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Клоунът, който познавах, беше престанал да 
бъде смешен.

Беше дебел, но телесната му маса изненадва-
ше с пъргавината си. Имаше уста във формата 
на сърце, притисната между две едри бузи, и 

гъсти вежди надвиснали над малки, живи очички. Тези 
вежди – и по-точно тяхната невъзможна дъгообразна фор-
ма – бяха предначертали съдбата на Оскар, бяха го предали 
безмилостно на тъжната участ на клоуна. От съвсем крехка 
възраст те бяха изписали на лицето му маската на комедията. 
Нямаше нужда от грим – и най-талантливият гримьор не 
би успял да постигне израза на глуповато учудване, който 
веждите му придаваха, и който будеше смях.

На веждите си Оскар дължеше всичките си неволи, но 
и своето спасение. Те го бяха изолирали много рано от 
околните – не че му липсваха приятели, даже напротив, 
участваше в няколко банди, беше винаги в центъра на съ-
битията, винаги в компания, никога сам. Но смехът създа-
ваше някаква дистанция. Помиташе 
равнопоставеността, защото когато се 
смееш на някого, ти се извисяваш над 
него и този дисбаланс прави илюзорна 
всякаква близост, колкото и страстна да 
е тя. Смехът отчуждаваше.

И така, приятелствата на Оскар оста-
ваха повърхностни, никога не достигаха 
до онези човешки дълбини, които могат 
да свържат две същества доживот. Той 
усещаше емоционалния недостиг в свои-
те човешки отношения и страдаше, защо-
то дълбоко в себе си бе сантиментален. 
Надяваше се да открие лек, като умножаваше познанствата, но 
търсенето на истински чувства оставаше безплодно: невидима 
преграда отделяше Оскар безвъзвратно от другите.

Всичко това се дължеше на неговите вежди и той ги мра-
зеше. Искаше да ги коригира, да ги изправи. Понякога за-
ставаше неподвижен пред огледалото и рисуваше две черни 
черти върху отражението си. Съзерцаваше двата чифта 
вежди на това лице, чиято съдбовност упорито отказваше 
да приеме.

Дълго лутане и безброй младежки терзания трябваше 
да отведат Оскар до подножието на клоунската му участ. 
Роден в Париж, в семейство на интелектуалци, той имаше 
пред себе си бляскаво бъдеще, подобно на двете му по-
големи сестри, които бяха успели в живота. Първо изучи 
социологията и историята, след това науките за Земята, 
после етнологията. Беше блестящ, схващаше бързо, но и 
всичко бързо му омръзваше. Обичаше да си фантазира, да 
прекарва времето си с приятели, да похапва. За известно 
време се влюби в кулинарията. После засади канабис и реши 
да стане земеделец. Замина за Пиренеите да отглежда кози 
в една ферма. Пасеше стадото по потъналите в зеленина 
хълмове, пушейки собствената си продукция. Близките му 
гледаха безпомощно как пропилява дарбите си и постепенно 
се отдалечаваха от него.

Оскар имаше голям успех сред момичетата... Но като 
довереник. Беше очарователен и лек – чудесна компания. 
Умееше да слуша и задаваше въпроси като изтънчен психо-
лог. Момичетата го обожаваха, но нито едно не се сети да 
го целуне. Лицето му събуждаше по-скоро смях, отколкото 
желание за целувка. Както често се случва с екстровертните 
личности, Оскар беше срамежлив. Цели десет години бе лудо 
влюбен в едно русо и ефирно същество, което пък линееше 
заради друг. Оскар така и не успя да изрази своя плам, опли-
таше се в думите. Това принудително и дълго мъчение, което 
прерастна в емоционално огорчение и обида, окончателно 
го убеди във вродената несъвместимост между чувствата и 
неговия живот.

