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(Продължение от бр. 2/2008)

Назначаването на Васил Апостолов за директор
на Кукления театър в Стара Загора съвпада с моето
постъпване на работа в САБ. С Васил се познавахме
още от ВИТИЗ. Той беше напуснал Политехниката
и беше започнал да следва куклено актьорско май-
сторство. Васко беше широко скроен човек. Той мо-
жеше да се занимава, и то успешно, с различни дей-
ности. Защото с каквото и да се заемеше, влагаше
много амбиции, постоянство и огън. В Дома за лите-
ратура и изкуство за деца и юноши, където работе-
ше непосредствено след завършване на ВИТИЗ, освен
с ученически куклен театър, участваше активно в
основаването и списването на печатан орган; в Ста-
ра Загора без негово участие едно занемарено читали-
ще не би се превърнало за времето си в модерна сгра-
да за куклен театър с атрактивна фасада; пак в Ста-
ра Загора той основа първата у нас експозиция на
българското куклено изкуство; пак Васил Апостолов
беше инициатор и организатор на първата в стра-
ната портретна вечер на ветеран от този театър.
А на приятелите тихо доверяваше, че трябва „да се
шуми“ за кукленото изкуство. Простата истина бе-
ше, че той искаше да постигне уважение към труда
на творците. В преследване на тези цели Васко беше
неуморим и безкрайно изобретателен. Макар и вече
завършил специалността „актьорско майсторство
за куклен театър“, той се посвети на режисурата и
директорството. Това положение му позволяваше
да бъде едновременно и художествен ръководител на
театъра, и мениджър, осъществяващ многобройните
му задгранични гастроли. До края на дните си Васил
Апостолов поставяше и режисираше пиеси, както в
своя театър, така и като гастрольор в цялата
страна и извън нея. Не можех да си представя един
фестивал на професионалните или любителски кукле-
ни театри без негово участие. По същото време
той търсеше и вербуваше автори за каузата на кук-
леното изкуство. И после лично ги консултираше по
въпросите на кукленотеатралната специфика.

Васко беше винаги в движение. Нещо неукротимо
имаше в постоянния му стремеж всичко да извърши
максимално бързо и добре. Той постоянно отиваше
на някъде или се връщаше от някъде, или бързаше за
някъде. Все нещо неотложно му предстоеше. Като че
времето никога не му достигаше да свърши замисле-
ното. Не съм го запомнила седнал на раздумка с прия-
тели. Като че искаше да направи повече неща, откол-
кото позволява един човешки живот. Оказа се обаче,
че и той като всеки човек от такъв тип, беше над-
ценил силите си. Личната му здравословна трагедия
беше една дълго подготвяна от самия него трудова
злополука с безкрайно тъжен край.

Малко, ама съвсем малко бяха онези директори,
които отдаваха значение на миналото, на паметта
на театъра. А от тях зависи всичко, за да се създаде
архив в един малък организъм, какъвто е кукленият
театър. Васил Апостолов беше човек, широко отво-
рен към подобна идея. В Стара Загора заедно със сце-
нографа Любомир Цакев събираха от цялата страна
кукли и реквизит на пиеси със значими художествени
качества. И с материалната помощ на съвета за кул-
тура от града, която пак Васил беше издействал, те
подредиха експозиция в два магазина срещу театъра.
Експозицията беше показана и в галерията на улица
„Шипка“ 6 в София. Лично тогавашният председател
на СБХ Светлин Русев съдейства за това и дори от-
кри изложбата.

Плановете бяха големи – тази експозиция да бъде
включена сред туристическите обекти на Балканту-
рист (тогавашния единствен туроператор у нас).
Но колцина подкрепиха тази инициатива? Повечето
от директорите на куклени театри веднага заподоз-
ряха опит за изтъкване. Те скъпернически пресмята-
ха цената на куклата, която трябваше „да харижат“
на сбирката. Комитетът за култура нехаеше. По-
важно за дирекция „Музеи“ беше да сервилничи пред
Людмила Живкова, отколкото да гледа в перспекти-
ва. Аз публикувах лично отворено писмо във вестник
„Народна култура“. И макар че тогава законът задъл-
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жаваше засегнатата институция да даде писмено
обяснение в рамките на един месец, отговор пак не
последва. Дали това беше израз на пренебрежение или
изобщо никой от тази дирекция не четеше печатния
орган на КИК?

Стара Загора! Обичах този град, особено когато
цъфтяха липите. Целият град ухаеше приказно. В на-
чалото на 70-те това беше единственото място в
България, където на гарата чакаха файтони с коне и
тромби. Винаги се возех на файтон до хотела, който
беше на около 500 метра от гарата. Дори веднъж, ко-
гато пътувахме повече хора, аз още във влака ги
кандърдисах, взехме си два файтона и така пристиг-
нахме в хотела...

