
предизвикана от омразата…

Омразата – продукт на липсващата толерантност. Продукт на
тоталитарното мислене. Продукт на 45 години… или много повече…
много повече…

 
      

05.10.1992 МАЛЪК ТРУП НА КУЧЕ
 
С парите за нов телевизор си купих стара кола.
Щастлива съм – без телевизор.
Не слушам радио. Вестници не чета.
Щастлива съм – с последното есенно слънце. Вчера.
. . .
Вчера…



… Шумяха изсъхналите листа, подгонени от повей, лек като дихание.
Топло и спокойно и зелено… Още.

Малко улично псе, бяло и стройно, плахо приближи към нас. Бавно
вдигна очи – бистри и доверчиви. Едно синьо и едно кафяво…
Срещнахме погледите си. Отчупих хапка от питата за по-мен, подадох
му я – взе я от ръката ми…

Малко бяло псе – стройно и щастливо, върти опашка – като
вентилатор. Гледа ни с добри очи – синьо и кафяво. Отчупвам втора
хапка – върти опашка, като че ли ще лети…

Тогава някой каза, че преди три дни, в “Демокрация”, чел статия, в
която Едвин Сугарев искал царя…

После някой каза, че има хора, които изпитват нужда да въртят
опашка пред някой “висш”…

За къшей хляб?
Или?
Вчера…
…Шумяха изсъхналите треви в училищния двор. Отвързахме

веригата на нашта кучка. Тя хукна – млада, буйна, луда… през
изгорялата от слънцето земя… Малък черен вихър.

Вървим след нея – щастливи от свободата й.
После чухме воят й.
Хукнахме – през изгорелите треви… Малък черен вихър – обикаля в

кръг около нещо… Нещо рунтаво, кафяво…
Поехме въздух, затворихме очи… опитваме се да я хванем, да я

отведем…
От мястото на екзекуцията?
Лежи малко трупче върху проснат на земята найлон. Край зейналата

му уста има стечена, спе-чена кръв… И мухи…
Около найлона захвърлени лежат три тояги – пречупени дъски от

пейка… Лежат – захвърлени бутилки… следи от огън, от гуляй, от
изстъпления…

И малък труп на куче…
Малко, стройно, гладно.
Усетило е миризмата на месото, на гуляя. Прокраднало се е в тревата,

в мрака… Очите му – топли, бистри, доверчиви – са гледали в месото и
в мъжете… И може би някой е откъснал мръвка и я е подхвърлил. То е 



дошло. И легнало в праха е яло месото и е въртяло опашка – като 
вентилатор.  Очите му са греели от обич… и желание за обич. Пролаяло 
е радостно и е завъртяло опашка още по-силно – като че ли ще лети…

И са го хванали – “висшите”.
Вързали са го, сложили са го върху найлона, счупили са пейката и са

го пребили…
Мухи кацат по изсъхналата кръв.
И Ахим вие, както никога не е вила…
… Има хора, които изпитват патологично желание да въртят опашка

пред някой “висш”.
За къшей хляб?
Или за тояга…
. . .
С парите за нов телевизор си купих стара кола.
Щастлива бях – без телевизор.
Щастлива бях – с последното есенно слънце.
Вчера…
Не бях щастлива.
Вчера видях лицето на насилието… Без телевизор.

- Бяха го пребили, бабо… Нарочно го бяха пребили… Върху
найлон, с греди от пейка…

- Какво се чудиш, дете… Те леля ти така пребиха, че куче ли…
. . .
Не бях щастлива.
Не съм щастлива.
Кои са “те”?
Какви са? Кой става “те”? Какво е нужно… Кому - е нужно…
Изглежда, не е трудно да станеш “те”.
Жестокостта да помрачи разума, да промие разума… И да убиваш…
Но кои, кои са “те”?
Вече не знам.
Бивши и настоящи комунисти – навярно да…
Но кои са комунистите?
Тези, с партийните книжки?
Тези, с изцапаните ръце? Старите убийци… неосъдените още



убийци…
Или всеки, който мисли различно от теб.
Бивши и настоящи мафиоти – навярно да…
Но кои, кои са те?
Тези, които са търгували с оръжия и наркотици и са поддържали

международния тероризъм преди, в името на Партията…
Или тези, които го правят сега… в името на печалбата… или в името

на нестабилността?
Да се взриви равновесието между политическите сили. И вътре в тях.

Да се взриви равновеси-ето между институциите. И вътре в тях. И вътре
в нас…

В името на хаоса.
В името на хаоса, който ще спре реформата, за да не си отиде

комунизмът от икономиката, за да бъдем послушни и бедни…
подчинени… мъртви…

Или в името на хаоса, който ще спре реформата, за да доведе монарха
– като спасител на реформата… за да не си отиде комунизмът от главите
ни… И всеки, който мисли различно да бъде наричан “комунист”. И
всеки, наречен “комунист” да бъде враг… И всеки враг да бъде низвер-
гнат…

За да се запази статуквото. За да бъдат вечни “те”.
Но кои, кои са “те”?
Сред нас ли са “те”. Сред тези, които бяхме по площадите? Сред тези

ли, които бяха на трибуните? Сред тези, които ни управляват днес…
или сред тези, които бяха наречени “предатели” вчера… Сред тези ли,
които утре ще дойдат, за да нарекат “предатели” управляващите ни
днес?

Случайни хора, изхвърлени наред случайно…
…Или те не са “те”?
Или…
Аз съм станала “те” …
Коя съм аз???
Отлят в калъп мозък. Промит, умит, чист…
Машината за манипулация действа. Старата машина.
Управляват я “те”.
Кои са “те” – не знам. На кого служат – не знам. Кой им служи – не



знам. Но питам.
“Ние” се разпадна.
Останах “АЗ”...
Не съм излят в калъп мозък – “ние” се разпадна.
Останах само “АЗ”. И мисля.
Машината за промиване на мозъци не може да промива “аз”-ове.
Тя може да промива само “НИЕ”.
 
 

06.10.1992 ДНЕС ЩЕ СТАЧКУВАМ
 
Днес ще стачкувам.
До вчера не исках.
До вчера бях против стачките.
До вчера бях против стачките, защото стачките, синдикални или

политически – все едно – са против правителството. Против моето
правителство. Стачките, синдикални или политически, на-рушават
нормалния ритъм на ежедневието. Стачките, синдикални или
политически, разтърсват обществото и върховете му. Стачките –
синдикални или политически – дестабилизират.

И бях против стачките. От началото на 1991-ва, когато във властта
влязоха първите сини министри и започнаха да осъществяват
реформата, нашата.

Бях против дестабилизацията, против трусовете в обществото и
върховете му… Бях за спокойно ежедневие, защото то бе нужно за
РЕФОРМАТА.

До вчера…
Когато мярата бе прехвърлена.
Когато различието, неразбирателството, скандалът, сблъсъкът… се

превърна във война.
И днес ще стачкувам.
Защото мярата бе прехвърлена.
И спокойно ежедневие, необходимо за осъществяване на реформата

няма.



Днес ще стачкувам, защото трябва да се напомни на властниците
ЗАЩО са във властта.

. . .
До вчера бях извън борда.
До вчера – крепях кораба на тези, които ме изхвърлиха – извън

борда… защото това бе моят кораб…
До вчера.
Стисках зъби и крепях… една година вече…
Всяко търпение има граници. Всяка болка има предел.
Не е това… Ще търпя, и ще боли, отвъд границите и предела… Ако

има за какво…
Корабът вече не е мой?
Не е това… Екипажът вече не може да го управлява?
Или никога не е могъл.
Или никога не е искал…
Или?
Все едно - не искам да потопя кораба.
Искам да се кача на палубата?
Не е това, все още не. Въпреки болката – още има търпение в мен.
Нека други отново се качват по раменете ми.
Нека други го управляват – стига да могат.
Нека други се разхождат по палубите му.
Нека…
Ще крепя кораба си.

                        
 

07.11.1992 ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЗНС
… Нереалност…
Огромно затворено пространство, в което сме затворени – аз, и

стотици побелели мъже…
Бяла врана… Все едно…
За първи път осъзнавам размерите на тази зала - №1 на Националния

дворец на културата.
Нереално пространство, откъснато от реалния свят…



Днес плаках – за възкръсналите мъртви и за “Утре”… Сълзите капеха
по ръцете ми и ги из-гаряха…

Но не се освободих от чувството за нереал-ност, дори когато
обединението на двата земе-делски съюза – БЗНС-Никола Петков и
БЗНС-единен стана факт пред очите ми и тържествено бе възстановен
единственият БЗНС…

Плаках – за възкръсналите мъртви и за “Утре”…
Но не се освободих от чувството за нереалност.
Има ли ни?!
Истински ли сме?
Ние ли сме истинските?!
Променяме ли се…
Способни ли сме – да променяме?
 

      

17.02.1993 НИЩО НЕ СЕ СЛУЧВА
 
Още един ден си отиде. Ден, изпълнен с труд и страх.
Дойде нощта – обещание за убежище и закрила. И за свобода...
Искам да се скрия в нея. Искам – да пиша…
… Не знам с какво да започна. Не знам къде да свърша…
Отново - нищо не се случва. Нищо, което заслужава да бъде

преживяно и осмислено.      
. . .
Всичко се срути в глухия въртоп на това, което започнахме да

наричаме “политически жи-вот”, “политическо пространство”…
Нищо не остана… Никой не остана…
Кух кънтящ мехур – това е светът край мен.
Кух кънтящ мехур – това съм аз…
 
 

10.06.1993 ВСИЧКО ПАК Е СЪЩОТО
 



Всичко – пак е същото…
Болят звездите –
      избухнали в главата ми гирлянди
      от панаирджийска веселба.

 

15.09.1993 ДВУПОЛЮСНИЯТ МОДЕЛ
 
Идеята за “двуполюсния модел” като път за развитие на българското

общество, предложена от СДС не е нито нова, нито оригинална. Преди
по-малко от две години за “двуполюсен” парламент си мечтаеха
лидерите на една друга партия, онази, която стоеше на другия полюс.

Дали двупартийната система е по-добра от многопартийната – може
да се спори. Исторически едната се е наложила в англосаксонските
страни; другата – в романските. И всяка от тях действа добре в
условията, в които се е развила, и от своя страна – развива
демократичните традиции на обществото, в което е възникнала и
институциите на държавата, която това общество е създала.

Факт е, че следосвобожденска България тръг-ва по пътя на
многопартийността. Факт е, че мно-гопартийната система предлага
повече възможно-сти за избор… не на цели, а на средства за пости-гане
на целта. И, макар че твърде дълго страната ни не се е развивала
свободно, макар и в продължение на 60 години традицията на
многопартий-ността да е била прекъсната, все пак…

Нека погледнем обществото си днес. Нека се огледаме край себе си.
Можем ли да сравняваме България със Съединените щати? Можем ли
да сложим знак на равенство между техните институ-ции и нашите;
между нашето мислене и тяхното; между нашите проблеми и техните?
Мисля, че всеки би отговорил на тези въпроси с “не”. И ако трябва да
отново да търсим вън модела за насто-ящото си развитие, то това
определено няма да бъде двуполюсният модел.

В едно демократично общество двупартийната система действа добре,
защото в такова общество двупартийният модел действа като
алтернатива за постигане на една цел. Двупартийна система в България
сега не трябва да има, ако искаме да останем на пътя на демокрацията.



Още по-малко “двуполюсен модел”. Защото, ако единият полюс е СДС,
то другият ще бъде БСП. Признавайки такъв модел, лидерите на СДС
легитимират комсоциалистите като алтернатива за развитието на бъл-
гарското общество.

Защо?
Дали в начина си на мислене не са се приближили твърде много до

тях?
Когато лидерът на една политическа формация заявява, че партийните

интереси на неговата партия са и държавни интереси – какъв е той?
Къде стои границата между комунизъм и ан-тикомунизъм?
Аз, разбира се, не поставям под съмнение ан-тикомунистическите

настроения на Филип Димитров. Не желая да се впускам в разсъждения
и относно страстта му да бъде пръв, единствен и незаменим,
съсредоточил и адсорбирал в себе си всичко антикомунистическо,
следователно демократическо, следователно добро… Макар че именно
на тази страст СДС дължи разпадането си и загубата на властта. Макар
че именно заради тази страст центристките партии загубиха в ума на
Фи-лип Димитров не само правото си на съществуване, но и
пространството, в което биха могли да се разположат. Защото в
“двуполюсния модел”, както казва лидерът на положителния полюс,
между по-люсите няма нищо.

Искам да се спра и на друг феномен. На фе-номена “ние” и “врагът”.
Когато няма удар, няма противоудар. Когато няма кого да удряш, няма
защо да удряш… А ако няма защо – защо си? Следователно – за да ни
има, трябва да имаме враг. Следователно – за да има СДС, трябва да има
БСП.

Дотук стигнах в разсъжденията си. Не искам да се питам минали ли са
тези мисли и през друга глава, по-високопоставена от моята, защото –
неморално е заради утвърждаването си да утвърдиш този, срещу когото
се бориш. Ако единствената възможност за съществуването на една
политиче-ска сила е съществуването на “врагът”, по-добре да я няма.
По-добре, заедно с “врага” да се раз-твори в кипящото пространство
между полюсите, в което ще оцелеят само тези, които имат какво да
дадат на обществото.

Бих искала да завърша така – ако искаме де-мокрация, нека опитаме
да се освободим от полю-сното мислене, от черно-белия модел, според



ко-йто всичко се категоризира само като добро или само като лошо.
Защото сега това ни лишава от избор и от свобода.

А нали за свобода се борехме…
 
 

октомври, 1993 ЩЕ СЪБУДИМ ЛИ
ЗАТЛЪСТЕЛИТЕ СЪВЕСТИ?

 
Прашна стая, куца маса, скъсани столове.
Седем старци режат въздуха с дробове.
Празна стая, седем стола и живот, в десет изречения затворен…
. . .
1950-та… Годината беше лоша. Страшна суша. По нашия край земята

даде наполовина от това, което друга година е давала. Мина жътвата –
хамбарите останаха празни… И тогава те поискаха големите доставки.
Знаеха, че не можем да се издължим, че няма откъде… даже гладни да
оста-нем… Тръгнахме да купуваме – боб, жито, всичко. По Делиормана,
чак до Видинско, до Елхово… Купуваш го скъпо, вземат ти го евтино…
ама ако се размине само с това – добре си… Ако срока за предаване на
доставките е 12 часа на обяд, а ти ги дадеш в 1 часа – глоба от 20 хиляди
лева, ако ги дадеш в 2 часа – 50 хиляди… Всичките пари ти вземат (те
знаят кой колко има…) Ама ако се размине с това – добре си… Ако
изпуснеш срока с един ден – в затвора отиваш. Година, две – колкото
откараш… Ама ако се размине с това – добре си… Може и да не се
върнеш… 1950-та… Лоша го-дина беше…

Мина жътвата. Каквото взеха – взеха. Август… Какви нощи бяха…
На бостана… Какви звезди… Все там бяхме, по бостаните, че иначе…
Не можеш да се отървеш от “серенади” … Все младите ги правеха…
Комсомолци ли бяха вече, ремсисти ли още… Събират се по пет, по
шест, че и по десет… И почват да викат пред къщата ти. Крещят,
врещят, бият тъпана… Не можеш да не излезеш. Пък като излезеш,
отваряш портата, те те наобикалят – пет-шест, че и десет души… Всеки 
държи в ръката  си по едно шило и започват да те мушкат – кой където 
свари… И те подиграват. И пак крещят, врещят, бият тъпана. После си 



отиват – отиваш си и ти. Обувките ти – пълни с кръв. Събуваш ги и 
лягаш, ама не заспиваш. Обещали са ти – утре пак ще дойдат, ако не се
кооперираш… И пак идват… А после – отиваш на бостана…

Август… Какви звезди… Думка тъпана и по вратата се думка.
Отварят и влизат. Тършуват. Стая непребъркана не оставят. И стигат до
килера. Една дамаджана с ракия, половин чувалче захар… Ближат и
смучат. Всичко събират и трупат на двора – възглавници, юргани,
дюшеци, пружини от леглата. Трупат… После изкъртват дюшемето,
копаят пръстта под него. После… Пробиват дупка в стената, към
улицата. Всичко се вижда през нея… И хората се плашат – като минават
покрай къщата. Всичко взимат от грамадата на двора. И надници искат
да им се платят. И си тръгват – бесни. Стопанинът го няма и не могат
лично да му съобщят, че пак ще дойдат, ако… не се кооперира.

Август… Какво слънце…
Двор, трап… и в трапа – човек. И в двора – хора. Една глава стърчи.