Остана девствен до двайсет и петата си година, което го вкара 
в дълбока депресия. Трябваше да се появи една чернокоса съ-
държателка на кабаре с огромна червена уста и застаряващи 

гърди, смачкани в черен корсаж, за да 
го освободи от бремето на девственост-
та. Тази петдесетгодишна безсрамница, 
ненаситна на мъже и слава, се наричаше 
Тереза. След успешна международна 
кариера в цирка, тя се беше установила 
в Париж. Държеше малко развлекател-
но заведение в двайсети квартал, кое-
то не се изпразваше – тя беше опитна 
cabaretera, притежаваше завиден бизнес 
нюх и безпогрешен усет за зрелищното. 
Щом забеляза Оскар сред публиката, 
срамежлив, порозовял и пухкав, и най-

вече, когато видя неговите вежди, тя диво го обезчести на 
кабаретния дансинг, след края на спектакъла.

Тереза пожела Оскар заради неговите вежди и техния ко-
мичен потенциал; той се влюби в нея до уши заради повехна-
лите й гърди, устата, дързостта й. Тя го ангажира незабавно в 
шоуто си и започна да го експлоатира. Той изпитваше към нея 
безгранична признателност и възхищение, които не угаснаха 
дори и след като Тереза го изхвърли безжалостно от шоуто; 
жената се отегчаваше бързо и не познаваше угризенията.

Но благодарение на нея, младежът бе обикнал смеха, това 
странно нещо, което се ражда в коремите и пробива лицата, 
неговото кристално звучене, неговия електрически заряд. 
Оскар най-сетне се помири с веждите си и им повери юздите 
на своя живот. Преброи парите си, купи си цилиндър, постави 
го върху паветата на ъгъла на една улица и започна да прави 
гримаси. Минувачите забавяха крачка, някои се спираха от 
любопитство и защото имаха време. Те подозрително наблю-
даваха как този чудак се прави на клоун, как си дере гърлото 
и се удря по главата. Известно време стояха стъписани. После 
някой избухна в смях и повлече останалите.

По тялото на Оскар пробягна мощна оргазмична тръпка, 
която се запечата в паметта му завинаги. От тук нататък 
щеше да посвети живота си на нейното търсене. Щеше да 
изгаря от едно единствено желание: да предизвиква смях.
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Скоро Оскар бе открит от организатори на улични фес-
тивали, започна да сключва договори. Купи си баничарка, 
Ситроен C15, беше в средата на осемдесетте. Сложи отзад 
матрак, организира пространството с етажерки за дрехи, 
инструменти, домакински съдове и потегли на път: Клер-
мон-Феран, Екс ан Прованс, Вилньов д’Аск. Подписа договор 
с белгийски агент: Намюр, Антверпен, Брюксел. Купи си 
тромпет, кутия за фокуси, китара; обогатяваше репертоара 
си. Свърза се с продуцент от Мадрид, проговори на развален 
испански: Виго, Валядолид, Сеговия. Направи и първото си 
представление в зала, хубава мъничка театрална зала.

Купи си зелено Пежо Partner – баничарката на девет-
десетте – и го обзаведе като подвижен дом, въпреки че не 
беше принуден да нощува в него – вече му плащаха хотел-
ски стаи. Сега жените сами падаха в леглото му като зрели 
сочни праскови, а той бе щастливият любовник, който ги 
береше. Но не се влюби в нито една, отдавна беше отстранил 
чувствата от живота си. Играеше във все по-големи зали, 
винаги препълнени, отсядаше във все по-шикозни хотели. 
Свикна с хамамите, с джакузитата, с класните ресторанти. 
Напълня още повече. Купонясваше, имаше отново много 
приятели, които щедро поеше. Смях, жени, пътешествия... 
Така отлетяха двайсетина щастливи години.

Един ден, никой не разбра защо (вежди-
те си оставаха същите), Оскар спря да 
бъде смешен. Беше станал огромен и на-
вършил петдесет години, но причината 
не се беше нито във възрастта, нито в 
килограмите. Въпросът беше много по-
сложен, отколкото изглеждаше на пръв 
поглед: защо не беше смешен?

Припомняше си онези спектакли, 
когато публиката избухваше в кикот 
при най-малкото потрепване на лицето 
му. Взираше се в спомените си, изуча-
ваше жестовете си, преслушваше думите си и се питаше: кое 
го правеше смешен? Не намираше дори сянка на отговор: 
смехът, когото мислеше, че познава интимнo, се беше увил 
в непроницаема мистерия.

