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ГЕОРГИ КОНОВСКИ
АКТЬОРЪТ НА СЦЕНАТА
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Зяпам през прозореца и мисля — имам тоя лош навик. Макар да
знам, че колкото по-малко мислиш — толкова си по-щастлив. А най-
щастлив на майката Земя е идиотът. Седи на счупена щайга, заметнат
със скъсан чул, дъвче парче плесенясал хляб. И си представя, че е на
златен царски трон, наметнат с алена мантия, яде пуйка с портокали.

Появих се на тази сцена — живота, както я е определил
Шекспир, и веднага около мен главните роли заиграха мама и татко. Те
ме обличаха, къпеха, учеха ме как да ям, как да не пуша, кога и къде да
ходя, в колко да се прибирам.

Като тръгнах на училище — в главната роля влезе другарката.
Нареждаше кога, как, какво да уча и пиша, какви тетрадки и учебници
да нося, при кого да седя, с кого на лагер да ходя.

В казармата главната роля пое старшината. Командваше уверено
кога да ям, кога да спя, кога по полето да търча, кога в отпуска да
изляза, кога в ареста да вляза.

След това главната роля грабна жена ми. Тя най-добре знаеше
как точно да й се обясня и кога да се оженим. Нещо повече — тя
знаеше по-добре от мен какви деца искам аз, в какъв дом да живея,
какво харесвам за обяд и какво (най-вече за пиене) не обичам.

Като щафета пое главната роля синът ми. Той ми обясняваше
какво съм постигнал и какво не, къде искам на почивка да го пратя,
какво хоби (строеж на къща за него) имам.

И през цялото време държавата ми казваше каква заплата ми се
полага, в какъв панел да живея, за какви строежи на заводи и
резиденции да отиват парите ми, къде да бъда на работа разпределен,
как да се казват синовете ми, какъв строй да строя, та властниците в
него да ме вкарват…

Но най-сетне умрях. Защото снахата знаела как съм мечтаел по-
бързо да си отида, та стаята да освободя и да не се мъча, внукът знаел
какво джамборе очаквам да вдигне в моя памет… А пък попът знаеше
кои точно молитви жадувам да ми чете от погребението до 40-те дни.

Така протече животът ми — тая театрална сцена, на която всеки
иска да играе главната роля.

Кой съм аз ли? Аз съм масовката…
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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