Пред нея – една икона. Хора – навеждат се, вдигат една каменна плоча,
пъшкат. Слагат я върху главата. Двор, трап и над трапа – люлка. Двама
мъже се люлеят на нея. Третият вика – “Дядка, моли се на Бога… нали
вярваш в него… може и да те спаси…” Двор, трап, в трапа – човек.
Стърчи главата му. Пред него е иконата, над него е Бог. Спасява го –
човекът не умира…

Не свършва лятото, не свършва жегата. Дърво и камък се пука, и
реката пресъхна. Само калта остана в коритото, ама и тя стига. Стига.
Не си платил наряда – излизаш от селсъвета… и чети-рима те сграбчват.
Право към моста те влачат, а там… Хващат те – двама за ръцете, двама
за краката… Люлеят те. Хвърлят те, в Лома, в калта.

1950-та… Не свърши с това… И с нея не се свърши…
. . .
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко са ка-зали. Всичко ли?
Йордан Йорданов Драганов, Средна кула, Русенско.
1950-та. Искаха наряд. Имахме имот. Не издължихме наряда. Вкараха

баща ми в затвора. Бях на 19 години. Имах майка и сестра. Дойдоха от
кариерата 10 души, въоръжени с каменарски инструменти, събориха
плевнята, разпиляха сламата, издъниха дупка в къщата, каквото
намериха – откраднаха. И на бостана дойдоха – с нашата каруца. Обраха



дините, продадоха ги… Така из-платихме наряда.
Стефан Иванов Каракашев, Средна кула, Русенско.
1950-та. Посред бял ден дойдоха, направо от кариерата край село.

Вдигнаха стъпалата на обора – имане да търсят. Нищо не намериха.
Разбиха дюшемето в стаята на баба ми – и там да търсят. Не знаят те, че 
пари в дупка не се държат…  Ра-зяриха се. Издъниха стената на къщата
– откъм улицата. Де що намериха, изпокрадоха. И на обяд искаха да ги
гостим, и надници да им дадем – зер, трудили са се, хората…

Петър Йорданов Мирчев, Средна кула, Русенско.
1950-та. Не ме искаха в ТКЗС-то, защото имах много ниви. По-късно,

аз не исках. Наряди, глоби, всеки ден, по три пъти на ден – цяло лято.
Три деца имах. Не ги приеха да учат там, където искат. Техникума по

облекло завършиха. Две момчета и едно момиче. Първият умря през
1957-ма… от апандисит… не го оперираха навреме. През 1958-ма мен
ме оперираха… оживях… Станах каруцар. Жена ми – докер беше в
“Дунавия”… Втория… убиха го 1964-та… като трудовак… По 14 лева
пенсия ни дадоха за него – на мен и на жена ми… На Добри Джуров я
изпратихме… Момичето само ни остана… Порасна, ожени се… Внуци
и правнуци доживяхме… Има на кого да оставя земята… Многото ниви,
които обърнаха живота ни…

Иван Тодоров Каракашев, Средна кула, Русенско.
1950-та. Юни. Дъжд, град, наряди… Влязох в ТКЗС-то. С нивите, с

конете си. Станах каруцар. Звеновод ме направиха – на лозята.
Останахме само с 13-14 декара. През 1951-ва и тях ни взеха… пролетта
на 1952-ра ме изключиха. Но не ми вър-наха моите ниви, нито конете.
Купих си кобила и започнах да работя. До 1957-ма, есента. Тогава ми
взеха и кобилата. През 1958-ма започнах работа в ОТП, в Русе, като
докер. Това можехме да правим. В ТКЗТ-то… Или в града, на дъното…

. . .
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко са ка-зали. Седят. Подпрели

са ръцете си на масата. Чакат. Преображението. Да се превърнат думите
в удари. И да ударят – застиващия отново живот. Да ударят –
затлъстяващите отново съвести. Да уда-рят – измъкващите се отново
герои…

Кольо Колев, Иван Бянов, Крум Даскалов – серенададжиите с



шилата… Живите…
Днес и те ще получат земята си. Ако нямат – ще ги оземлят. Днес и те

ще приватизират. Ако нямат пари – отстъпка ще им направят. Днес и те
се радват на демокрацията – анонимни. Или тъгуват за стари времена –
анонимни. Невинни… Престъпление има. И потърпевши има. И
извършители има. Виновни – няма. Спят затлъстелите съвести на
властимащите. Защо да се тревожат с дреболии? Димитър Наров,
партиен секретар в Средна кула, Русенско, 1950… “От фашист стана
комунист”… Дали от комунист вече не е станал демок-рат? Димитър
Попов, юрист, от Средна Кула, Ру-сенско… “Много ниско падна…”,
Иван Илиев, Иван Вълчев, Велико Генчев… “каменарите” от Средна
кула, живите… Мъртвите – мир на праха им… Но живите… Нека не са
анонимни. Не стига съселяните им да отвръщат главите си от тях…
Нека се знае, че щом престъпления е имало, има и винов-ни. Нека се
знаят имената им… Димитър Добрев, Злати и Йорадн Мицови, Парин
пехов, Йордан Ми-тинчев, Стоил Върбанов…

Нека се знаят имената на героите в този разказ… поне това, докато
спят затлъстелите съвести на тези, които трябва да въздадат
справедливост…

ІІ
Йордан Пенев Чораплиев, Долапите, Русенско.
1944-та. На 14 октомври се уволних от казар-мата. Есента дядо Стоян

Пашов организира ЗМС. Записах се. Към края на 1945-та Никола Петков
щеше да дойде да говори в читалището в Басар-бово. Вместо него дойде
Димитър Гичев. Слушахме го. На 16 януари, 1946-та ме арестуваха.
Един месец ме държаха в околийското управление. Братовчед ми ме
отърва – беше моторизиран ми-лиционер.

1950-та. Лоша година беше. Държавните дос-тавки – големи.
Влязохме в ТКЗС-то - всички. Само бай Замфир Стоилов не го взеха –
бил кулак. Малтретираха го. Много ентусиазирани бяха. Съ-браха ни в
читалището. “Утре, другари, рушим си-норите” – се развика Златю
Мицов, председателят на ТКЗС-то. А Рада Кунева, председателката на
женското дружество, събра всички баби и ги записа – да събарят
синорите… После събраха браш-ното на хората, гладна зима изкарахме.
Само на тях си плащаха – на старите кооператори, от 1948-ма…



1951-ва... Подадох молба за напускане. Не я приеха.
1952-ра... на 8 март, в салона на читалището, пред цялото село… те ме

изключиха…
Димитър Николов Шеев, Средна кула, Русенс-ко.
1944-та. Станах секретар на ЗМС. Като го за-браниха, почнаха

гоненията. Арести в ДС, тормоз, наряди.
1950-та. Бях 28-годишен. Подадох молба за приемане в ТКЗС. На

събранието говорих така, че всички напуснаха ТКЗС-то. И пак
започнаха гоне-нията.

1957-ма. Когато стана масовизацията, не мо-жаха да ме намерят.
Работех като каруцар в града.

1958-ма. Започнаха да ме търсят с оръжие. Започнах да се крия.
Нощувал съм при турци и при българи. И под открито небе. Арестуваха,
пуснаха ме и пак ме арестуваха. А после – всичко свърши. Станах
шофьор.

Седем побелели мъже. Събудили са минало-то. Чакат. Да събудят
отново затлъстелите съвес-ти…

Иван Димитров Шеев, Средна кула, Русенско.
“Аз ще започна от 1943-та…”
Шест побелели мъже. Смутено се поглеждат в очите. “Нали само за

лошото след 09.09.1944 дой-дохме да разкажем?” Шест смутени
побелели мъ-же.

“Истината дойдохме да разкажем… И ще за-почна от 1943-та…
Баща ми беше десятник. Тогава имаше трудова повинност. Селата

бяха разделени на десятки и всяка десятка трябваше да работи
определено време за военните. Ние си бяхме отработили тру-довата –
сечахме дърва от остров Люляка и с каруца ги извозвахме до 5-ти пост.
Те искаха още дърва. Баща ни каза – “не”. Заплашиха, че ще го
арестуват. той се скри. Две нощи се кри от воен-ните. На третата го
арестуваха. Изтикаха камъните, дето бяхме подпрели портата, влязоха у
дома и по риза го изкараха. Беше късна есен. Тогава аз изскочих от
къщи – те не ме очакваха, разблъсках ги, изпуснаха го. Гръмнаха
няколко пъти и си оти-доха. На сутринта ни заставиха да работим. Из-
карвахме трупите от брега на Дунава нагоре, до шосето, с нашите
волове. Много товареха каруци-те и конете не издържаха… Карахме ги
към 5-ти пост, но не всички. Две трябваше да закараме в града, за един



фелдфебел. Баща ми отказа. Тогава ни биха. За първи път. До края на
деня ме биха още веднъж. Подплашиха воловете. Единият падна в трап,
едва го изкарах. Целият трепереше и беше потен. Тръгнах към къщи, да
го заведа в обора, да го разтрия… не ми позволиха. “Ще умре волът” -
викам им. “Нека умре, тук ще стоиш. Хващай кофата и носи вода. Вар
ще гасим”. “Отработил съм си трудовата и волът ми умира. Отивам си.”
Пребиха ме. И мен, и брат ми. Тате подаде жалба в Областното, в Русе.
Арестували го в бръснарницата и го откарали в заставата. 18 дни и
нощи… Непрекъснат тормоз… Тероризираха ни по всякакъв подов и
начин. най-после се отскубнахме и отидохме в Русе, при сестрата на
баща ми. Тогава ходихме при Областния директор Иван Нешев. Разбарн
човек беше, съчувстваше ни, но каза, че не може да се противопостави
на военни-те. Най-накрая отидохме в 31-ви пост. Баща ми разказа каква
е работата. Обещаха да уредят въ-проса. Не вярвахме много, но така
стана. Нямахме повече неприятности тая година.

1944-та. Дойде есента. Дойдоха комунистите. Като  знаеха колко бой 
е изял тати от “бившите”, решиха да го правят комунист, народна
пенсия да му дават. А тати им вика – “Аз съм земеделец и комунист
няма да станат. Нашето време още не е дошло…”. “Ти като не искаш да
станеш комунист, сина ти ще направим, ще го изучим, голям човек да
стане”. “Туй дето не го искам за себе си, и за сина си не го искам…”

Още същата есен станах земсист.
1947-ма. Всички земсисти ни направиха тру-доваци и ни пращаха в

Ряхово да строим дига. Нормата според книгата беше 3.5 кубика на ден,
но за нас беше от 9 до 12 кубика. Един ден отка-захме да копаем повече
от определеното. Биха ни със сапове. След смъртта на Никола Петков
ни строиха пред дигата – “Знаем, че сте Николапетковисти, изкопали
сте си ямата”… Не ни убиха. Оставиха ни цяла зима на палатки, да
копаем ка-мъни за Димитровград. Тая зима сняг не падна. Това ни
спаси.

1950-та. Започнаха да гонят за наряда. Не можахме да го изпълним.
Арестуваха татко. Цяло лято се крих по лозя и бостани. Есента
започнаха да гонят за ТКЗС-то. Баща ми подаде молба, но не го приеха –
имали сме 5 коня и крави, не можели да ги изхранят. Враг си, че не си в
ТКЗС-то, а в ТКЗС-то не си, защото си враг… Чак през 1958-ма ни
приеха. А дотогава гонения, замени… взимат ти хубавите ниви, дават ти



лоши… И се мъчиш да живееш.
. . .
Седем побелели мъже. Мълчат. Всичко са ка-зали. Истината за

миналото. Гонения, насилие и произвол. 45 години стигат. 45 ли? Или
55? Или 66? Или много повече…

Седем побелели мъже. Всичко са казали. Чакат. Думите да се
превърнат в удари. И да ударят затлъстелите съвести на тези, които
трябва да въздадат справедливост, защото времето е наше, но не чака.

Наше ли? На тези седем побелели мъже? На техните семейства? На
техните съмишлиници?

Времето твърде бързо изтече през пръстите ни, изгубихме го и не е
наше…

Времето задържаха в шепите си тези, които поискаха да измият с него
ръцете си… и лицата си…

Сега то е тяхно.
И искат… Не да го задържат. Искат да го вър-нат назад. Твърде много

назад… Повече от 100 години назад, когато… току-що освободили ни
от едно твърде дълго робство, ни накараха да тър-сим из Европейските
казарми новия си господар…

 
 

15.10.1993 ИСКАМ ДА ВИДЯ СВЕТА СЛЕД
МИЛИОН ГОДИНИ

 
Свечери се.
Мътно е небето.
И светлината в стаята е мътна.
Уморена съм. И изхабена.
Мъртва съм – защото не знам какво ще бъде утре; каква ще бъда

утре…
Не знам как ще живея утре. Как искам да живея утре. Искам ли – да

живея утре.
И след утре…
Знам, че искам да видя света след 50 години…



След 50 години, когато ще бъда на възрастта на моята баба – една
съвсем прилична възраст.

Знам, че искам да видя света и след 100 години…
След 100 години, когато все още ще бъда млада, според критериите на

кавказките дълго-летници и индуските йоги. Една не невъзможна
възраст.

Знам, че искам да видя света след милион години…
… Но Утре…
За Утре – не знам.

 



ДЕСЕТА ЧАСТ

КАКВО НИ ЧАКА ?
 
 

„И пак ще трябва да летим –
със счупени крила и изгорели”

1994-1997
 



декември 1994 ИЗПЕПЕЛЯХМЕ
 
Изгубихме и тези избори.
Изпепеляхме.
Нищо не остана след сблъсъка ни с действи-телността.
Не нищо.
Успяхме – да утвърдим една нова политическа система, едно ново

политическо пространство, в което няма всичко да е чернобяло. В което
ще има и други, ще има и друго.

Успяхме. Създадена бе нова политическа сила, която с други хора, с
други думи, с други средства, ще утвърждава демокрацията. Факт е –
коалиция “Народен съюз” влезе в парламента… Коалицията на старите
партии – БЗНС и Демокра-тическата.

Успяхме ли?
Изпепеляхме. Защото всъщност изгубихме и тези избори.
Какво ни чака?
. . .
Бавно и полека пластовете на новото битие се наместват. Изтласкват

ни – до стената. Бавно и полека – изсмукват ни. Нищо не остана.
Не нищо – действителност…
Потайна, лепкава, неподозирана… каквато мислехме, че вече няма.

Болка и срам и затваряне в себе си.
Отиваме си – от действителността. Или действителността

изхвърлихме от себе си – все едно. Все едно – този свят не е за нас. Все
едно – чужди сме. Все едно – затворени, заключени; в окови.

Отново окови – за нас и света, който пак пропуснахме да направим
свой…

Отново – мъртви сме…
Или – мъртва е действителността?!
Все едно… ако не я променим…
Защото нея трябва да променяме отново… Не себе си.
Защото – потайно, лепкаво, неподозирано… е вън, не в нас…
Защото – не себе си ще трябва да творим.
Не себе си – отново да вкарваме в редици.



Не себе си – отново да мълчим.
Не себе си – отново да изрязваме от лепкаво-то чуждо битие край нас.
Не себе си – отново да извайваме в калъп, скроен за друг.
Не себе си – отново да омайваме с мечти на някой друг…
… А днес потайно да избягаме… Къде???
 
 

15.01.1995 ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ НАЧАЛОТО
 
Уморена съм – не мога вече да изляза “на чисто” и “на светло”.
Не мога – отново да започна борбата със съществуващи и

несъществуващи; съществени и несъществени проблеми…
Не мога – да продължа нататък…
Като непробиваема стена стои пред мен светът… Непроменяем…
Не, променя се светът. Отново, с бързи крачки се завръщаме - там,

откъдето преди пет години тръгнахме.
 
 

10.03.1995 И ИЗХОД НЯМА
 
Затъваме. Все по-навътре. Все по-дълбоко. И изход няма.
Нищо няма пред мен.
Минутите тихо потъват – там, където са били. И нищо не се случва.
Дните тихо тлеят, клеясали се стелят там, където е било.
Затръшвам зад гърба си годините – безбродни нишки се стелят след

мен…
 
 

07.05.1995 ОМРАЗА И... ЛИПСА НА ПАРИ
 
Умът ми отново избяга – тръгна да търси ду-мите, с които трябва да

облека събитията, които искам да разкажа.



