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На Иво, Лино и Алиса, 
защото общият ни куфар е пълен с дом

Н.Д.К.
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No rewind  
или началото на пътя

I don’t know quelle language hablo mejor…
„Монолог с куфар“*

Двайсетинагодишно момиче с протрити на ко-
ленете дънки и дълга руса коса стои насред Плас дьо 
ла Конкорд. Изпраща с поглед автобус със софийска 
регистрация. В краката є има кашонче с домашни 
курабии. От онези изрязани с чаша полумесеци, на-
мазани с жълтък и поръсени с кристалчета захар. 
Запазена марка на баба є. На всяка баба. Робърт 
Плант пее в слушалките на уокмена є: „Our only 
goal will be the Western shore“. 

Пръстите є час по час прехвърлят няколкото 
метални франка в джоба. Насочва се към „Риволи“. 
Влиза в първото кафене: 

– Bonjour, Madame, est-ce que je peux utiliser votre 
téléphone...? – подхваща на несръчен френски.

И избухва в сълзи. Защото брат є не се е приби-
рал в България от три години; защото тя за пръв 
път стъпва в Париж, заминала на магия с връзки, 
прилепена към ученическа екскурзия, и сега є е хем 
трескаво-превъзбудено, хем малко страшно-неле-
гално; а и как ще намери брат си в огромния град, 
като има само телефона на училището, където той 
учи пантомима. 

* Авторски моноспектакъл на Герасим Дишлиев, режисиран 
от Костантино Раймонди. За петгодишния си живот спекта-
кълът е прекосил близо 150 000 км, игран е на 4 континента, 
в 25 държави, в 67 града и на 12 езика. Идеята за настоящия 
сборник тръгва именно от това представление. Б. р.
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Пристигна след няма и половин час. Долетя. 
Геро. Брат ми с куфара. 

Не, тази книга няма да е мелодраматична. 
Никой тук не рони сълзи по тежката съдба на 
емигранта. Говорим си за Пътя и за онова, което 
всеки от нас отнася със себе си, когато реши да 
замине – било то еднопосочно или с чести завръ-
щания. През последните две и повече десетилетия 
преместването ни в пространството се превърна 
в норма, вече не е изключение, каквото беше в 
онези капсуловани времена на нашето детство. 

Този сборник съдържа двайсет и две истории. 
Двайсет и два живота, разположени по пътя меж-
ду родното място и онова другаде, което неви-
наги успяваме да дефинираме, въпреки че усещаме 
непреодолимата му притегателна сила. Част от 
авторите тук са мои приятели от много години 
и срещата ни е закономерна, споделянето просто 
намира друга форма. По-неочакваното е, че тази 
идея ме отведе при хора, които срещнах за пръв 
път, но сякаш съм познавала винаги. Докато трес-
кавостта по книгата ме обладаваше, подходящите 
автори започнаха да се появяват едва ли не от 
само себе си, в точния момент. Самите текстове 
са само част от случилото се, върхът на айсберга. 
Месеците, през които обменяхме имейли, пълни с 
минало и настояще, се превърнаха в импровизирано 
съвместно пътешествие. Слушахме се, чувахме 
се, палехме се взаимно. Огромна и специална бла-
годарност дължа на Нева – вдъхновяващата ми 
приятелка, която „обича да свързва хора с хора“. 

Кои са авторите на тази книга? 
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Ако говорим в професии и занятия – някои са 
писатели, но има и: преводачи, театрали, кинад-
жии, актьори, журналисти… и един фотограф. 

Ако се ограничим до националности – някои са 
българи, но има и: малтиец, живеещ в Белгия; ира-
нец, установил се в Канада; индиец, роден във Ве-
ликобритания; виетнамка, която говори български 
по-добре от всеки друг език… и живее в Барселона. 

Някои сами са избрали за свое място под слън-
цето страна, различна от родната си, при други 
изборът е бил направен от родители или по-назад 
през поколенията. Или наложен от непреодолими 
обстоятелства. А има и такива, за които свобод-
ното придвижване из пространството е предпо-
читан модел на съществуване. При последните 
домът е навсякъде, където можеш да си устро-
иш кътче уют и спокойствие, да си разположиш 
лаптопа и пюпитъра. 

Очакват ни двайсет и два разказа за пътя от 
първо лице. Благодаря ви, Ан, Бабак, Бени, Вера, 
Влади, Геро, Димитър, Джоя, Едгар, Елена, Жоро, 
Зоя, Иво, Капка, Кате, Кате, Милена, Митко, 
Нева, Пиер, Рана, Явор.

А… курабийките! Години по-късно брат ми спо-
дели колко дълго и пестеливо ги употребявали 
двамата с Коста, неговия приятел неаполитанец. 
Изпусна се да спомене и друго – в онези първи го-
дини на мизерно студентство нерядко се случвало 
вечер, за да не усеща глад, да си пълни стомаха с 
вода и да обикаля нощните парижки улици. Вече 
толкова години се опитвам да залича от спомени-
те си този грозен образ на емиграцията. Един от 
авторите в този сборник, Димитър Камбуров, ми 
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го припомни под формата на стария виц за разли-
ката между туризъм и емиграция. Тази книга няма 
претенции да прави дисекция на емигрантския жи-
вот, да анализира и теоретизира. Чрез нея искам 
да слушам, да попивам и да пречиствам: истории, 
настроения, спомени, надежди, трансформации, 
белези, радости. Защото имам вътрешна потреб-
ност да се успокоя, че – ако перифразирам Казуо 
Ишигуро – дори да съществува друг живот, който 
бих могла да имам, важното е, че живея този.

 Невена Дишлиева-Кръстева