По всеки празничен повод получавах закачливи
поздравления в стихове от старозагорския сценограф
Веселин Неделчев. В тях винаги беше вплетено ня-
какво огорчение от критиката. Навярно в някакъв
момент се е получило недоразумение между нас. А не
е изключено някой с „кукленска“ лекота да е извъртял
някаква интрига. Но Веско винаги стои в съзнанието
ми все така мълчалив, саркастично усмихващ се, мно-
го внимателно следящ поведението на другите и пре-
цизно преценяващ ги. Той беше добър професиона-
лист, особено в пиесите за най-малките, но остава-
ше в сянката на иначе артистичния, шумен и само-
изтъкващ се Цакев. И така, възприел пасивна пози-
ция, Веселин Неделчев ощети преди всичко себе си,
отказвайки се като че доброволно от публичното
признание, което му се полагаше.

В този град се сприятелих с един човек, който
отдавна вече не е между живите – кукларят Коста
Вълков. Той беше благ, деликатен човек. Вродено му
беше умението  да изслушва и да избягва да дава съ-
вети или – пази боже! – рецепти. Неговата личност
излъчване особена атмосфера на мекота и толерант-
ност. Коста беше чужд на клюките и злобата. Не-
го го занимаваха въпросите на изкуството, на педа-
гогиката, на човешките взаимоотношения. Много-
кратно сме говорели за творческия процес в кукле-
ния театър и той е споделял, че изпитвал нужда на
наблюдава в ателието правенето на куклата, с коя-
то е предстояло да играе. Обичал и усещал особено
голяма полза при самостоятелна работа с куклата
пред огледало. По времето, когато се запознахме,
Коста имаше много сериозни проблеми със здравето
и му предстоеше пенсиониране по болест. Той мъл-
чаливо, но тежко изживяваше професионалната си
раздяла с театъра. Така че въпросите от професио-
нално естество оставаха на заден план. Мъката си
криеше под постоянна вълна от вицове и хумор. Яв-
но беше му необходима нова мотивация, която да го
задържи прав в тази голяма лична беда. Но каква да
бъде тя?

Тогава работех в САБ и го срещнах с известна-
та наша актриса и рецитаторка Катя Зехирева, ко-
ято без уговорки подкрепи неговите рецитаторски
намерения. След това Коста по-спокойно започва да
мисли, че кукленият театър не е единственото по-
ле, в което може да се реализира. С много търпение
и лишения той продължи да крепи своето крехко

здраве, като съзнателно ограничи публичните си
контакти.

Докато беше жив нас ни свързваше приятелство.
Не минаваше година без да получа от него поздравле-
ния за рождения ми ден, който неведнъж самата аз
забравях. И ето сега, след като толкова време Коста
не е при нас, живите, не престава да ме навестява
мисълта, че не съм била достатъчно добра и внима-
телна към приятелите си. А такива като Коста Въл-
ков ми даваха деликатни знаци за моята човешка не-
брежност и нехайство.

Коста внезапно почина в навечерието на една Но-
ва година. А само няколко дни след празника получих
поздравителната му картичка. Значи дори в пред-
смъртните си дни той е мислил за живите. И пак
извърши необикновеното – успя да изпревари
смъртта.

***
Цвятко Цветков заварих като сценограф на Ру-

сенския куклен театър. С него и тогавашната му съп-
руга Емилия бяхме приятели. Те живееха на тавана на
една сграда на брега на Дунава, от където гледката
беше невероятно красива. Та този таван беше разде-
лен на две. В едната половина беше жилището на се-
мейството – невероятно с домашния си уют. В дру-
гата – ателието на Цвятко. Според думите му още
не било достроено. Но на мен и така ми се струва-
ше прекрасно. Объркване в главата ми предизвика са-
мо вида на една кокошка, отглеждана в кафез на ка-
пандурата. Обяснението, придружено със смях, беше,
че Цвятко не обича пилешко месо, закупено от мага-
зин. Добре, нека всеки си живее както иска! Но за то-
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зи анахронизъм се сетих много по-късно, когато ми се
наложи да се замисля – меко казано – върху страннос-
тите в характера на Цвятко, които често трудно
се връзваха в една личност.

Когато за пръв път ми предложиха да преспя в до-
ма на семейството, аз веднага се съгласих. Сложиха ме
на миндера в ателието. А това беше една ниша меж-
ду покривните греди. На стените около мен висяха
портретите на прабългарските воини от картини-
те на Цвятко. Почувствах се някак особено. Сигур-
но твърде голяма изразителност и сила е имало в те-
зи картини. Видях и някои от неговите женски
портрети, за които по-късно чух, че са откупени от
много художествени галерии в страната. Особено
възхита пазя в сърцето си и до днес към „Момиче с
марионетка“. Може би защото в нея Цвятко беше
прелял част от своята любов към тогавашната си
съпруга Емилия, която му е позирала. От картината,
рисувана в светли тонове, струеше грация и поетич-
на мекота.

Странен човек беше този Цвятко Цветков! Той
беше от село, но за детството си не обичаше да го-
вори. Връзката му със земята, с майката, със семей-
ството беше много силна. Почти собственическа.
Може би затова така силно претворяваше българска-
та история, атавистично чувствайки се част от
нея. Може би и затова неистово искаше да има здра-
во семейство и деца. Но всичко това той натиква-
ше в матрицата, която единствено признаваше. Вся-
ко отклонение в това отношение предизвикваше
буйната му, необуздана ярост и дори грубост. Тогава
той ставаше несговорчив и дори противен.