Всъщност, събития няма.
Едно и също – всеки ден.
Отровна атмосфера и омраза.
Липса на пари.
Умората пълзи като проказа.
И къса части от телата ни…
Останали сме без души.
Бездушно съскаме един към друг…
Убиваме се с думи, защото по-боли…
. . .
Умът ми отново избяга – уплашен от думите, които намери. Държа

бележника и химикала и знам, че сега съм най-близо до това, което е ос-
танало от мен.

 
 

01.08.1995 СМЪРТТА НА РАЗУМА
 
Бавно се измъквам – от смъртта на разума.
Стои пред мен – непроменена – старата стена.
По-близо от преди. Отварям си очите и с погледа си я отблъсквам –

надалеч. Отвява я дъхът ми – на милиметър, по-далеч.
Прозрачна, гладка, твърда.
Стои пред мен – недосегаема, непробиваема…
Мислите ми я поят. Тя избуява…
А после те се свличат безформени по нея.
И капят – сред разкапаната плът на бити-ето, в което сме вкопани.
Вкопчени…
Стената и Аз…
С подгънати колене, подпряла се на нея… за да не падна в несвяст; за

да не вия на глас; за да остана – пак аз…
Бавно се измъквам – от смъртта на разума…
 
 



ноември 1995 УМОРИХ СЕ – ДА ГУБЯ
 
Уморих се – да губя.
Уморих се – да чакам.
Уморих се – да бъда на дъното…
Пак паднахме. Изгубихме и изборите за местна власт. Само няколко

града останаха сини. И вече не разбирам – как стана това. Икономи-
ческата разруха виси над главите ни – истинска, осезаема. Не е нужно да
бъдеш експерт, за да предвидиш какво ще се случи Утре… или след
няколко месеца. И не за свободата става дума тук, а за хляба…

Изядено е вече – почти цялото пространство, което ни остана от
Държавата. Проиграхме и тази възможност чрез избраните от нас да
наложим волята си за промяна. Не, нуждата от промяна, защото Утре не
чака.

Къде сгрешихме? Кога? Дали?
Умората пълзи.
Ще се събудим ли?
. . .
Вечер е. Земята бавно загърбва Слънцето. Птиците извиват глас,

поели в гърлата си влагата на дъжда.
Студено е. Отива си денят, загърбен.
Пусто е. Птиците пищят. Стайните кучета тичат по тревата и усетили

за миг волността, се опитват да ги надлайват. Стопаните им маршируват
край тях и им затварят устата с клечка, хвърлена към реката, която
трябва да уловят.

Развели опашки, като подивели, те гонят вятъра… по чужда команда.
И се спъват – в свободата.

После, повели стопаните си, бавно се връщат в дома. Всеки в своята
килия се крие. И се зазижда, загърбил света.

 
 

31.12.1995 ГОДИНАТА ИЗМАМНИЦА
И тази година си отива – уморена и дрипава. Напудри се със сняг, но

сълзите отмиват дъжда – кални локви потекоха по лицето й. И Слънцето



се огледа в тях. Пече и цапа, разтече се земята и прокапа. Дрънчат
ръждясалите ламарини, залепени под прозорците на бетонните блокове
и се мислят за капчуци.

Отива си годината, уморена и дрипава, напудрена с пухкав сняг…
Не, вчера беше пухкав снегът, когато кучетата гонеха преспите и само

опашките им стърчаха над тях, като перископ на подводница, или като
пътеводител на изгубилите сетивото си за щастие.

Отива си – годината-измамница. Отнася ги –  всичките измамници…
Влиза слънцето в стаята ми – пълни очите ми със сняг и светлина.
Накара ме да пиша – отново. Отново цветни излизат думите, изпод

ръката ми… Дали Слънцето не пречупи лъчите си в ръбовете на душата
ми – ръбеста, или счупена – кой я знае?

Отиде си годината…
 

31.12.1995 ИЗРИГНАХА ФОЙЕРВЕРКИТЕ
 
Изригнаха фойерверките.
Затрещяха празничните
фитили.
Треперят псетата.
Дъвчат опашките си –
свили
глави
до някой контейнер
В някой кашон.
Под нечия стряха
Под нечий балкон.
Или –
скрили
уши
под възглавниците
на твоя диван.
Трещят фойерверките.
И старците плачат.



И те търсят стряха,
и те търсят дом –
в топлото,
в тъмното
да се свият.
Да намерят подслон.
От старите спомени –
тъмните,
скритите –
да се укрият…



Гърмят фойерверките.
Трещят празничните
фитили.
Годината се гърчи
в пламъците им.
Съсухри се.
И изгоря.
Остави само бяла пепел.
И се разпиля.
Изгони падналия
сняг,
хванал с бяла
плесен
умовете.
Изчисти ги.
И чисти ги
остави
да блуждаят
между
“ще бъде”
и
“било”.
 
 

22.01.1996 ПЪТЕКАТА НА МИСЛИТЕ СЕ РОНИ
 
Изнурителна седмица. Изнурителен месец.
Рони се – онази пътека, вървейки по която превръщах мислите си в

думи... Ще мога ли някога пак да превръщам словото в удари, ще мога
ли отново да будя?

Ще искам ли?
Искам… да се свия в своя свят – затворен в рими и мечти за друго…
. . .
Отминава – първият месец на годината.



Стоя – край пътя на живота.
Гледам – като хипнотизирана как керван от коли, камиони, автобуси,

ремаркета, вагони, каруци… върви, пълзи… отива някъде…
Ще тръгна ли след тях, ще ги догоня ли?
Ще тръгна ли отново някога?
Или ще събирам спомени…

27.01.1996 БЯЛАТА ПАСТ НА ДЕНЯ
 
Денят отвори бялата си паст –
в утробата си гладна ме погълна.
И няма път назад.
И няма път навътре.
Сред острите му зъби съм –
ще бъда смляна.
Нощта отвори черната си паст
и ме изплю.
Слузта се стича
по бялото ми тяло.
Навън е бяло.
Навън е бяло.
И сняг по мене пада.
Затрупа ме студът –
в утробата си ме погълна цяла.
И няма път назад.
И няма път навън.
Сред острите му зъби съм.
Окаменях –
ще бъда натрошена.
 

28.01.1996 НОЩТА НА МОЕТО ИЗРИГВАНЕ
 
Нощ е.
Нощта на моето изригване.



Възкръснах ли?
Родих ли се?
Или се върнах оттам,
където ме е нямало.
Нощта изяжда часовете си –
изплюва ги в душата ми.
Нахранена, душата ми расте.
Изпълва кухото ми цяло –
ще го скъса.
Нощта изяде часовете си.
Душата ми трепери сгушена
в дрипите на старото си тяло.
Денят дойде.
Зъзнещото Слънце –
все едно –
изхвърли хилядите си фотони.
Като със звездни ледове
замеря ни.
А те –
забързани към края
на Вселената –
преминаха през нас.
Пробити са телата ни.
И звездни ледове фучат през тях.
 

30.01.1996 КОРЕНИ, ЗАХВЪРЛЕНИ В НЕБЕТО
 
Нервите ми са оголени –
като изтръгнати проводници.
До бяло нажежени са
и съскат –
при всяка глътка въздух, с която ги обмивам;
при всеки тласък на сърцето,
при всяка мисъл, с която ги поливам.



Аз пак съм на ръба.
Не мога да погледна
Бездната.
И ето –
не виждам вече
Свобода.
А само
страховитото
изтръгване на корени,
захвърлени
в небето.
 
 

25.03.1996 МЪРТВА Е ЗЕМЯТА
 
Благовещение.
Мъртва е земята.
Тревата, изгоряла от слънце и от мраз пок-рива с кафяво одеало

кафявата пръст.
Реката пълзи през голи клони – опитва се да лови слънчеви лъчи,

избягали от мъглата.
Алеята, напукана от вятър, дъжд и бурен, замръзвала, разтапяна,

поливана… попива… ко-лебливите крачки на възрастна жена.
Косите й белеят като захвърлен кичур… от конопено въже,

изтръгнато от клупа на обесен.
Очите търсят равно в изровеното от пъ-теката небе.
Прегърбени са раменете, понесли тежестта му.
Нозете тъпчат мъртвото поле…
 

12.02.1996 СЪС ВЗЛОМ ЩЕ ВЛЯЗА ТАМ,
КЪДЕТО НЕ МЕ ПУСКАТ

 
Със взлом



ще вляза там,
където не ме пускат.
Срам –
душата си изгубих
ключалки стари
да отварям

сам
      сама…

Сърцето ми се разлюля –
вратите стари
се продъниха.
Клокочеха
през тях
диви небеса.
Душата си изгубих.
На беса
отдадох си ума…
Когато се събудих
нощта изтля.
Звездите пукат се
като балони.
Вселената превърна се
в салони,
отрупани
със светлина.
Остана старата
врата.
Заключена
пред мен стои.
Не знам –
кои
заключена
държат я.
Не знам –
какво
зад нея крият.



Но знам –
със взлом ще вляза
там,
където тайни вият.
 
 

10.03.1996 ОТИВА СИ ДЕНЯТ И ИДВА УТРЕ
 
Отива си денят –
оставил лепкавите пръсти
на страха от вчера, впити в гърлото, високо.
Преглъщаш –
глътнал си страха си.
Отива си денят –
оставя лепкавата буца
на страха от утре. Впива клюн в тялото дълбоко.
Куца денят.
Отива си – захапал те.
Зъбите си в теб оставя.
Изяжда те.
И нищо не остава.
И идва Утре.
С бялото на всичко, което ще се случи.
С пъстрото на всички случки.
С черното на всяко вчера.

април 1996 ПАДАТ МАСКИТЕ ОТ ЛИЦАТА НА
ВЛАСТНИЦИТЕ

 
Падат маските от лицата на властниците.
Пропукват се – кой го видя?!
Отива си месецът. Какво ни остана?
Медии, превърнати в машина за манипулации.
Отново прегазени съвести. Отново без съвести.



Ние и те.
Ние… Безликата маса.
Чакаща… Или вече не?
Искаща… Или още не?
Безликата маса, стиснала зъби – да мълчи. Да не крещи срещу

властниците, които трябва да паднат.
Ние и те.
Те… Властниците.
Новите хора на старата партия, вградени в овакантените дупки на

системата. Сгушени в уют-ните дупки на старата система, новите хора –
ру-шат ли я?

Рушим ли я?
Или забравихме – какво искахме. Какво тряб-ва да искаме. Какво

трябва - да правим.
Машината за промиване на мозъци е пусната – в пълен ход. Прегазва

ни. Премазва ни. Останаха ли оцелели съвести? Остана ли някой – цял?
Машината за промиване на мозъци действа.
В пълен ход. Едни и същи хора, едни и същи мнения, едни и същи

думи, едни и същи “у”, или “ура” се пускат до безкрай по всички
програми и канали на “националния” ефир, по всички вестници, по
опашки за пенсии, по…

Формира се общественото мнение. Формова се. Отлива се.
Без други гледни точки. Без други. Без друго.
Отлети сме в калъп – с отлети мозъци.
Играта продължава – старата игра…
Не… Нещата се променят.
Преди, преди, преди… Преди “новата ера” имаше цензура.
Днес няма.
По-лесно е – без цензура да се манипулира. По-лесно е – без правила.

По-лесно е – чрез много вестници, чрез много мнения – да се внушава
все това, което е угодно… На властниците ли? Или на тези, които стоят
зад Властта…

Преди, преди, преди… Преди “новата ера”… всичко беше умиращо,
отстъпващо, лишено от па-тоса на новото завоевателство.

Преди, преди, преди… Само се опитваха да запазят статуквото.
Опитваха се, но губеха, отда-вна загубили всичко…



Старата машина за промиване на мозъци е пусната в пълен ход – от
старите хора, с нов па-тос… Смазва ни...

Колко лесно е – да се изгубим…
 
 

01.05.1996 СВОБОДАТА ДА ИСКАМ
 
Пръстите на стената отново са впити в мен. Всмукват ме – до стената.
Не знам как да продължа. Опустошена съм; оголена до болка.
Пак безизходност, бедност, примка…
Никога не съм мислила за бедността. Съсип-ващо бедна съм. Не

гладна и не гола – преситена с насъщния съм. Нямам свобода. Не онази,
другата, абстрактна свобода… Липсва ми свободата на парите, на
имота… Финансовата свобода… онази, която би ме освободила от
грижата за насъщния.

Онази, която би ни освободила от страха за хляба; от страха за
идващото утре; от утрето на старостта…

Онази, която би ни освободила от алчността за мизерните нужни
пари; от алчността, която изсмуква радостта от живота…

Онази, която би ни освободила от омразата…
Не мога повече…
Искам си – свободата да искам!
 
 

01.06.1996 ЗА ДА ИМА УТРЕ НАДЕЖДА
 
Писалката падна от ръката ми. Не мога да пиша за днес.
Не мога да се събудя – за да пиша за Утре. За утре, когато пак ще има

надежда. Когато отново ще вярваме, че можем да променяме, да
управляваме и да постигаме това, което искаме, защото този, когото сме
избрали иска същото…

Печелившият избор ли направихме Днес, за да има Утре надежда?
 



01.09.1996 ГОЛИ СТЪРНИЩА СТЪРЧАТ
 
Отиде си – и това лято.
Изпепели – пепелта от душите ни.
Голи стърнища стърчат.
Отвява ги вятърът.
Отвява ни…
Къде – ще ни запрати?
 
 

01.10.1996 КРОТКО ЧАКАМЕ
 
Отново кротко чакаме.
Отново – примирено, търпеливо, обречено… със стиснати зъби –

чакаме поредния експеримент на незаменимите.
Незаменимите. Провалят се. Всичко се руши, пропада, затъваме. Така

тотално, така изведнъж, че време за друго не остава.
След срива, останахме без дъх. Но те, незаменимите, стоят.
Дори не забелязват краха си. Дори не виждат, че грешат.
Арогантно се разхождат по телата ни, усмих-ват се… И

продължават… да мислят, че са незаменими.
А когато някой започне да мисли така, трябва да бъде сменен. Иначе –

пътят до диктатурата е една крачка. Защото този, който е отъждествил
себе си с Властта ще размаха бича… когато дойде времето да си иде…

Времето да си идат “те” е дошло, защото – дори да не виждат, все
едно – по-долу няма.

 
 

30.11.1996 СГРЕШИХ, ПО-ДОЛУ ИМА
 
Сгреших – по-долу има. Мизерия и глад впиват се в гърлата ни.

Оглозгани до кости сме… Не думи. Дъх не ни остана.



Не, сгреших.
Отчаянието и безизходицата, или новата алтернатива, предложена от

Обединените демократични сили, или… липсата на алтернатива… не
знам кое ни накара да преглътнем глада, да скрием в джоба си апатията
и да направим своя избор. Правилният избор?

Не, единственият избор.
Направихме го. Победихме.
Една победа, която още няма своето реално измерение…
Не, една победа, която показа, че сме живи. Една победа, която ни

дава сигурността, че тази Държава все още е наша, че все още – имаме
мя-сто в нея; все още – имаме възможност да я про-меним. Все още –
имаме сили да променяме; да градим.

Все още, защото и през идващите пет години президент ще е този,
когото избрахме ние.

 
 

Декември 1996 В КУЧЕШКИЯ РАЙ
 
Бяло е навън – като преекспонирана черно-бяла фотография, на която

и черното е бяло. Бя-ло – като настръхналия скреж, обхванал клоните и
жиците, дори стъклата на прозорците и ламарини-те на заспалите коли,
врати и порти и огради и… асфалт… там, където стъпките на хора и
автомо-били не са го смлели.

Тихо е. Само кучетата лаят някъде… далеч от кучешкия рай.
. . .
У дома съм, кротко сгушена – в кучешкия рай.
Моята кучка се ближе на килима. Когато се отегчи от кучешката си

суета започва да копае дупки – на килима. Когато й дам храна, която не
одобрява, започва да я закопава – пак в килима. Затрупва я с увехнали
листа от опитомените цветя. Когато е преситена от ласки заспива,
сгушила се – на килима.

Сгушила съм се – у дома. Ближа душевните си рани. Когато много
заболят – копая дупка в мозъка си и ги заривам там. Когато няма какво
да ям – вадя старите въпроси и се опитвам отговор да дам – “какво



стана?” и “какво ще дойде после?”. Когато се отегча да се занимавам с
това – закопавам всичко в ума си.

Започвам да сънувам кошмари. Или може би не спя? Тихо се гуша в
дома си.

После будя кучката си от кучешките й кошмари – трепери, на килима,
притиска се уплашено в краката ми и чака да я галя. Разресвам козината
й с ръце и масажирам тялото й, докато усетя, че ударите на кучешкото й
сърце се сливат с моето.

