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Малка шатра, по средата 
още по-малка врата . Щом пре-
крачиш прага, времето спира . 
Затваряш очи и се оставяш на 
неспирната енергия да те носи 
по връхчетата на вълните, по 
пламъците на огъня и по всич-
ко, което си пожелаеш, защото 
знаеш, че следващите 70 мину-
ти ще бъдат краткия път до 
Невърленд . Там, където момче-
тата никога не порастват и там, 
където възрастните си припом-
нят детството .

Ако си настроен да гледаш 
цирк с животни, с фокусник по 
средата и несполучлив клоун , 
който краде пуканките на стоя-
щите в публиката деца, то не 
можеш да намериш нищо по-
добно в Circo Panico . Както 
споменах по-горе, щом прекра-
чиш прага, времето спира . В 
мислите се озоваваш на онези 
малки парижски улички отпре-
ди 80-90 години, осветени само 
с една лампа . Времето на Скот 
Фицджералд и Зелда Сейър, на 
закътаните кабарета в центъра 
на шумния град, на джазмени-
те, които живеят само с музи-
ката си, изобщо епохата на 
шумната интелигенция и кра-
сивите нощни прибирания .

Мислено, умно и интели-
гентно представление, каращо 
сърцето да тупти за още, а очи-
те да дебнат, за да не изпуснат . 
Време, в което ту се чувстваш 
като герой от онези стари фил-
ми на Тим Бъртън, ту ти се 
приисква да слезеш на сцената 
и да се впуснеш в играта, която 
се случва пред теб . Цирк, теа-
тър, музика, вариете, шоу, ка-
баре, няма дума, която може да 
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опише спектакъла на тези мла-
ди хора, раздаващи се до по-
следната минута, до последни-
те си сили .

Вратата се затваря, пълна 
тишина, мрак . Актьорите се 
скриват . Сякаш се пренасяш 
хиляди години назад и ставаш 
свидетел на древногръцка ко-
медия . Спектакълът на това 
цирково вариете (ако мога така 
да го нарека) проследява дра-
матургична нишка от ситуа-
ции, по време на които всеки 
един от артистите изпълнява 
своя коронен номер . По-скоро 
пърформанс, може би, макар 
да липсва алтернативното 
пространство . Няма дума, с ко-
ято мога да определя точно то-

ва, което ми се случи, но ко-
съмчетата по ръцете ми успяха 
да настръхнат на няколко пъ-
ти .

Лично за мен, Circo Panico 
беше едно от събитията на таз-
годишния фестивал . Спектакъл 
с неспирна енергия, мислен и 
умен в същността си . Сякаш 
изпипан като „по конец“ . След 
края му, щом двата странични 
входа се отвориха и ние зрите-
лите започнахме да излизаме, 
актьорите все още продължа-
ваха играта си, съпровождаха 
публиката по края на шатрата, 
не за да се сбогуват, а сякаш, за 
да заиграят заедно с нея . 
Наистина представлението на 
Circo Panico си заслужаваше 
всяка една минута, всяка една 
милисекунда, всичко, с което 
можеш да се потопиш и изчез-
неш .