Няма нищо по-тъжно, нищо по-сърцераздирателно от 
клоун, лишен от смях. Оскар бавно потъваше, като круши-
рал в открито море кораб. Уедини се насаме със себе си и 
с алкохола и се остави по течението. Разпродаде малко по 
малко вещите си: китарата, кутията за фокуси, тромпета. 
После задлъжня. В някакъв последен порив на инстинкт за 
самосъхранение стегна зеленото Пежо – бяха първите години 
на третото хилядолетие – и хвана пътя.

Тогава го срещнах за пръв път. Видях го да изпълнява но-
мера си на един уличен ъгъл в Лисабон. Беше горещо. Пуснах 
една банкнота в шапката му: не беше смешен, възнаграждавах 
тъгата му. Той хвърли бърз поглед към банкнотата и продъл-
жи да играе с удвоено усърдие, но усилията му да ме разсмее 
го правеха жалък. Канех се да си тръгна, когато забелязах 
едно кученце, което обикаляше наоколо и захапваше от 
време на време панталона на клоуна. Нескопосаният начин, 
по който Оскар го отблъскваше, ме накара да се усмихна. 
Кученцето не се отказваше, двамата очевидно се познаваха. 
Оскар се изнервяше, проклинаше го на различни езици.

– Как се казва? - попитах.

Той ме погледна раздразнено, сякаш мълчаливо ме питаше 
защо по дяволите се бъркам, отговори без никакво желание, 
прочиствайки гърлото си, вероятно, за да се отплати за банк-
нотата в шапката, която наблюдаваше отдалеч.

– Не знам. Не е мое.

Беше женска, но не обичам думата кучка. В началото той не я 
искаше. Шапката и стомахът му бяха празни, а тя изглежда-
ше изгладняла. Опита се да я прогони по всякакви начини, 
дори я срита, но тя го следеше неотлъчно. Подтичваше на 
малките си лапи, зад или пред него, въртеше глава, за да 
провери дали той е все още там. Беше малка, съвсем бяла, с 
изключение на едно червено петно зад ухото. Имаше много 
фина муцунка и тъжни очи.

Тя го придружи до баничарката, паркирана на пуст терен 
в края на града. Примирен с нейното присъствие, Оскар не 
й обръщаше внимание. Започна да пали огън, защото нощта 
се спускаше и въздухът рязко захладняваше. Тя го гледаше, 
седнала, как приготвя оскъдната си вечеря, повдигаше уши 
по особен начин. И все още беше там, когато той приключи 
с храната, неподвижна, единствено муцунката и ушите по-
мръдваха нервно. Стори му се комична.

– Добре, щом искаш да останеш, остани, обаче трябва да 
си изкарваш хляба, каза й той, търкайки 
вежди, недоволен, че е отстъпил.

Тя преспа навън, на Оскар и през ум 
не му мина да я покани вътре, много се 
надяваше да не я види никога повече. 
Но рано сутринта тя все още беше там. 
И когато той тръгна към града, тя го 
последва, а горещината вече се засилва-
ше. Докато се катереше с мъка по една 
уличка на хълма, Оскар бе привлечен от 
някакво бледо розово петно на прашна-
та витрина на магазин за вехтории. Той 
се приближи и се полюбува на куклата 

и най-вече на балетната й рокля с пачка. Влезе и се пазари 
настоятелно със старата португалка преди да се сдобие със 
съкровището. След това се върна при камионетката. Отвори 
задната врата и седна на ръба на каросерията. Взе несръчно 
женската в ръце, погледна я за пръв път, погали я. Започна 
да я облича – тя не мърдаше и го съзерцаваше с влажните си 
очи. Дишаше бързо, с отворена уста и изплезен език.

Той я облече като балерина – тя се вдигна на задните си 
лапи и започна да се върти. Той плесна с ръце, та тя беше 
родена танцьорка! На следващия ден той се хвана да поправи 
старата си колона и звуковата уредба. Всеки ден я облича-
ше, пускаше музика и я гледаше как танцува. Дресираше я 
с поглед.