Тогава тя си тръгва; свива се в своя ъгъл и отегчена от света край себе
си, отново започва да се занимава – със себе си.

Облизва се, приглажда се, почесва се, протяга се… Накрая, свита на
кълбо – заспива…

Похърква, потрепва, замлъква… И хуква – отчаяно да бяга. Нанякъде?
Отнякъде? От някого?

Трепери. Свита на кълбо квичи и бяга от кошмарите, които сънува в
кучешкия рай.

Събуждам я – уплашено, тя впива зъби в бялата ръка, с която галя
черната й козина.

Събужда се – задавена от кръв, която се процежда между зъбите. С
изцъклен поглед гледа в мен. Ръмжи, настръхнала. Настръхнала, аз
впивам пръсти в челюстта й. Задавям се – от гледката на кръв, която се
процежда от бялата ми плът.

Мълчим. Страхуваме се да погледнем в кучешкия рай.
А после – пак стоим – крака във гръб. Притиснати, мълчим. И бели

кости сплитаме. Горчи.
Кучешкият рай…
Кога ще се събудя?
Като преекспонирана чернобяла снимка е навън. Навън, където и

черното е бяло. Не, бялото е черно… Не.
Самотен лай на куче разпуква мраза.
Самотен лай изряза врата в рая…
Или пробойна? В сала, на който се носим – отвързани и без посока,

следвайки движението на потока…
Изгубихме се – в турбуленцията на талазите, които се усукват покрай

нас. Които ни усукват, смачкват, смиват… и ни отнасят – към дъното на
ямата, в която енергията ще умре… и няма да ни има…



Или ще минем през тунела?
И ще отидем…
Накъде???
Спи кучката ми – на килима.
Грее гръб, опряла ребрата си в ребрата на радиатора.
Сгушила съм в корема й краката си.
Туптят сърцата ни – в едно. (Нейното почти е спряло, моето е

полудяло.)
И бавно се разплуваме – в рая.
Самотно куче лае.
Чернобяло е – навън.
А вътре?
Вътре, фиксирани в пространството от липс-ващите степени на

свобода, които сме изгубили, прокудили, изяли, проспали, забравили,
зарязали, захвърлили… О, все едно, които вече нямаме… затъваме,
пропадаме, умираме…

Но не сме мъртви, още… защото…
Защото все още се чудим, все още питаме, все още мислим, все още…

Искаме?
Все още сме вързани, вътре.
Но може би все още има – “навън”.
 
 

11.01.1997 СЪБУДИХ СЕ – УТРЕ Е
 
Събудих се – утре е.
По-грозно от вчерашните ми сънища. По-озъбено, по-настръхнало от

кошмар.
Събудих се – утре е.
Какъв ще бъде светът след милион години? Ще бъде ли?
Не знам. И не питам.
Може би някога пак ще попитам. Може би ня-кога пак ще се взирам в

черна стена.
. . .



Но Днес стената рухна. Изведнъж.
Безмълвното очакване изригна. Отровата, съ-бирана години, изяла

крехката ни надежда, хукна по вените на старото тяло на старата
система и я подпали. Превърната в гняв, тя роди нова надежда.

И помете заспалите ни мозъци.
Писъкът на пребитата нощ ни стресна. Оцък-лиха се очите ни.
И оцъклените кепенци на домовете ни пак оживяха.
И като мушици хукнахме към светлината – да изгорим крилете си, но

да летим…
 
 

27.01.1997 И ПОЛЕТЯХА...
 
И полетяха – тези, които можаха са разкъсат паяжината на

отчаянието, на пустотата, на моно-тонната еднаквост на деня…
Дълъг бе полетът им. И устремен – както някога… Както тогава,

когато започвах да пиша този дневник…
И надеждата им, и тревогата им – пареха, и топлеха замръзналите

нощи.
. . .
Спи денят. Моят ден. И надежда, и тревога – няма в мен.
Защото всичко вече се е случило. И знам. Ще падне правителството

на Виденов. Ще падне.
Щом през ноември, 1990-та, ние, улицата, ус-пяхме… е, ще успеем и

днес, януари, 1997-ма…
Спи денят. Моят ден. А хората край мен го-рят… Сиянието им ме

озарява…
. . .
Всеки ден, кротко излизам от работа, в пет часа. Бавно вървя през

замръзналите преспи. На път за в къщи – минавам през площада. Вадя
от чантата си малко синьо знаменце – онова, с което търсех истината за
изгубените избори през 1990-та – и го развявам… Не викам. Пресипнала
съм от викане – седем години вече все това правя… А и няма защо –
знам, че няма кого да плаша, защото “те” отдавна са уплашени… “Те”



само чакат мо-мента, в който биха могли да си идат с достойнс-тво, без
да разбират, че отдавна са го пропусна-ли… Веем знамената си. Говорят
ораторите ни. Не ги чувам – далеч съм от трибуната… А и не ги слушам
– отдавна вече всичко е казано… Знам – какво ще бъде утре. Знам – ще
бъде като днес… До деня, в който “те” си отидат завинаги…

Всеки ден – след митинга кротко се връщам в дома си.
И всяка нощ – отново – заставам лице срещу телевизор – с “тях”. И

гняв ме души… и смях…
Защото “те” си отиват… И тези, които днес ги прогонват взеха

знамената от ръцете ни… И нап-равиха дните и нощите сини… и
чисти… и…

Бих искала сега да завърша тази книга…
 
 

07.02.1997 ПОСЛЕДНИТЕ РЕДОВЕ
Днес… три дни след новата победа пиша последните й редове…
Днес, когато еуфорията отминава, но още не е отминала.
Днес, когато гладното утре още не е надни-кнало иззад рамото на

ближния ни.
Днес, когато още всички сме близки.
Днес, когато още знаем какво искаме и какво не.
Днес, когато още не сме потърсили “преда-тели”, за да ги обвиним за

грешките си.
Днес, когато грешки още няма… и грешни още няма…
Днес… как бих искала да завърша книгата си днес…
Бих искала последните й редове да бъдат редове на светла надежда и

синьо очакване…
Бих искала – тази победа да бъде последна.
Бих искала – след нея животът да бъде без враг и без битки.
Бих искала…

 

15.02.1997 ГЛАДНИ КУЧЕТА
 



Изгубена душа –
завръщам се към себе си.
В дванайсет през нощта –
разсеях се…
И утрото забрави да се
върне.
В дванайсет през нощта –
загубих се…
И утрото дойде.
В дванайсет през нощта –
намерих се.
Птиците не пеят.
Само гладни кучета вият
край кофите за смет.
Не смеят да се вкопчат
в тлъстите котаци,
изяли дажбата
на старите голтаци,
които –
утре ще се вкопчат
в старите корички хляб.
Не, няма хляб.
Птиците не пеят.
И утре няма пак
кучетата да се смеят,
изгонили
проскубаните котараци
от мухлясалия къшей
на стария голтак.
 

 



 

ЕДИНАЙСТА ЧАСТ

МЕЖДУВРЕМИЕ
 

Какъв е коренът
на онова,

което тласка ни към Още?
1996-1999



 
 

16.02.1997 ПЪТЕШЕСТВИЕ
 
Изтича времето –
и аз изтичам с него.
Нищо не остана
в стария саван на
тялото ми.
Увита в бял юрган,
душата ми заспа на
тъмно.
Умът ми зазвъня –
като стакан
над тлъста маса.
Разплискаха се
мислите ми –
като ураган.
Издухаха изтичащото
време.
Кой ще вземе
тежестта на
чакащото
Утре?
Тихо е. –
като във стан на
поразена от божи гняв
войска.
Заслужихме ли си съдбата –
да бродим из нощта
и да броим камъчетата
в краката си по пътя –
като трохи в покривката
на старата Земя…



Броя трохите по покривката –
със страх се взирам
в едрите й дупки –
да не изтекат.

И както гледах –
през една от тях
видях
небето.

Трохите се превръщаха
в звезди.
През едри дупки се
изтичаха
в небитието.

Последвах ги.
През крив тунел
в пространството
се върнах на Земята.

Не разбрах –
вчера ли,
утре ли –
беше?

Моето куче
ядеше
мойта
храна.

 
 

18.02.1997 ЩЕ НАМЕРЯ ЛИ ЖИВОТА СИ
 
Ще намеря ли живота си,
или –
все чужд
ще живея?
Ще разбера ли коя съм,



няма ли –
да го проумея?
 

21.02.1997 НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ...
 
Дупката в клетката
на ребрата ми жужи
от незададени въпроси.
Къде лежи
душата ми?
Къде я изгубих?
 
Изгубих душата си –
но открих тунел
през
пространството.
Изгорих душата си –
прогорих тунел
през
пространството.
През белия ми дроб
минава най-краткият
път
до всички галактики.
Но как гори, тежи
дупката
в клетката
на ребрата ми…

 
 

03.04.1997 ДЕЗЕРТИРАЛОТО ВРЕМЕ
 
Минутите тихичко



умират –
тайничко, подличко
дезертират.
Крият се –
в своето измерение…
И аз тихичко
дезертирам.
Тайничко, подличко
убивам
бъдните си намерения.
Крия се.
И няма измерение,
в което тихичко
и здраво да се
впримча…

 

05.04.1997 СЕЧ
 
Стоя –
като вкопана в себе си.
Дълбоко впивам корен
в “тук” и
в “днес”.
Стоя –
като дърво в основата
на къща,
на гора,
на сеч.
 

09.04.1997 ТИШИНАТА НА СТАЯТА
 
Тишината на стаята се пропука.
Взриви нощта.



Оплоди мрака на града.
Скри всички улични звуци.
Попи тънкия вой на капчука (някъде котка мяука).
Откри пролука в ритмичния кучешки лай.
Старият скитник засука влага от олука и замечта за рай.

 
 

12.04.1997 ОТНОВО БОЛКА
 
Отново болка ме яде.
Разкъсва ме на късове.
Във всеки къс се впива.
И всеки къс убива ме.
Изядена съм.
Няма ме.                  
И само очите ми бодливи оцеляха.                  
На болката зъбите трошливи не ги смляха.
 

13.04.1997 ОТНОВО ПОЕЗИЯ
 
Болката не стихва.
Стиховете бликват –
от нищото край мен.
Гной и пепел
във ума ми
се размесиха.
Метастаза
стара  
плъпва във
плътта
от гняв
и ад.
Болката ми



не замлъква –
глад
за хаос
пак.

 
 

19.04.1997 КАПЕ КАТО КРЪВ...
 
Танцуват шарки по килима.
Червеното им
капе –
като кръв.
Или
като вино?
Черното им
пълзи –
като хлебарки.
Или
като хляб изтлял.
Кой е ял
кръвта
и
тялото
на Бога?
Пълзят към мене
шарки –
ще ме смелят.
Кървят
безбройните
ми рани –
ще пият
вино
от
дъха ми



и ще се
слеят с мен.
Мозъкът ми
вие
вцепенен.
Тялото ми
е
изядено.
Танцуват шарки
по килима.
Капе кръв;
пълзят хлебарки –
искам
да избягам;
да не наранявам;
да залича това,
което правя
и онова,
което не съм
направила…
Да си простя.
 

30.04.1997 ИЗГУБИХ СЕ
      

Времето избяга
от мен.
Изгубих се.
Като старец, броящ
дните по окапалите си зъби.
Времето бяга
с мен.
Намерих го.
Като детски спомен, бродещ
в разпадащо се съзнание.



Страх ме е –
от полусветлото
в стаята,
която обитаваме
с най-грозното
лице на Времето.
Страх ме е –
от полутъмното
в празното,
което напразно
се опитвам
да населя
със себе си,
загърбвайки
всички
лица на Времето.
 

02.05.1997 ОТДАЛЕЧАВАНЕ
 
Отдалечавам се –
за кой ли път –
от онова,
което
е
животът ми.
Отдалечавам се.
Зад мен
се трупат
като
трупове
неизживени дни.
Отдалечавам се.
Затрупвам
в себе си



това,
което
би могло
да ме спаси.
Пустош.
Краката ми
потъват
в подвижни ледове.
Гърдите ми
попиват
сухи ветрове.
Очите ми
повиват
пустинни светове.
Отдалечавам се.
Вървя
към себе си.
Но толкова
е трудно
да затрупам
ненужното
със страници,
които
никой
не чете.
 

17.06.1997 СВЕТЪТ НАХЛУ
 
Прозорецът
се счупи.
С трясък
паднаха
стъклата по
лъскавия



теракотен под.
През дупката
нахлу светът,
нарязан
от шиповете
остри
на витрината,
която
ме отделя
от деня.      
 

24.02.1998 НАХРАНИХ СЕ СЪС ДУМИ
Днес беше хубав ден –
нахраних се –
със думи.
Сладки думи,
сладък миг –
изядох го.
Преядох.
И се преродих.
Среднощ е.
Стрелките на
часовника
трептят –
като стрелките на
кантар.
Тежат.
Не искам Утре.
Сита съм.
А знам, че Утре
пак
ще бъда гладна,
знам.
И думите не стигат.



Знам.
 

13.12.1998 АДЪТ Е КРАЙ МЕН
 
Адът е край мен.
Какво ме чака
Утре?
Нов ден?
Или мечта
за онова
Утре,
когато светът
ще бъде
променен…
 

14.12.1998 КАКЪВ Е КОРЕНЪТ...
 
Боли –
това, което
в мен
роди
желание
за Друго…
И хвърли
каската
на черепа ми
в младата
трева.
Какъв е
коренът
на онова,
което
тласка ни



към Още?
Себеоткриване?
Себеизвайване?
Себедоказване?
Осъществяване…
Овеществяване?!
Себеизяждане?!
Себеразграждане?
Себераздаване…

 

31.12.1998 ПОСЛЕДНИЯТ ДЕН НА ГОДИНАТА
Отново е
последният
ден
на годината.
Отново е –
ден
за наказание.      
Отново –
ден
за забравени желания
и равносметка.      
Ден
за отчаяние;
за нова сметка;
за обещания;
за забранени начинания;
за…
Отново е –
ден
за начало
и край.
За криви надежди;
за вопли по нежни очи;



за наранени души;
за възторг
и за вой;
за бой
и отбой;
за строени
в редици
мечти.
Отново е –
последният ден
на годината.

      

01.01.1999  УЛИЧНИ ЯЗВИ
 
Пет и половина –
в този час кучето
започва да плаче
за заледените
улични язви.
Днес тихо пази
дома си.
Свило глава
между предните лапи
спи –
като дете
в женски пазви.

 

01.01.1999 ХИЛЯДОЛЕТЕН БЛУС
 
Блус.
Звуците
на хармоника
и пресипнал глас



се блъскат
в стените
между
ушите ми.
Пусто е.
Отива си хилядолетието –
не ми пука.
Откъде съм сигурна,
че утре пак
ще бъда тук?
Отива си денят –
какво от това –
друг ще дойде.
Не забелязвам.
Нощта си отива –
все това е –
ще съмне.
И продължавам.
Месеците следват
своя ход.
Сезоните се сменят.
Чакам пролетта –
пукването
на дърветата
с буйния им
хлорофилен плам.
Идва лято –
топлина.
Спъвам се
в самото му начало –
за миг-два.
Прескачам деня,
през който съм родена;
отръсквам се в тъмата
на следващото утро –
като куче,



изхвърлящо
от мократа си козина
дъжда…
Не съм спасена.
Но продължавам –
не ми пука –
и този път
измъквам се –
непроменена
от времето,
което опитва се
да ме яде.
Пак продължавам –
пържа се
под похлупака
на следващите ме
горещници.
Щастлива съм –
най-после Слънцето
изгря в душата ми.
И с него,
грешници –
горихме я.
Горя.
Вятърът поръси
пепелта;
подпали хлорофила
на дърветата
и натежа.
Нажежена
държа
товара си
от есен.
Отронвам
бели страници,
попили



белите ми спомени.
Летят
над прецъфтелите поляни –
като
закъснели пеперуди.
И падат –
като
бели камъни.
Отиде си и есента.
Завиха бели вихри –
кога крилата
на пеперудите
превърнаха се
във снежинки?
От студ –
за въздух
място не остана.
Замръзнах.
Скрих се
в капана
на топлата си стая.
През заскрежените
прозорци гледам –
замръзнали човечета
се движат по
асфалта.
Не се движат –
времето ли
спряло
е,
или
крачетата им
са залепнали
за лепкавата ципа
на леда.
Годината отиде си.



Не ми пука.
Продължавам.
Отиде си десетилетието.
След него второ, трето…
(Или те бяха преди това?!)
Не ми пука.
Времето е спряло.
Какво от туй,
че някаква пружинка
цъка
и бута механичните стрелки
във кръг?
Какво от туй,
че някакви дисплеи
без да щъкат
просветват
не във кръг,
но –
все едно –
пак симулират,
че отброяват
отронените
капки
от
Времето,
което
не руши,
не се руши,
не се променя,
не променя…
И затова –
продължи –
да не ми пука.
Душата ми мълчи.
Столетието гърчи се.
Пищи.



Съсухрено се сви.
Какво ни чака Утре?
Не ми пука.
Сива скука
от прозореца
пълзи.
Изпълни
топлата ми стая –
и ме зазими.
Ще чакам :
Пролетта –
да ме освободи;
Лятото –
да ме взриви;
и Есента –
когато
ще събирам
плодовете
на разкъсаните
сетива…
Отива си –
хилядолетието.
Да върви!
Душата ми
се пука
от набъбналите
в нея
спрели мигове.
Боли.



 

ДВАНАЙСТА ЧАСТ

СВЕТЪТ ОТНОВО СЕ РАЗПУКА
 

„Направих всичко, което трябваше да се направи. 
Свободна съм  - до следващото Трябва.”

1999
 



01.01.1999 НЯКЪДЕ ТАМ
 
Някъде там –
в далечното тъмно;
някъде там –
в далечното бъдно…
Глухи гърмежи
ехтят.
 
 

16.01.1999 БЛАГОСЛОВЕНА НОЩ
 
Благословена нощ –
освободи ме
от връзките,
с които
Денят
завързана
държи ме.
Благословена нощ –
освободила сетивата ни
и всичко,
което
с тях чувстваме;
с което – чувствайки,
завързани
държим се.
Благословена нощ,
задето
освободи душите ни,
които –
освободени плискат се
във бреговете ти.



Изгубени човеци
чакат края ти,
завързани за часовете
на Деня
със връзки, които
тъмнина разяжда.
 
Благословена нощ,
която ражда
тъмни стрехи –
за подслон.
Освободена –
приютих се
под най-тъмната
от тях.
Хамелеон –
захвърлих
всичките си атоми –
сред мрак.
(Така простих се
с всичките си цветове.
Така изгубих
Слънцето,
което ги роди.
Намерих –
изродени светове,
в които бродя
без душа и тяло –
едно цяло
с онова,
което
светлината
на Вселената
не е огряла
още…)
 



27.01.1999 ГРАПАВИЯТ ЗИД НА ВЕНИТЕ
 
Утихна стаята.
Нощта умря –
обесена с пердето на прозореца.
Замръзнали са –
часовете и минутите, увиснали за примката, с която дните са

завързани.
И чувам –
кръвните ми клетки стържат по грапавия зид на вените.

 

27.01.1999 УМОРАТА ПЪЛЗИ
 
Умората пълзи
и хрупа
белите ми кости.
Захвърлени и смачкани –
като хартии
от изядени закуски,
които бягат
по прашни булеварди,
подгонени
от вятъра,
когото хранят –
костите ми
тракат и
чупят
зъбите,
които
ме
изяждат.
Зеят рани
във



плътта ми.
 

24.02.1999 АНОНИМНОСТ
 
Бих искала...
Да спра и да се върна към топлата си анонимност.
Бих искала...
Да спра и да съм никой.
Бих искала...
Да съм безлика.
да не питам.
Бих искала...
И да не искам…
Бих искала…
Какво?
Бих искала...
Да се събуждам сутрин...
В седем, в съзнанието ми да дреме само представата за най-краткия

маршрут до Работа, която ще започва в осем...
Да мечтая за кафе-почивка в десет...
Да се мая...
Да чакам обеда между дванайсет и един…
И избавлението в пет следобед.
Когато, крачейки по стария добър най-кратък път до в къщи...
Ще мечтая за нещо, което май наричах свобода…
Мечтата ще оставям до входната врата.
Ще хващам кучето и двете, вързани с верига – ръка във врат –ще

обикаляме квартала, като на парад.
Тя...
Горда...
С вдигната опашка.
Аз...
С наведена глава.
И поглед, с който ще опитвам да открия...



Диря...
Останала след нас…
Бих искала...
Вечеря в седем...
Телевизор...
Сериал.
И сън безпаметен да ме поглъща.
Бих искала…
Дали бих искала?!
Не знам.

 

05.05.1999 ДУМИТЕ...
 
Думите връхлитат –
като лешояди.
Гладни са – за мен.
На прашни улици и тротоари;
по празни алеи и шумни стаи;
край весели кучета и просяци стари;
сред млади момчета
и буйни деца –
вървя със лице, което крие как гладни хиени
изяждат това, лешоядите,
що
пощадиха.
 

24-25.03.1999 СВЕТЪТ ОТНОВО СЕ РАЗПУКА
 
Светът отново се разпука – като спора с прах отровен. Като рана. Като

рак.
Отново хора се убиват.
Отново дните си отиват, оставили ни в по-хлупак.
Отново - търсим в тъмния му купол не слънце и звезди, а бряг, на



който да захвърлим мъртвите тела и мъртви да вървим нататък…
Светът отново
                   се разпука –
като спора
с прах
                   отровен.
Като рана.
Като
рак.
Отново хора се убиват.
Отново дните си отиват,
оставили ни
в похлупак.
Отново търсим
в тъмния му купол
не слънце и звезди,
а бряг –
на който
да захвърлим
мъртвите тела
и мъртви
да вървим
нататък…
 
 

27-28.03.1999 ПРАШНИТЕ МАСКИ ПАДНАХА
 
Прашните маски паднаха.
Доброто и Злото нямат лица...
… Добро и Зло – не могат да намерят брод в калния поток на мисълта.

И мисълта се лута – без път, пътека и пролука.
 

 



05.04.1999 СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ
 
Слънчев лъч краси пердето ми.
Скочи върху телевизора и отнесе силуетите, тичащи върху екрана

му.      
Слънчев лъч краси полето. Скочи върху жертвите и отнесе силуетите,

тичащи по свежи хълмове.
Слънчев лъч краси небето. Скочи върху самолетите и отнесе

силуетите, тичащи по тъмни облаци.
Слънчев лъч крои света и отряза като ножица бомбите и бежанците от

сънливия покой в топлите ни домове.
Слънчев лъч скрои света – отразява като огледало кривите души,

свити в болните тела, които ни душат.
Слънчев лъч кори ни – съвестите ни мълчат. Няма отговор за

жертвите.
Свили пазви в пазвите на свежи хълмове – мрат от студ и глад.
Самолетите над тях летят, сгушили се в тъмни облаци…
Твърде нависоко са – отговора да дадат.
 

11.04.1999 ЧЕРВЕНИ СЪЛЗИ
 
Великден. Червени сълзи в зелена трева. Червени яйца, или цвят от

лалета...
Червени яйца в зелена трева. Червени сълзи, или цвят от лалета?
Голи хлапета умират в прахта. Капе кръв – стръв за гладните псета…

Великден – рубини в изумрудни полета.
Камбани бият в нощта. Ще дочака ли някой зората? Зелени ливади

под червени слънца, зелено небе над мъртви сърца…
Великден – ще възкръсне ли някой?
Зелени ливади под червени слънца.
Зелено небе над мъртви сърца.
Великден.
Ще възкръсне ли някой?
 



 

16.04.1999 СТЪРЧАТ КОСТИ ОТ ПАВАЖА
 
Паника пълзи към мен – души ме. Черна сянка в слънчев ден –горчи

ми.
Преглъщам – камъни и пясък. В гърлото ми стържат и засядат 

сварени Великденски яйца… Преглъщам  и продължавам.
Стърчат кости от паважа…

 

03.05.1999 БЕЛИ ТРЕВИ – МОРСКА ПЯНА СРЕД
ЗЕЛЕНИ ВЪЛНИ

 
Бели треви – морска пяна сред зелени вълни. Розови клони, небето

кърви. Залез вятъра гони.
Майски храсти. Огън гори… Пепелище расте в планината. Червени

сълзи в листата; труп сред трупи – в гората.
Кой за тях ще скърби….

      

05.05.1999 ВЧЕРА
 
Вчера…
Вчера – исках да пиша за вчера…
Митингът…
Шествието…
Вчера…
Автобусът ме изхвърли пред Университета.
Препънах се в полицейски кордон – позната гледка. Рошав спомен,

надничащ зад рамото на Вчера.
Спомних си – палатковия лагер на 39-те… Спомних си – първия град

на истината – оня, роденият на 4-ти юли… Спомних си… Няма
значение. Този беше друг. Този беше жалък – като всяко повторение.



Две-три палатки, покрити с маскировъчна мрежа. Маскарад.
Демонстрация на страх? Или на будна съвест? Скрити от самолетите,
против които протестират, те останаха скрити и от тези, покрай които
стоят… и които, минавайки през тях – не ги виждат.

Продължих нататък – следвайки червената нишка на кордона.
Изкачих се по стъпалата на подлеза и продължих (защо ли тъй познато
ми се стори?) назад…

Назад…
И се спънах в тях – старците, които от страх, пак тракат ченета –

„фашисти, убийци, турски мекерета…” Добре познат рев… От Вчера…
Спомних си – оня митинг, на старците, които искаха да ни потопят,

защитавайки обреченото правителство на Луканов (прости, Боже, че с
лошо споменавам мъртвите).

Да… Много бяха. Някога…
Вчера – не.
Вчера само тракаха с ченета, забили на хлътналите си гърди по една

карта с простреляна Бъл-гария.
Не казвам, че те простреляха България. (Макар и да е вярно.) Не, не.

Това, което вчера ме простреля бе, че под картите им пишеше не “Не”… 
Забравили езика си сред бурния въртоп на  нап-ращял патриотизъм, 
изпаднали в амок, те виеха не “не”, а “Nо”… И тупаха гърдите си, 
окичени с табелки “No”.

Кому го казват?
На нас, които покрай тях вървят и не ги виж-дат?
На самолетите, които още не летят?
Или на внуците си, които, навреме спасили се от бедността ни – отвъд

стоят…
Отминах ги и продължих – все следвайки кордона.
Поех си въздух – беше чист.
Като във вакуум пак останах.
Само Слънцето, прогорило очите ми ме държи вързана – с лъчите

си… Тук и днес… Не. Жълти точки светят върху тъмносиньото на
слепналите ми клепачи.

Значи – пак спомени.
От дни, когато не говорех за спомени… Когато исках всичко да се

случва „тук” и „днес”… И да променям – със свещ, с присъствие и



слово…
Пресякох улица “Раковски”. Стъпих на жълтите плочки. (Още търся

по тях сълзите на свещите.)
Видях ги…
Синьото множество. Със знамена и песни. Опърпани вървяха срещу

мен… Не в редици и ко-лони – просто – от бряг до бряг…
Носеха почти същите лозунги – както някога… на забранения

митинг… Когато си отивах от него, със свещ в ръка под жълтите
натриеви лампи, някой ме попита „Бият ли?”

Не биеха…
Друг ми каза „Браво момиченце, във вас е бъдещето!”
В нас ли е бъдещето, още? И беше ли в нас, тогава…
… Не съм момиченце вече. Не бързам за тренировка. Облечена като

дама – не мога да остана…
Вървя срещу множеството. Не нося свещ в ръката си. Бих искала… в

душата си поне да нося огън…
Вървя.
Сред сините се виждат и лилави знамена. Сред тях, като слънца,

пламтят оранжеви. Очите ми горят… Не от огън – от сълзи.
Избърсах ги с цвета на детелините, които, като пеперуди прелитаха

над хората, заключени – от бряг до бряг – между бордюрите.
Не питам вече кое е правилно.
Не питам – бихме ли могли да заобиколим войната.
Не питам – кой е моралният избор…
Не мога… и не искам – да обърна другата си буза към оня, който само

удря (колко години станаха вече, и колко страни?)
Не мога, защото другата буза е моята страна.
И преглъщам – бомбите и жертвите.
Преглъщам – отвращението към предизвиканата смърт.
Преглъщам – уважението към живота.
И тръгвам с множеството.
Мястото ми е при тях.
 

05.05.1999 СИЛАТА, КОЯТО ПРОМЕНЯ...



 
Силата бавно се връща в мен.
Онази, която ме кара да изкривявам действителността...
Да я усуквам.
Да я увивам.
И в нея да се скривам – като в пашкул.
Все по-ясно усещам другите измерения.
Онези, които се разтягат.
Които разцъфтяват – като пролетна поляна...
И ме приютяват,
когато познатите три
не могат да ме поберат.
Понякога почти истински виждам, как битието се разслоява;
как еднородната му тъкан се разцепва…
И как –
разцепена и разслоена –
аз правя крачка, две…
и влизам; преминавам.
И там оставам.
Не, продължавам.
Вървя...
Разцепена и разслоена –
понякога не дишам;
понякога не спя;
понякога сърцето ми
не бие…
Но вървя.
Вселената разцепва се пред мен.
Докосвам разслоената й гръд.
Пристъпвам.
Преминавам.
И променям.
 

07.05.1999 ЗА СВОБОДАТА...



 
Върховете на пръстите ми
побеляха.
Ноктите ми станаха
лилави.
Здраво стискам
вещите край мен.
Искам да си върна…
…”свободата” –
бих написала…
Но е досадно.
Търся други думи.
Ядно...
Ровя в мозъка си.
И отравям
въздуха край мен.
Ушите ми пищят.
Пеперуди черни
пред очите ми кръжат.
Не дишам.
Сърцето ми не бие.
Вятър вие –
там, където думите
не се броят.
И за “свободата” -
няма заместител.
 

08.05.1999 БЕЛИ ПЛЪХОВЕ
 
Далеч остана съня,
в който бели плъхове
пълзяха в трупа ми.
Ядяха
белите ми дробове



и сити се
отправяха нататък.
Останала
без въздух
разбрах, че
нямам и сърце.
А те – не спираха.
Отиваха – нататък.
Изядоха храната  
от стомаха ми
и продължиха –
да ядат краката ми.
Стоях и гледах –
някъде
“отвъд”.
Нали останали ми
бяха мозък и очи –
от плът.
 

09.05.1999 БЕЛИ ТРЕВИ
 
Бели треви –
морска пяна –
сред зелени вълни.
Розови клони –
небето кърви –
залез вятъра гони.
Майски храсти –
огън гори –
пепелище расте
в планината.
Червени сълзи
в листата;
труп сред трупи –



в гората.
Кой за тях
ще скърби?

 

15.05.1999 СВОБОДНА СЪМ – ДО
СЛЕДВАЩОТО „ТРЯБВА”

 
Направих всичко, което трябваше да се направи.
Свободна съм – да гледам, как дъждът по-лива зелените дървета под

дома ми.
Свободна съм – да чувам, как ромона на птички се смесва с

чуруликането на реката.
Свободна съм – да дишам влажен въздух от облаците, скрили

планината.
Свободна съм – да се освободя от всичките представи, които

натъпкани стоят в главата.
Свободна съм – да ги прогоня като глутница от подивели псета,

които, гладни, ровят се в ума ми. И късат бели късове от мен. Захапали
ги здраво, те влачат бели листи, попили всичките ми мисли…

Свободна съм – до следващото Трябва.
Направих всичко,
което трябваше
да се направи.
Свободна съм –
да гледам, как дъждът полива
зелените дървета
под дома ми.
Свободна съм –
да чувам, как ромона на
птички се смесва с
чуруликането на реката.
Свободна съм –
да дишам влажен въздух
от облаците,



скрили планината.
Свободна съм –
да се освободя от всичките
представи, които
натъпкани стоят в главата.
Свободна съм –
да ги прогоня като глутница
от подивели псета, които
гладни, ровят се в ума ми.
И късат бели късове от мен.
Захапали ги здраво,
те влачат бели листи,
попили всичките ми мисли…
Свободна съм –
до следващото
Трябва.
 

09.06.1999 ЧЕРВЕНА КРЪВ, ВМЕСТО МЛЯКО
 
Червени плодове узряха по дърветата.
Промушва се реката между тях.
С червени сълзи плаче за кутретата –
изгубени в гората, затрупана със прах.
Червена кръв изтича – вместо мляко –
от гръдта на куче.
Мълчи реката – прегърнала го
с калните си брегове.
 

09.06.1999 ВРАБЧЕ ВЪРХУ АНТЕНАТА
 
Врабче е кацнало
върху антената –
надпява се



с Вселената.
Издува гръд
до пукване –
напук на
всички
космически
лъчения;
напук на
слънчевия
вятър;
напук на
всички
звездни
населения.
Врабче оспорва си
с Вселената
правото
на вечност.