Когато прецени, че е готова, той се отправи към града с 
нея, пообиколи и си избра едно ъгълче. Направи й знак с гла-
ва и натисна „play” – тя се вдигна на две лапи и започна да се 
върти. Хората се тълпяха като всмукани от малък магически 
вихър. Лека тръпка пробяга по тялото на Оскар. Шапката 
беше пълна. Вечерта той раздели монетите от банкнотите и 
преброи. Потри ръце. Погледна своята женска с озарено от 
вътрешна радост лице:

– Никак не е зле, ma belle! каза той. И я погали.
На следващия ден чудото се повтори. Купи бутилка вино 

и захар на бучки. Вечерта направи малка трапеза до огъня 

Той я облече като 
балерина – тя се 

вдигна на задните  
си лапи и започна  

да се върти.

Лицето му  
събуждаше  

по-скоро смях, 
отколкото желание  

за целувка.

Веждите на Оскар
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и седна. Наблюдаваше я, осветена от пламъците, в профил, 
седнала деликатно на задните си лапи. Хвърли й бучка захар. 
Изпи една чаша вино, беше жаден, сипа си отново. Тя бли-
жеше захарчето. Оскар поиска да й каже нещо и с учудване 
забеляза, че тя си няма име. Трябваше да я нарече някак. Но 
как? Тя беше лапнала захарчето и го хрускаше с кучешките 
си зъби. Той все така я гледаше, изгубен в собствените си 
мисли.

– Зита, ma chérie, харесва ли ти това име?
Тя се облиза и размърда леко опашка.
Оскар обичаше да я гледа как танцува. Искаше му се да 

направи спектакъл с нея и започна да я дресира с думи. Гово-
реше й. А той самият, без да си дава сметка, ставаше смешен 
отново. След всяка репетиция, след всяко представление, й 
даваше бучки захар. По-късно когато познаха славата и бо-
гатството, той започна да й дава, каквото тя си пожелаеше: 
шоколадови бонбони, замразени сладки кестени, локум. Сега 
я обичаше чисто и просто. Вечер си говореха. Той заспиваше 
със Зита на гърдите си.

Спектакълът им пленяваше хората на улицата и не ги 
пускаше, докато не свърши. Скоро двамата бяха поканени от 
някакъв малък театър, след това от друг, по-голям. Оскар и 
Зита! Залите отново бяха препълнени, по стените отекваха 
смехове.

В номера, който им донесе слава, Зита, натъкмена в бле-
дорозовата си рокля, танцуваше „Умиращият лебед”, върху 
оригиналната музика. Въртеше се в кръг с муцунка във въз-
духа и свити предни лапи. Беше изразителна, притежаваше 
грацията на руска балерина. Накрая тя бавно се свличаше 
и лягаше на сцената, протягаше се, потрепваше и се вце-
пеняваше. Зрителите си мислеха, че е умряла и плачеха. Тя 
подскачаше рязко. Подтичваше с лай по сцената, извивайки 
се, всички се смееха. После тя се хвърляше в ръцете на Оскар, 
светлините угасваха.

Аз също се смях и плаках, като гледах спектакъла; отдав-
на бях разпознала Оскар върху афишите. Накрая останах 
във фоайето, сред тълпата, която го чакаше. Той се появи, 
облечен в раиран халат, последван от подтичващата Зита, 

без рокличка, като гола. Той сияеше. Смесваше се с хората, 
отдаваше се на любимата си публика. Когато ме забеляза, той 
ме разпозна на секундата. Предложи ми чаша шампанско, 
която изпихме отделени от тълпата. Полюбопитствах:

– Зита, това е руско име, нали?
Бърках го със Зина, умалителното от Зинаида.
– Не, италианско е, отговори Оскар видимо без желание, 

както първия път, колебаеше се дали да продължи. Каза 
неохотно: – Идва от Тереза.

Повдигнах вежди, не разбирах много добре връзката, 
виждах, че го дразня, но стоях до него настоятелно.

– Тереза, Терезита, Зита, отрони той накрая.
И след това ми кимна за поздрав преди да изчезне.

Те изживяха щастливи години, обикаляйки света и сме-
ховете на различни езици. После един ден, в края на „Уми-
ращият лебед”, Зита остана легнала на сцената и повече не 
стана. Този път умря наистина, от рак или може би от диабет, 
заради преяждане със сладкиши.

Клоунът, както е известно, не може да плаче. И очите на 
Оскар останаха сухи, но кървави сълзи капеха в сърцето му. 
Една част от него си отиваше с този кръвоизлив.

Оскар се сгромоляса. Сам той вече не беше нищо, нито 
смешен, нито тъжен. Разви непоносимост към сцената, на-
помняше му Зита. Отново се остави по течението, годината 
беше някъде две хиляди и десета, а той скоро стана толкова 
беден, колкото беше преди да срещне Зита. Накрая продаде 
зеления Partner.

Последно го видях легнал под една улична порта в Лил, 
увит в овехтял червеникав спален чувал. За малко да не го 
разпозная. Беше отслабнал, лицето му беше превзето от гъ-
ста брада, очите му блуждаеха. Беше много остарял, сякаш 
караше тежка и продължителна болест. Едно малко кученце 
се вьртеше наоколо, но той не му обръщаше внимание. Не го 
искаше, страхуваше се, че ще му напомни за Зита. Не искаше 
повече да се привързва, не искаше да страда.

Но искаше отново да чува смехове... 

Ружа ЛазаРова е родена през 1968 г. През 
1991 г. заминава за Париж, където живее до 
днес.

Първите си разкази публикува още в Бълга-
рия. Във Франция публикува четири романа, 
които са високо оценени от критиката. По-
следният е публикуван в престижното изда-
телство „Фламарион”.

Първият й роман, „На върха на езика” 
(1998) е забавно пътешествие в лабиринтите 
на френския език. Написано с финес и хумор, 
то описва смешни ситуации, в които може да 
изпадне чужденецът, който не разбира или не 
тълкува правилно някои изрази.

Вторият й роман, „кръстосани сърца”(2000), 
е високо оценен заради хрумването на ав-
торката да повери повествованието на Жюл 
и Жан, които са основните герои в романа, 
а всъщност са гърдите на една млада жена 
на име Мюриел. Светът е видян през техните 
очи в трагикомични краски. те имат различни 
характери и коментират и възприемат по 
своему мъжете, които ги докосват. Романът 
поставя сериозни въпроси за възприемането 

на женското тяло в съвременното общество и 
ако ева енслър пише „Монолози за вагината”, 
то Ружа лазарова прави диалози за гърдите, 
които могат да се възприемат и като женския 
фалос.

третият й роман, „Спирачки” (2004), е доста 
по-различен от предишните два, пропит с 
тъга и самотност. Главната героиня, банков 
служител, не се разделя от своя мотор, с който 
поддържа страстна връзка. лазарова поставя 
проблема за андрогинното начало у човека, за 
сложната сексуалност, за невъзможното разби-
рателство между двата пола, за трудността да 
обитаваш собственото си тяло.

Последната й книга е „Мавзолей”. Романът 
разказва историята на три поколения жени, 
преживели комунизма в България и не се 
страхува да даде оценка за падналия преди 20 
години режим. Заглавието е свързано с мав-
золея на Георги Димитров, чиято призрачна 
мумия преследва съзнанието на най-младата 
разказвачка. „Мавзолей” ни връща към пред-
метите и бита на социализма, към навлизането 
на грозните и унифицирани вещи в живота ни, 

към времето на конфекцията и лозунгите. от 
страниците на романа лъха чувство на дъл-
бока погнуса, по-силна от екзистенциалното 
гадене на Сартр, където човекът осъзнава 
своята излишност в света. Погнусата при Ружа 
лазарова е предизвикана от озверяването и 
цинизма у човека, от всеобщата лъжа и е съ-
пътствана от омраза, примесена със страх.

За себе си авторката казва, че обича ско-
ростта и алкохола, страхува се от хората, кои-
то окончателно са се установили в живота и е 
пълна с противоречия и невероятни истории 
за разказване.

30   pоден глас