 

10.06.1999 НЕЩО КАТО ПРИТЧА, НО НЕ БЕШЕ
 
Отново е лято. Слънцето пече.
Отново – цъфтят акациите.
Отново искам да летя – крехка пеперуда, с огнени крила.
. . .
Обух старите джинси, сложих на гръб старата раница и с 20-30

страници, събрали новите ми мисли, отново тръгвам – по редакции.
Вървя, усмихвам се и ми е леко. Дърветата протягат към ръцете ми

позеленелите си клони.
- Хей, ти, момиченце, тук ли живееш!
Вървя по пътя си и ми е леко, но чувам, как тежки стъпки стъпвам в

моите…
- Госпожице, на Вас говоря…
Обръщам се – смутен старик ме гледа – от главата до краката.



- Не. – казвам с празен поглед в празното, което зейна между нас…
- Но си студентка, сигурно… и учиш някъде наоколо…
- Не съм. –  и продължавам да вървя…
- Не ми се вярва. – казва старецът и пак ме гледа, втренчил във врата

ми поглед като свредел. – От тях си…
- От кои? – питам и провлачвам крачка; готова пак да спра.
- Ами-и-и… от тези, от студентите… дето ми-налата зима лежаха по

площадите… От тях ли си, кажи?
Съвсем съм спряла. Окаменях. А той ме гледа и с очи дълбае камъка,

на който станах.
- От тях съм. – казвам, макар и да си мисля, че не е съвсем така, и все

пак се усмихвам, защото и не лъжа. – Но, как разбра?
Сияе старото лице и бръчките разцъфват като цветя под жарко

слънце.
- Ами-и-и… така като те гледам… от тях си… - и вдига рамене.
А после, стреснат и забързан продължава :
- Защо??? – и впива поглед-свредел в мен. – Поне един от вас бих

искал да ми отговори… как-во ви липсваше… какво… ви трябваше…
Вкопани са краката ми в земята. Дори да исках, не бих могла да

продължа. Мълча – миг, два… А после, бялата мъгла на една далечна
ве-чер отбрули думата, която сама не искаше да падне.

- Свобода…
И продължавам да вървя…
Ръцете-клони на дърветата се веят над гла-вата ми.
- А днес не съжаляваш ли? – догонва ме гла-сът му. – Не мислиш ли,

че ни излъгаха и тези?
Вървя, усмихвам се и ми е леко. Косите ми подскачат над гърба ми.

Усещам във врата си по-глед-свредел, но все едно ми е, защото ми е
леко. Обръщам се.

- Не съжалявам. – казвам.
И оставам – миг, два, залепнала за тротоара. Старик стои насред

алеята. Превит е – като въп-росителна. Очите му сияят като факли.
Усмихва се – опустошение…

- Върви, момиченце, върви… Във вас е бъдещето ни… Нали???
Дърветата протягат криви клони  - като ръката, с която старецът ме

изпроводи.



 

10.06.1999 САМОТНО КУЧЕ
 
Звездите падат –
като сняг в трева.
Светулки бягат
към безкрая.
Самотно куче лае.
Събуди всички
нощни страхове.
А после –
глутница от песове
изви протяжни
гласове.
Накрая –
вопълът им
спря –
като
отрязан със
кама.
Сама не знам
защо завих –
викът им
продължих.
 

11.06.1999 БОДЛИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ
 
Опипвам ръбовете
на предметите
с очите си.
С бодлите си
бодат ме –
като таралежи,



скрити
под ланшните листа.
Опитвам се
да се запазя.
Прегазих ги
и продължих –
като кола
по магистрала.
Следите скрих –
с асфалта
ги слепих –
бодли

и кръв
      и тяло.

 

13.06.1999 СВЕТЪТ Е ЦЯЛ
 
Светът е цял –
пак с кръв слепи
напуканото си лице.
Светът е бял –
пак с маска скри
изцапаните си ръце.
 
 

08.10.1999 СЕЗОНИ
 
Пролетта –
когато се надяваш,
че все още
нещо предстои.
Есента –
изгаря



всичките
мечти.
Зимата –
умира
в скреж.
Лятото –
прелита
в миг горещ.
 

03.11.1999 БЕЗ ИРИСИ
 
Мрак изпепели
очите ми.
Бодат клепачите.
Останали
без ириси,
зениците ми
гледат пак.
 

15.11.1999 КОНТЕЙНЕР ЗА БОКЛУК
 
Контейнер за боклук.
Край него – седнала жена.
Във скута й кутре играе.
Сълзи контейнерът,
издишва смрад
и болка пак
душите им дълбае.
Минавам с кучето си
покрай тях –
коричка хляб
в краката им се валя.
Настръхва песът ми –



като на древен
воин шлема
е гърбът му.
С пресипнал грак
се хвърля
върху хляба.
Преситен
от храна
и ласки
го изяжда.
Наперен лае
и прокужда
скитниците
от паважа.
Доволен знае –
заслужил си е
мястото в дома.
Нехае –
за онези, които
останаха в нощта.
И аз след него –
вързана – вървя.

 

18.11.1999 ПРОБУДИХ; ПРОКУДИХ; ИЗГУБИХ…
 
У дома съм.
Гледам дантеленото перде, което се опитва да скрие прозореца, зад

който дреме Градът.
Моят град. Този, който беше мой през най-горещите години от

живота ми… и който още ис-кам да наричам свой.
Думите дойдоха неканени. Грабнах химикала и ги записах – най-горе

на листа. Едва намерих място да напиша датата над тях.
Като плесница върху бузата ми изплющя.



18-ти ноември. Първият истински митинг… оня, отпреди 10 години.
Тогава, преди 10 години, когато задъхана пишех задъханите си есета, ми
казваха мъдро, че времето им ще дойде след 10 години.

Тогава се изплаших от бездната, зейнала пред мен.
Сега се усмихвам, гледайки назад през нея – не е минал повече от ден.
Гледам трите думи, с които започнах тези ре-дове.
Гледам датата над тях.
18 ноември, 1989-та… когато се пробудихме…
Не беше точно 18 ноември, но беше късната есен на 1994-та… когато

ни прокудиха…
18 ноември, 1999-та… изгубихме ли се?
Или изгубихме?!
Десет години.
Десет години… Какво ни се случи?
Променяхме се. И променяхме.
Станахме ли други? Направихме ли друг света?
Мигат светлините на града – изгубени души в здрача, който се

сгъстява и души.
Дръпнах пердето. Изцъкли се черното на прозореца – като черна

дупка, в дъното на която блещукат звездите на друга Вселена…
Други сме.
Може би още не тези, които искаме да бъдем, но вече не и тези, които

сме били. Защото се научихме да искаме. И искахме. И искаме.
Тогава, преди десет години, се събудихме и поискахме да останем

будни. Крещяхме, събирахме се заедно… рушахме… оградите в себе си.
И бавно осъзнавахме, че можем да променяме не само вътре в нас.
Поискахме да променим света и бавно го направихме.

Променяхме се и променяхме.
Като змии събличахме отеснелите си кожи и растяхме. И искахме

светът да бъде според новата ни мярка. Но не беше. И пак крещяхме,
събирахме се и променяхме. Рушахме, вътре в себе си – страхът,
апатията, доволството от ден, нахранен със насъщния. А вън, системата
сковала ни в калъпа си се пукаше. През пукнатините й течеше – смрад.
Снабдени с новите си сетива, бавно осъз-навахме кошмара, който бяхме
научени да възприемаме като мечта. Отърсихме се от миналото – като
куче от вода. Светът растеше покрай нас, променяше се – бавно. Но все



ни стягаше, душеше ни… А ние искахме – пак искахме, все искахме – да
бъде друго.

И забравихме, тъй бързо забравихме – какви сме били и какво е било.
Защото вярвахме, че можем да променяме. И вярвахме на тези, които

ни събираха, говореха, канализираха… И бавно ни обсебваха – за себе
си.

А после – те се провалиха. Провалиха ни. И в болката си казахме, че
нищо не се случва. Загърбихме света. И сврени в клетките на своите
тела избягахме – в чужбина… или потъвахме, все по-дълбоко – в себе
си. Не забелязахме промяната, която сами направихме. И продължихме
да виним за всичко всички, да се крием, да отричаме. Потъ-вахме – все
по-навътре в себе си. И бягахме – все по-далеч, все по-завинаги.

Светът растеше бавно и душеше. Сами направихме така –
захвърлихме душите си; боляха ни – от свобода. Захвърлихме мечтите
си – дали не бяхме смешни с тази „свобода”. Забравихме да искаме, но
други искаха и хвърлиха в калта това, което бяхме се опитали да
създадем.

Събудихме се – миг преди да бъдем мъртви.
Закрещяхме – от ужас и желание за друго. И пак рушахме – вън и в

себе си. И пак изграждахме… това, в което вярвахме… Вярвахме ли
още?

Все едно. Променяхме и се променяхме. Светът растеше. Бързо. И
бавно го изпълвахме със себе си. Душеше – вакуумът край нас.

Пораснахме ли вече?
Или все още мислим, че друг ще го направи вместо нас?
Вятърът захвърли пердето в лицето ми.
Десет години…
На какво ни научиха?
 
 

21.11.1999 ДНИТЕ МИНАВАТ ПРЕЗ МЕН
 
Дните отминават -
един след друг -



през мен минават.
Стоя си свита
в свойта клетка.
Гледам през очите си
света – сив и груб –
като през дула.
Но нищичко през тях
не мога да изстрелям.
Не мога – знак дори
да дам, че съществувам,
че съм тук…
и че съм още гладна
за това,
което може да
се случва…
 

21.11.1999 ИСКАМ ДА СЪМ ТУК
 
Слънцето огря тъмносиньото небе... свито е зад тъмен облак.
Скритите лъчи от него бягат.
Лягат върху рехавите клони на плешивите тополи.
Голи върхове се гонят, искат – все нагоре.
Спи земята.
Зимата полята й пови.
Сгушиха се в тях изгорелите треви.
Вятър вие и отнася птиче ято.
Колко е далече лятото?
Не питам.
Искам с птиците да отлетя.
Искам вихърът да ме отвее.
Не, не искам.
Искам да съм тук.
Искам бурята да разгори пламъкът ми, който не гори, но изгорял не е.
Искам...



Да не тлея.
 
 

23.11.1999 СТЕНИТЕ
 
Все по-плътни
сплъстяват се
стените, които –
все по-плътно
притискат се
към мен.
Сгъстяват въздуха,
когото дишам.
Не дишам вече.
Победена съм.
Залепнах за
трите измерения
на моя свят.
Лежи си тялото ми
в ъгъла.
Но аз къде съм?
Аз?!
Къде ли е
проклетото
четвърто
или пето
или седмо
измерение,
в което
бих могла
да се спася…

23.11.1999 СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ – С БИЛ
КЛИНТЪН



 
Вчера ходих на митинг.
Не заради посрещането на Бил Клинтън. Заради 10-те години

демокрация.
. . .
Нищо не беше същото.
Нито хората, нито чувствата, които ги свърз-ват.
Всъщност, чувства нямаше.
Децата бяха дошли на купон. Възрастните бя-ха ченгета.
Имаше трибуни, имаше естради; гласове от микрофон, музика, която

дави…
Не беше нашата музика. Нямаше ги нашите гласове. Нямаше какво да

правим.
Почувствах се излъгана, когато видях прог-рамката в брошурките,

които раздаваха тук-там. От тях разбрах, че този-онзи от два до пет ще
ни залъгва (или забавлява), пробутвайки ни музикал-ния си талант.
Заредиха се – едно познато, с две непознати имена.

Все едно – бях дошла. Тълпата ме повлече.
… И дъжд заваля…
. . .
Заплаках.
И тогава валя дъжд, преди осем години, кога-то посрещахме Дан

Куейл… и празнувахме… една година демократични избори…
Тогава се изля порой. Сега ръмя. И с чувс-твата е така.
Покатерих се на една ограда – никога не бях го правила преди. Исках

да гледам площада с чужди очи.
Чаках и мръзнах. Не ми пукаше вече – нямаше за какво. Море от

хлапета, които преди 10 години са били на границата между детската
ясла и детската градина. Тук-там някои побелели глави, за които
“преди” 10, или 50 години се слива в едно дълго “сега”… И армия от
ченгета.

Къде ли бяха тия, като мен? Къде ли се бяха скрили? Защо ли…
Гледах площада с чужди очи – наоколо се шляеха и няколко отрепки

– те винаги са налице, тях винаги ги държат в готовност – за всеки
митинг и за всяко шествие… за всяко бдение, за всяко… нападение?!



Заплаках. Пак заваля. През клоните, в които бях увиснала капеше
вода. Изми лицето ми - през клоните, в които вплетох се.

Времето минаваше. Все по-близо идвах до дървото, по което все
повече хлапета се катере-ха… все повече ченгета…

Пак заплаках – “…вдигни очи, светът е с нас… и знай, че имаш
шанс…” Мразех тази песен, когато я пееха някога. Мразех я, защото
светът никога не е бил с нас… и защото никой никога не ни бе дал шанс
– нито Светът, нито тези, които я пееха и които с нея вървяха напред.
Но плачех – от болка по скъп спомен…

И вдигнах очи нагоре, към небето, в което хвърчаха вертолети – като
насекоми от динозав-ровата ера.

Ние ли бяхме динозаврите? Те ли?!
Пак плачех. Така и не се научиха да ни различават от съседите ни.

Така и не проумяха, че сме други, че сме чужди…
И с чужди очи гледаме на цялото Балканско безумие…
На цялото Европейско безумие…
Да, най-после си спомниха (разбраха?! признаха?!), че преди 60

години сме спасили българите-евреи от Холокоста, когато из цяла
Европа са ги горяли в крематориуми.

Но сеща ли се някой, че преди 600 години, ко-гато из цяла Европа са
ги горяли на клади, българската царица е била еврейка?! И нейният син,
а не първородният син на царя е станал последният български цар…

Скромно се опитваме да прошепнем, че Европейското Възраждане
започва от тук – от Боянската черква.

Но дори не се и сещаме да кажем, че съвременният морал, не правещ
разлика между вяра, раса и народност пак е започнал от тук, от Левски.

Все едно – летят вертолетите и ревът им заглушава песните.
Три часа висях над оградата, под онова дърво – слях се със зида и с

клоните.
. . .
Наближи 17 часа. В камбанарията на храма заеха местата си

снайперистите. Чадърите се сляха в едно – като брони на римски
легиони.

Тогава запя Валя Балканска. Половин час пя – без прекъсване (с
толкова закъсняха президентите).

Плаках – половин час, без прекъсване. Дървото край мен оголя –



освободено от товара си от хора. Все едно ми беше – дали ще умра, или
ще живея. Единственото, за което мислех бе, че ако някой ме попита в
смъртния ми час какво бих си пожелала, не бих се колебала. Искам,
поне на сън да мога да изпея „Излязъл е Дельо хайдутин.”

Дойде кортежът. Гласът, който пя, като отрязан, млъкна. Заговориха
президентите. Цялата нация ги чу. Добре говориха.

Пак плаках.
Плаках, когато Петър Стоянов, почти с моите думи заяви, че

свободата не ни е дар и не е случайна. Високо и ясно го каза – преди
Унгария, Чехия и Полша сме дали жертвите си. Без съд и със присъди –
убити и изчезнали, преминали през ада на концлагерите и затворите…
185 000 … Жертви?! Или борци?! Или предтечи…

Това е – робският народ, който откъсна от плътта си 185 000 души’,  
преди да преклони глава.

Плаках тогава, залепнала за оградата, чиито метални решетки топлеха
ръцете ми. И сега плача, пишейки. Плаках, защото това бяха моите
думи, казани, написани и публикувани преди осем години – тогава
никой не ги чу… или не пожела да ги чуе. Плаках, защото пак никой не
ги чу, макар да бяха казани пред цял площад, пред цял народ… Дано
“отвъд” ги чуят…

Плаках, и когато Бил Клинтън заговори. Цял площад с вдигнати ръце
му отговори – спонтанно и сигурно, думите му резонираха в душите и в
главите на хлапетата край мен. Подскачайки, те го приветстваха без
превод. И имаше защо – изправена на пръсти върху ръба на моята
ограда и аз бях вдигнала ръце – като за полет. Не ми бе нужен превод и
на мен, когато хвалеха народа ми, признавайки тъй трудния му избор за
мирен пре-ход към… твърде оголяла демокрация. Не ни бе нужен
превод… дори когато чухме на друг език онези думи на Хилендарския
монах, които някога са будили дедите ни. Съвсем на място бяха каза-ни.
Бурно го приветствахме – “неразумните юроди”, крещейки “Ю-ес-ей”…
и мечтаейки как по-бързо и по-сигурно да се докопаме до заветната
зелена карта и да хукнем към… “Ю-ес-ей”. Напълно анонимни,
напълно… без родина. И плаках… дано греша… Дано – заразата да е за
нас, които пълнехме площада някога… Дано - за тях да се окаже
безопасна. Крещи хлапето до ухото ми, подскачайки върху оградата зад
мен. Така и не разбрах момче ли бе, или момиче, но все едно – три часа



с пълен глас и с пълен текст то пя, на български и на английски всички
песни, с които по програма ни забавляваха, докато чакахме... Дано
греша... защото то крещеше името "Стоянов".

Свърши срещата. Кортежът бавно се измъкна. И множеството бавно
се измъкваше. Скочихме с хлапето от оградата, усмихнахме се, падайки
вър-ху охранен чичко със скъп балтон и отегчено из-ражение върху
това, което би трябвало да е лицето му.

И тогава, когато уж всичко вече беше свършило, от мощната уредба
се изля протяжната мелодия на древна песен – от онези, които дремят в
гените на всеки и свирят в клоните при буря и ру-шат скалите с
морските вълни. Тръгнах към трибуната. Старата ми митингаджийска
природа ли се пробуди, или бе нещо друго – не знам. Пак се ока-зах на
“предната линия”. Пак там, край задния вход на Парламента… Пак там,
край разкъсания метален кордон… все същите са си загражденията –
тежки и грозни… с все същото предназначение – да разделят.

Камъкът си стоеше в гърлото ми – не можех да го преглътна. И капки
влага висяха на миглите ми – дъжд валеше.

Не заплаках.
Очите ми – тъй мъртви бяха, че разбрах – ръцете ми не са криле.
И бъдещето вече не е в нас.
Вървят децата покрай мен и не усещат още, че го крепят на крехките

си рамене.
Освободих се.
 

23.11.1999 СТРАХ
 
Отново съм пред чашата с кафе...
Корещо, черно и горчиво.
Като живота, който ме облива.
Отново ме е страх...
Да не преча;
Да не съм досадна;
Да не се натрапвам;
Да не наранявам…



С присъствието си
да не ограничавам
ничия човешка сфера
на съществуване
и свобода...
Да… страх ме е.
Стоя си свита в клетката
и гледам към света.
И всичко щеше
да е много просто,
ако не исках...
Да се бунтувам;
Да съществувам;
Да съм някой…
Да говора;
Да споря;
Да викам.
Да крещя…
 



ТРИНАЙСТА ГЛАВА

В ЧИИ РЪЦЕ Е БЪДЕЩЕТО?
 
 

„Там някъде, захвърлено в краката ни, стъпкано,
потъпкано, изритано встрани… е бъдещето ни.

Което, пак нас чака.
Добре, така да бъде.

Ще градим.”
2000 - 2001

 
 



26.01.2000 УРОДЛИВИ МИСЛИ
 
Уродливи мисли
орат главата ми.
Какво ще посеят?
Ще изкласи ли?
Ще посмея ли
да го ожъна,
да го прибера,
да го смеля?
И хляб
да омеся.
Какво ли –
аз ще посея?
 

26.01.2000 НЕ ЗНАМ...
 
Не знам какво да правя днес…
Бих искала да бъда надалеч от всичко, което, настръхнал, животът

опитва се да ми даде.
Бих искала – да съм далеч от всеки, с когото, набъбнал, животът иска

да ме сблъска.
Бих искала да съм отвъд всички случки, с които се убиваме, убиваме,

отравяме, душим се.
Без души оставаме.
Бих искала да бъда вън от всички думи, с които казваме, доказваме,

изравяме и хвърляме това, в което вярваме.
…Което, надявахме се, ще достигнем…
…Или, от което, надявахме се, ще се отървем.
... Бих искала…
Какво ще правя утре?
 



26.01.2000 ПАК СТАНАХ АЗ
 
Дори изядена –
все още съм.
Все още искам –
смачкана
и смляна.
Оздравях.
Когато казах
всичко,
пак станах
аз.

 

06.02.2000 БОЛКА
 
Болка –
физическо усещане
за безнадеждност,
за край,
за бездна…
За нищо –
зад което
да отидеш,
да се скриеш,
да те няма…
Болка –
усещане за всичко,
което няма
да те приюти и
да те иска;
каквото няма
да дадеш,
за да си
идеш…



 

17.02.2000 АЗ ДАВЯ, НЕ ПОЛИВАМ
 
Тъгата
ме пронизва, и поглъща,
и размива.
Тъгата –
като жива плесен
ме убива.
Обгръща гърлото ми,
впита в него.
Преглъщам –
суха пръст,
или горяща пепел?
Тъгата –
като жива плът
пулсира.
Тупти, набъбва,
не умира.
И път да се излее
не намира.
Тъгата
ми извира и попива –
на извор станах,
но прогизнах.
Защото ручеи
от мен не тръгват –
аз давя,
не поливам.
 

 

20.02.2000 ИСКАМ ДА МЕ НЯМА
 



Часовете попиват в стената на времето.
Искам да се скрия между тях.
Там, където светлината пробива бялото на листите...
И измива написаното върху тях.
Искам да се слея
с думите, които
хвърлям зад
гърба си -
бягайки…
Искам –
да ме няма.
Да остана –
къс дърво,
откъртено от корен;
отломен камък,
без скала;
пяна от вълна;
роса;
или светлината
на звезда,
изгубена
по пътя…
Искам да ме няма.
Но тогава –
кой би искал да го няма?

29.02.2000 ВИСОКОСНИЯТ ДЕН НА ЧЕТИРИ
СТОЛЕТИЯ

 
Високосният ден…
Денят, който се случва веднъж на четири години…
Високосният ден – на най-високосната година, която се случва

веднъж на четири столетия…
Хилядолетната година, която се случва за втори път в новата история

на това човечество, което има общо… шест?! хилядолетия история…



… Такава, каквато я познаваме…
С дати, имена, династии…
С победни битки, издълбани в камъни…
С потоци роби, изрисувани, иззидани (зазидани?!) в стените на

дворците…
Историята, каквато я познаваме…
Поляла с кръв земята, пролята за надмощие…
Историята, писана върху папирус, глина, пе-пел…
Разказвана във рими и религии…
Историята на човечеството – дали е само толкова?
 

15.03.2000 ИЗМЕРЕНИЯТА НА ВРЕМЕТО
 
Стената срещу мен
изгуби плоскостта си
и се изду като балон.
Секундите забравиха
да бягат –
напълних дробовете си
до пукване –
и хукнах вместо тях.
Проврях се
под кръглостта
на колабиралото
първо измерение.
И вече няма впряг,
в който да ме впримчат.
Отново тръгвам през
пространството.
Докосвам се до крехката
му плът.
Притискам се, провирам се –
през нея.
Отново знам –



след миг ще разбера
какво го прави толкова
различно,
Отново знам –
мигът ще спре,
а отговорът –
скрит ще е…
 

20.05.2000 МЕЛАНХОЛИЯ
 
Птици пяха цяла нощ.
Дърветата бяха зелени,
закичили в клоните си
звезди.
Дялани камъни,
строени в стени
криеха схлупени
къщи.
Изкривен,
изхвърлен встрани,
хоризонтът
се мръщи.
Сини хълмове,
като морски вълни
се разбиват под
старите стрехи.
Облекли връз гърбовете си
зелени гори,
крият чела под мъгливи
пътеки.
 
 

07.07.2000 ГЛУТНИЦА ОТ МЕЧТИ



 
Хлад повя от прозореца –
горещият ад на пустинята.
Кучета плачат на двора.
Отчаяние? Умора?
Дъхът на Сахара
отнесе душите им.
Сухи и мъртви са…
Вслушвам се.
Камъни пукат
в тъмата…
Не…
Скарабеи
драскат
по тях.
Воят на вятъра
отвя тишината.
Дюни пълзят
като хищници.
Мигат очи –
сухи главни.
Суши ги –
дъхът на Сахара…
Души ги –
глутница от
мечти.

01.12.2000 ТРЕСКАВО ОЧАКВАНЕ
 
Трескаво очакване. Мъглата е изяла хоризонта. Като в памук потъват

всички шумове.
Бяло и празно е – като пред входа за Утре.
И някъде долу, далеч, се плиска в краката ни бъдещето. Без да се

взирам, знам - две пътеки тръгват от него. Само по едната трябва да вър-
вим…



Трескаво очакване. Взиране в мъглата.
Ще направим ли крачката по своята нова пътека, или ще се спънем в

прага й. Заслужихме ли правото да тръгнем по нея?
Трескаво очакване.
Европа ни прие.
Не… само ни позволи да направим още една крачка по пътя към

нея…
Трескаво очакване… Тъй бавно се гради това, което тъй бързо било е

разрушено.
Направихме крачката. Сами. Най-после – разграничиха ни. Най-после

– позволиха ни да дого-варяме сами, необвързани с други,
некатегоризирани. Позволиха ни – да покажем какво сме нап-равили, да
докажем – дали сме заслужили… да прекрачим границата на Европа.

Прекатегоризираха ни.
Тъй дълго, упорито, всеотдайно правителството работи за това. Тъй

дълго, тъй твърдо отстоява позициите на България.
Почти четири години, стиснали зъби вървим – по тясната пътека на

демокрацията. Трудно бе – да устояваме. Трудно бе – да бъде запазено
равновесието – вътре и вън.

Трудно бе – да изпълзим от дъното на иконо-мическата дупка, в която
бяхме запратени от не-погрешимите незаменими предишни наши
властници. Трудно бе – да балансираме край самата граница на войната.
Трудно бе – да се измъкнем по-далеч от задушаващата хватка на
вековния ни „брат”. Направиха го, обединените демократични сили.
Направихме го, всички ние…

Бяло и празно е – като пред входа за Утре.
Ще прекрачим ли прага – на Европейското си бъдеще? Сега, когато

ни позволиха да тичаме сами – колко бързо ще стигнем до края на
пистата? Колко дълго ще бягаме, за да стигнем до края? И ще бъде ли
там мечтаният рай?

Не. Ще бъде там, където го направим.
 

април 2001 ЖЪЛТАТА ПРЕСА НИ ЗАЛЯ
 



Пролет е. Пукат се пъпките на дърветата, цъфтят – като нова надежда.
Сладък е въздухът, мирише на цвят, лъчите на слънцето го позлатяват.
Като в приказка се събужда градът.

Тихо крача по тихите улици. Твърдо стъпвам по тях. Моят град. Моят
свят.

Разминавам се с хората – забързани. Всеки нанякъде се носи. Отнася
ме потокът.

Минават дните, един след друг. Измамно вре-ме, измамна пролет.
Новините, като напук, изяждат слънцето. Разтърсват ни.

. . .
Тихо, в Македония започва война.
И у нас започва.
Тихо, екстремисти започват да стрелят и да завладяват села.
Тихо, жълтата преса ни заля.
Пролет е, бръмчат пчелите, с натежали от сладост крила. Трудно е да

се събудим – целият свят е игра.
. . .
Македония е пред война.
България – пред избори.
Слънцето ни позлатява – вплело ни в лъчите си…
… Прекрачвам прага на конферентната зала на най-лъскавия хотел в

града. Тихо жужат лъскави господа и дами. Сядаме край кръглата маса
и за-почваме – да защитаваме демокрацията. Всеки се представя с
няколко думи; всеки иска думата. Мълча и слушам, чакайки реда си.

Запознахме се – чудесно. Всички сме за ОДС – чудесно. Всички сме
достойни граждани – чудесно. Всички сладки приказки тъчем –
чудесно.

Тръгнахме си – със смътното усещане, че трябва нещо да направим, а
не сме направили. Вървим – по смълчаните улици на града. Твърдо
стъпваме по тях – все още наши са. Все още – част от нашия свят.

… Събуждам се – войната е започнала. У нас. Всяка сутрин ни
обстрелват – с многохиляден тираж. А ние продължаваме – да правим
конференции, да ходим по семинари, да организираме кръ-гли маси, да
говорим, да се обучаваме… да ставаме – достойни за Европа.
Продължаваме – да обсъждаме проектозакони, които друг Парламент



ще приема, да говорим за квотен принцип в раз-пределението на
мандатите, като че ли те вече не са разпределени. Продължаваме – да
умуваме, да празнуваме… да се страхуваме.

Не съвсем, защото… някак не можем да се събудим, да повярваме, че
нещо може да ни спре, че нещо може да ни отнеме изборната победа,
която ще ни даде правото да продължим започнато-то, за да го
завършим. Довчерашния вечен враг кротко си стои в ъгъла и по никакъв
начин не показва, че може, или иска да излезе от там и да управлява…
или поне да не позволи ОДС да упра-влява.

Но всяка сутрин се събуждаме – простреляни – от многохиляден
тираж.

И всяка вечер – трудно преглъщаме новините. Все по-нелепи, все по-
абсурдни, все по-вдъхващи страх… но не достатъчен, за да буди…
Подсъзнателен страх…

Или нови надежди? Ново очакване? За „новото време”? За „нов
морал”? Все по-абсурден, все по-нелеп става животът край нас…

Хипнотизирани сме. Гледаме новините – в захлас… И не можем да се
събудим.

 
 

09.05.2001 В ЧИИ РЪЦЕ Е БЪДЕЩЕТО
 
9-ти май. Денят на Европа.
С натежала ръка отново посягам към белия лист. В упор го гледам.
През последните години забравих белия лист. Компютърна култура.

Компютърно поколение. Все едно – небето плаче. Текат сълзите му по
бузите на земята. Меки, уханни и млади. Красива е днес, Земята.
Изправени крачим – по нея. И душите ни, цъфнали, попиват цвета й.
Още…

Денят на Европа.
Случайно ли днес протягам ръка към белия лист? Случайно ли –

ръката тежи?
. . .
Тежат ръцете ни – от бремето на бъдещето, което отново трябва да



понесат.
Както никога досега бъдещето чака да бъде намерено.
Както никога досега – в упор ни гледа. Ще го отминем ли? Ще го

захвърлим ли? Ще го загърбим ли? Бъдещето… най-после намерено…
Ще го про-дадем ли – за 30 сребърника… или за 800 дни?

Преди година и половина най-после мислех, че съм сложила точката
на тази книга. Или беше въп-росителна?

Все едно. Тогава стоварих товара си върху крехките плещи на
идващото поколение. Чистото, необремененото с минало компютърно
поколение.

Измих ръцете си – като Пилат… Измих ръцете ни… освободих се…
Какво пък, нали и с нас така постъпваха преди –“Върви, момиченце,
върви! Във вас е бъдещето ни, нали?” И потриват ръце, отстрани. Ако
всичко е наред, мълчат си. Ако нещо се обърка – други са виновни. Ако
нещо се случи – мълчат си. Ако нищо не се случва – огладняват за
случки. Ако са сити – мълчат си. Ако огладнеят – пази се…

Уморих се – да бъда надежда за други.
Уморих се да влача – всички мечти.
Затръшнах последната страница – чаках – друг бъдещето да лови.
Хубаво ми беше да живея – без враг и без битки. Хубаво ми беше – да

градя, да творя, да не се тревожа… за насъщния и свободата.
И да искам, все повече да искам… но не насъщния и свобода, а онова,

което идва след това.
Хубаво ми беше – без враг и без битки.
Но бъдещето предстои.
Изсипва се върху главите ни като лавина – битието. Без мечти. Без

постигнато и без позво-лено.
Оголено – крещи. Да бъде спасено. Или то нас ще спаси?
. . .
В упор гледам белия лист – гладък и гол. Ого-ляла се взирам в него и

отново се опитвам да на-мирам в неясните му нишки очертанията на
бъде-щето.

Топъл сън – как трудно се измъкваме от него. Как трудно се
събуждаме. Спят мозъците ни блажено. И не можем да възприемем, не
можем да осъзнаем, че не всичко е свършило, а всичко предстои.

Битката, в която трябва да запазим постигнатото и да продължим.



Битката, която за първи път не е само битка за Утре, а е битка за
Днес... битка за всичките 12 изминали години, битка, която ще ги
погребе завинаги… или ще ги постави в основата на Утре.

 
 

18.06.2001 ЗМИЯТА ОТВОРИ УСТА – БЕ МОЯТ
НАРОД

 
Сама съм. У дома.
Един ден след катастрофално изгубените избори. Два дни след като

остарях с още една годи-на.
Изпълнена съм с енергия и оптимизъм. Странно, но силата извира от

всяка моя клетка – ще ме взриви.
До вчера бях хипнотизирана от отчаяние и скрита болка.
Като птица пред лицето на змия – стоях, забравила, че мога да летя.
Змията отвори устата си… Не бе змия…
Беше моят народ.
Тъй дълго лъган – излъган бе пак…
. . .
Сама съм. У дома.
Летя – залепнала за фронта на ударната вълна на взривените си

емоции – къде ли ще ме сплеска? Кога ли?
Ще се събудя ли?
Ще се събудим ли?
Мълча. Само оптимизмът ми звъни, пулсира, удря се в стените на

всяка моя клетка и ме буди.
Ще се събудим. Сами.
Това научих през тези 12 години…
Никой не може да бъде събуден. Никой не може да бъде освободен.

Никой не може да бъде направен, променен.
Никой… Ако сам не реши - да бъде друг; да бъде свободен; да бъде…
. . .
Събудих се – с омекнали от довчерашната болка мускули; с олекнала



душа; с отворени очи – впити в бялото на Утре.
Утре е.
Там някъде, захвърлено в краката ни, стъпка-но, потъпкано, изритано

встрани… е бъдещето ни.
Което, пак нас чака.
Добре, така да бъде.
Ще градим.
. . .
Бях искала…
Как бях искала животът да бъде без враг и без битки.
Не е.
Така да бъде.
Ще летим.
Дори с пречупени криле и изгорели.
Дори и без криле ще полетим.
И ако трябва – пак ще има барикади.
Пак ще бдим. Ще будим нощите.
Ще тревожим – затлъстелите съвести.
Ще крещим – докато проглушим онези, оста-нали без съвести.
Ще рушим – онова, което оставя ни без съвес-ти…
И отново ни изправи на прага на бездната.
Не искам да гледам надолу. Не искам да гле-дам напред.
Нищо.
По-силни станахме.
Ще продължим.
 
 

30.06.2001 СТРАХ МЕ Е – ОТ ПАРЛАМЕНТ БЕЗ
ОПОЗИЦИЯ

 
Отново изпълзяват скритите чудовища. Отново впиват зъби в плътта

на… опозицията?
Опозиция ли сме вече?
Опозиция ли сме още???



Има сили в СДС, в ОДС, на които не им се иска да излязат от
властта… Които искат с цената на безпринципни компромиси да запазят
статуквото… катастрофално изгубено…

Партиите се оглеждат неуверено край себе си. Не могат да се познаят,
не могат да познаят къде са. Не знаят – накъде ще вървят… и с кого.

Правят консултации, правят декларации… после ги променят…
Мен ме интересува само едно – да остане ня-кой в опозиция. Искам

този някой да е ОДС… но дори и да не е… искам опозиция…
Страх ме е – от парламент без опозиция.
А победителите щедро обещават министерски кресла. Щедро

предлагат – дори премиерския стол.
Изпълзяват от мрака старите чудовища. И изпълват – новото

политическо пространство.
Разцеплението е надвиснало – над СДС, над ОДС… над

демокрацията, като цяло.
Преглъщам старите си страхове, стърже пясък в изгорялото ми гърло.

И броя – кой чия оставка иска. Не питам – кой кой е. Всеки сам се
показва.

Старите, забравени лица изпълзяха от мрака, за да искат оставки, да
сеят раздор; да рушат, да унищожават… и пак да зазвучат думички като
“враг” и “предател”.

Тежък месец, отива си. Старите клинове този път не успяха.
Не се разпадна СДС, не се разпадна ОДС. Не се промени политиката

им…
И има надежда, че ще има опозиция… че ще има – демокрация.
Защото - страшно е, ако няма кой да остане в опозиция.
А „те” – към това се стремят.
Скрити в палата на вожда си, на това се надяват. Друг да поеме

политическата отговорност, тъй изневиделица стоварила се върху тях.
Друг да изцапа ръцете си, друг да е виновен. “Те” - само овациите да
приемат…

Това е само едната страна.
Другата е по-страшна - ако това е целта на този, който иска да е

владетел.
Защото тогава – демокрацията наистина е в опасност – не само за

един мандат. Завинаги.



Защото…
Защото грешим, когато казваме, че в България не е имало демокрация

45 години.
В България не е имало демокрация 55 години – от 19.05.1934 г. до

18.11.1989 г., защото демокрацията предполага многопартийна система
и наличие на опозиция. Другото е игра на парламент. Демагогия,
камуфлаж… авторитаризъм, фашизъм, комунизъм…

И ще са напразни не само последните 12 години… годините,
изстрадани от нас.

Ще са напразни и изминалите преди тях 45 години, изстрадани от
близките ни… ще са напразни и изминалите още по-преди 60 години…

Ще е напразна цялата ни нова, следосвобожденска история, окъпана с
толкова кръв… С толкова победоносни битки, спечелени от българската
армия и с всички изгубени войни - неразумно обявявани и фанатично
водени от управлявалата династия. С толкова терор, заклани неудобни
министър-председатели, с толкова потушени въстания, с толкова
трупове на депутати, поети, инакомислещи, с толкова преврати –
авторитарно управление, военни сговори, е пълна тази наша история…

И с тази последна война, налудничаво обявена на Съединените щати
и Великобритания, докарала ни бомбардировки, разрушена до основи
София и… окончателен крах… позволил на побе-доносната Червена
армия на Сталин законно да прегази кротките ни граници и да ни
задуши, съвсем законно, за почти половин столетие, в комунистическия
рай.

Напразни ще бъдат… опитът да осъдим пре-дишното управление с
референдум, отхвърлящ монархията… и опитът на отхвърлим
настъпващото управление с избори. Фалшифицирани избори, но не чак
толкова, не чак дотам, че в парламента да няма опозиция… 101
опозиционни депутати през 1947-ма са гарантирали правото на
“друго”… дори когато друго вече не е оставало.

Напразна ще бъде екзекуцията на лидера им Никола Петков…
напразни ще бъдат… смъртта на “безследно изчезналите”, на убитите от
“Народния съд”, на убитите без съд, на затваряните в затвори и
лагери… Напразни ще бъдат усилията на тези, дошли след тях, които се
опитваха – със слово, с хляб и оръжие – да възстановят опозицията и да
се противопоставят на комунизма. Безсмислени ще бъдат смъртните



присъди и убийствата без присъди и лагерите… и после, другите лагери
с другите лагерници, убивани, изхвърляни… късове месо за храна на
прасета…

И целият последвал тих терор и мълчание. В рая на тоталитарната
система, където всички мислят еднакво и опозиция няма.

Защото демокрацията – това е гарантираната възможност да има
управляващи и опозиция.

Дали ще бъде комунизъм, фашизъм, или авторитарна власт на
владетеля – все едно. Демокрацията е наличие на инакомислие.

И този, който предлага “широка коалиция”, предлага  липса на 
демокрация. Липса на политическа отговорност, липса на отговорност.

Защото – пред кого би се отчитало едно правителство, излъчено от
целия Парламент?

Кой ще задава неудобните въпроси, по време на парламентарния
контрол?

Опозицията е коректив. Тя дава възможност на цялото общество да
участва в управлението и волята на избирателя да не се размие.

Защото, ако аз съм гласувала за една политическа партия, искам тази
партия да защитава моите позиции. Дали ще бъде управляваща, или не –
все едно – тя трябва да защитава моите интереси, а не да вие в един глас
с тези, против които съм гласувала.

Това е демокрацията.
Другото е фарс.
Или по-лошо.
Другото е път към авторитарна власт.
Добре позната от книгите по политология. Добре описана – в

българската история.
И само на крачка от нас, ако не се събудим.
Ако този, който дойде на власт в името на „новото време”, иска да

върне старото време.
Времето на неговия баща времето на неговия дядо.
 
 

24.07.2001 СВОБОДАТА НА СЛОВОТО ИЗЯДЕ



СВОБОДАТА
 
Слушам радио.
Вън съм - в друго измерение; в друга Вселена. Добре ми е. Не искам –

да съм другаде.
Слушам радио… Парламентът…
Действителността се впива в тихата ми стая; обсебва ме.
Не искам, уморих се – все аз да се тревожа, все аз да будя, да

променям… и светът все тъй да остава безпроменен.
Не. Променя се светът – от други. Към друго. Дори не искам да

надникна там. Дори не искам да си го представя…
Слушам радио… Парламентът… Правят правителство…
Можеше да бъде друго, но не е.
Далеч съм и не искам да се връщам. Как искам – да е друго.
Но не е. И трябва. Пак трябва. Все – трябва… да се връщам, щом

искам да е друго.
. . .
Слушам радио.
Действителността бавно настъпва, изпълва ме. И се връщам – има

къде.
Това, от което най-много се страхувах – не се случи.
Има опозиция.
Има такива, които още могат да казват “не”. И останаха вън от

Властта. Останаха с чисти лица. Далеч от онези, които настъпват в
името на Властта. Довчерашните властници тихо слязоха от
министерските си кресла. И има опозиция.  Демокрацията оцеля. Не се
разля в “широка коалиция”, смляла всички партии в една; изличила
всички различия; уеднаквила всички мнения и оставила само едно…
онова, на което още не му дошло времето и не е ясно какво е.

Но все по-ясно става кой какъв е. Все повече – Властта разголва. Все
по-добре се вижда зад повърхността на царственото златно, зад което…
май няма нищо??? – учудват се мнозина, които, заслепени от блясъка му
го избраха… все по-добре ще се вижда, “че царят е гол”.

Ще се вижда и друго – дълго премълчавано, само подозирано… вече
позабравено. Ще се вижда – политическата безпринципност; желанието



на всяка цена да се управлява… И друго… и още… скритите пружини
на Властта. Кой дърпа конците на куклите; кой – стои зад кукловода?

И въпросите ще стават повече. И за всеки въпрос ще има все повече
отговори.

И никога няма да знаем дали сме задали правилния въпрос.
И никога няма да знаем откъде да започнем – със „Защо стана така?”,

или – с „Кой е виновен?”
Няма виновен. Виновни сме всички. Няма колективна вина, но има

колективна отговорност. И всеки трябва да се вгледа в себе си. И да си
отго-вори – „Защо стана така???”

Знам моя отговор… Бях искала – животът да бъде без враг и без
битки. Той стана такъв. Повярвах, че е завинаги. Не се събудих навреме
– да го спася… А може би чаках друг да го стори?

Все едно. Четири години животът се променя-ше. Променяше ни.
Правеше ни други. И гледахме света – с други очи.

Четири години. Като в сбъднат сън се случваше това, което бяхме
искали. И четири години пресата гърмеше, създавайки ад - като в стар
кошмар развяваха се плашила. Не им обръщахме внимание. И
плашилата бавно пропълзяваха в душите ни; загнездваха се в умовете
ни; отравяха ни.

… Не е трудно да повярваш, че си в Ада, излизайки от кучешкия
рай…

Животът спринтираше, увлякъл ни със себе си. Но не виждахме; но не
чувахме…

Адът се градеше край нас. В многохиляден тираж. С шарени картинки
и гръмки заглавия. С непроверени факти и откровени лъжи, с платени
статии и направени новини, с информационно за-тъмнение и подмяна на
проблеми… променяха се – ценностите. И отново – не да информират, а
да манипулират, стана основната дейност на медиите.

Четири години кротко гледахме как „свободата на словото” изяжда
свободата.

 
 

12.08.2001 САМО СУХИ СТЪРНИЩА ГОРЯТ



 
Животът продължава.
Разбитите държавни институции глухо дрънчат. Добре, че е лято и

нищо не се случва.
Само сухи стърнища горят.
И на съседите чергата догаря, макар че никой не иска да го признае.
И ние – вървим нататък.
Само дето никой от новите управници не е наясно накъде точно

отиваме.
Все едно – животът продължава.
Както напоследък все се случва – Братът от изток кротко потрива

ръце; Братът от запад пак не разбра навреме кое-къде. Все не могат да
видят дребните разлики – кой е комунист; кой демократ; кой
екстремист; кой терорист, кой бунтовник, кой - националист. И на
помощ идват клишетата, ста-рият аршин, старите мерки… старите
полумерки…

Тлее Македония, скрито догаря.
Не, че има война, само дето терористите вече си имат армия и

диктуват правила.
Не, че не са прави, само дето не бива да се действа така… не и в една

демократична страна…
Гори лятото. Всичко изгаря.
У нас Държавата си отива – нали никой не я управлява. Все не могат

да изберат – кога министри, кога заместници, кога областни
управители… По-лесно е да уволняват – уж няма “жълта метла”, само
дето Парламентът вече е изметен от неудо-бния персонал… ще
продължат и нататък.

И само фактът, че все още имаме президент, прави държавата ни
жива. Почти без правомощия, той все някак съумява да я представя пред
света и да защитава, и да продължава външната политика, която през
последните четири години я направи годна и достойна за мястото под
слънцето, което отдавна искаме, и което почти заслужихме…

И отново само фактът, че още имаме президент, може да гарантира на
България – самочувствието на държава със самостоятелна външна по-
литика и на фактор на стабилност в региона, а на съседите от
Македония – надежда, че има някой, който прави разлика между



етническа война в бивша комунистическа Югославия и опит за
държавен тероризъм в демократична страна. Защото българският
президент може да бъде чут и разбран от тия, които правят световната
политика.

Гори лятото.
Тихо догаряме в него.
Хипнотизирани още мълчим, спим…
Почти няма какво да ни събуди.
Лято е, нищо не се случва, но идва есен и ид-ват избори и те пак ще

бъдат решаващи.
По-решаващи от тези, които изгубихме Вчера. И по-важни от тях,

защото предстоят, и защото те ще определят какво ще бъде Утре.
Защото тогава ще се реши – ще има ли Утре за нас, или ще бъдем

завинаги изтласкани, залепени до стената… толкова “завинаги”, колкото
никога не сме били.

Защото правителството, което си избрахме, все някога ще се събуди и
ако не се събудим преди него – все едно, ще сме си го заслужили…
напълно и навеки.

А то ще ни изпрати там, откъдето тръгнахме…
 
 

15.08.2001 ВРЕМЕТО Е СПРЯЛО
 
За добро или зло все още нищо не се случва. Само пожари

продължават да браздят нивите и ливадите. Първо стърнищата се
запалиха, сега горите горят.

За добро или зло – още нищо не се случва.
Дребни гафове, смешни грешки, объркване на правомощия, на

институции… какво пък – учат се. Докато му дойде времето – все ще се
научат… да правят разлика между правителство и парламент, между
изпълнителна и законодателна власт... Все ще се научат, вярвам, да
спазват принципа за разделението на властите, който, прогласен преди
почти триста години, лежи в основата на съв-ременната демокрация.

Добре, че е лято… И времето е спряло…



Не съвсем… Добре, че държавната машина е тежка и законите на
инерцията във физиката важат май и в политиката… Засилена,
държавната машина върви по инерция – цял месец вече… И е трудно да
бъде изведена от равномерното, пра-волинейно движение.

За добро или за зло – нищо не се случва.
. . .
До вчера, когато…
Не беше кой знае какво… Просто – първа изява на премиера.
Докъде ни докара?
Не се учат вече държавните момчета. Почват да рушат.
Тъй лесно се руши това, което тъй дълго е създавано.
Едва изпълзели – преди половин година само – от общия кюп; едва

успели да накараме Европа да ни чуе; едва успели да наложим правото
си сами да определяме съдбата си; сами – да се до-казваме; сами – да
търсим бъдещето си, да го градим… да разрушаваме – старите връзки и
стереотипи… старата геополитическа рамка, в която пак други ни
сковаха.

Всичко отиде по дяволите. С едно потупване по рамото на румънския
премиер и с едно изявление, нашият нов премиер ни захвърли пак там,
откъдето преди четири години тръгнахме. „Повервахме му”

Отново сме там – в изходната точка.
Гледам го, най-после сам – очи в очи срещу народа си… Не мисля, че

греши. Просто – дошло е време да си плаща.
. . .
Много въпроси терзаят ума ми. Не от вчера, отпреди.
Кой даде парите на жълтата преса? Кой плати – за обругаването на

едно успешно управление? Кой го срина? Кой плати – за новите лъжи,
кой - за промитите души… кой – за новата надежда, за слепите очи,
отново вперени в „светлото бъдеще” … не, в „новото време”…

Кой плати, за да дойдат на власт новите властници. Кой стои – зад
гърба им?

И да не беше вчерашният ден, отговорът е ясен… Но след Вчера…
Дори не си струваше да запиша въпросите, които все наум си

задавах… не от вчера, отпреди.
Някой трябваше да плати – за да бъдем отклонени от посоката, в



която вървяхме; онази, която завинаги би ни изтръгнала от вековните
пипала на Русия, впити дълбоко в плътта ни…
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