Веднъж трябваше с Цвятко да чакаме някакъв чо-
век пред ВИТИЗ. И той предложи да посетим една
изложба в чест на стогодишнината на Априлското
въстание, експонирана в „Славянска беседа“. И дока-
то аз се суетях да чета надписите на изложените
експонати, Цвятко застана в средата на залата,
обгърна с поглед изложеното и се провикна: „Гледай
какви мъже са загинали, затова се изроди нацията ни!“
Такава своеобразна чувствителност имат само особ-
няците. Цвятко беше един от тях. Затова изпит-
вам особена болка от странната метаморфоза в лич-
ността му, започнала много преди да се разболее.

Всъщност запознах се със сценографа Цветков
през 1968 г. на едно обсъждане на Кукления театър в
Русе. Негова беше сценографията на всичките пред-
ставени четири постановки, която поразяваше с
особения си маниер в обобщенията. А самият той
ми направи впечатление на спокоен, премерен човек.
Седеше и внимателно слушаше изказванията. От
всичко видяно се запечати в паметта ми пластика-
та на „Чиполино“ със своеобразния подход – дързък и
изобретателен – към куклените характери, с избора
на материали при конструирането им, с пестели-
востта на формата… Забележителна беше куклата
на Господин Грах, която имаше тяло от грахова кон-
серва, крайниците Ӝ бяха свободно тресящи се спира-
ловидни пружини, а главата беше скулптирана като
грахова шушулка. Всъщност това беше една твърде
елементарна в конструктивно отношение кукла на

пръчка. Но като художествено внушение тя беше не-
вероятно богата. В следващите години Цвятко на-
прави и други спектакли в този характерен за него
стил, в който метафората беше категорична, плът-
на, поднесена без уговорки и компромиси. При него
липсваха недомлъвките. Той беше много категоричен
в кукленотеатралната образност, за да допусне в
творчеството си случайни неща. Цвятко беше един-
ственият сценограф в българския куклен театър, кой-
то твореше по този начин.. Показателна в това
отношение беше и сценографията му на „Желязното
момче“ от Йордан Радичков (режисьор Веселина Ата-
насова). После по неизвестни за мен причини, изнер-
вен и притеснен, Цвятко като че все по-често пра-
веше малки „компромиси“ в тези „свои“ води, излъч-
ващи блясъка и дълбочината на куклената метафора.
Личното ми обяснение е, че Цветков беше толкова
самобитен творец, че той не срещаше често съмиш-
леници и равностойни партньори. В съзнанието ми
неговата фигура стои самотно особено на фона на Ру-
сенския куклен театър. Начинът му на мислене в из-
куството коренно се отличаваше от това на други-
те. И въпросът не опираше само до това, че той
владееше по-широко поле на творческа изява и съот-
ветно по-голям брой сръчности. Категорично не!
Проблемът беше в равнището на творческия и ху-
дожническия потенциал и зрялост. Разбира се, аз не
искам да отрека неумението и дори нежеланието на
Цвятко да се сближава с хората от театъра, да во-
ди някаква по-конструктивна дискусия с тях. Той
просто високомерно и лаконично хвърляше срещу
тях своите крайни оценки – именно крайни! – без да
се интересува кой и защо не е съгласен с тях. Цвят-
ко като че не умееше да дискутира, да доказва право-
тата си. Лаконизмът беше в изкуството му. При
това Цвятко беше истински отдаден на живописта,
както и на домашния уют. Той рядко гастролираше
в друг театър. Но въпреки това повече от две десе-
тилетия Цвятко Цветков беше авторитет в бъл-
гарската кукленотеатрална сценография. Неин все-
признат законодател. И безспорната емблематична
фигура на Русенския куклен театър!

***
Докато работех в САБ стана едно голямо съби-

тие за кукларите. През 1969 година в Прага, Чехосла-
вакия, беше насрочен конгрес на Световния съюз на
куклените и марионетни театри (УНИМА). По съ-
щото време щеше да се проведе фестивал на чехосло-
вашките куклени театри. А след неговото приключ-
ване в град Хрудим щеше да има фестивал на люби-
телския куклен театър пак под егидата на УНИМА.
Защото тази организация обединява всички, които
имат някакво отношение към кукленото изкуство –
и професионалисти в нашия смисъл на понятието, и
любители, и техническия персонал в куклените
театри, и дори просто фенове.

Нашата организационна подготовка за конгреса
продължи около 4-5 месеца. И така, през юли 1969 го-
дина един автобус хора потеглихме за Прага. За мен
повече от тях бяха съвсем непознати. Но лека-поле-
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ка се сближихме. В центъра на всичко беше актьорът
Иван Сивинов, дългогодишната емблематична фигу-
ра на Пловдивския куклен театър. Двата дни, през
които бяхме на път, бяха изпълнени със смях, закачки
и несекващия звук на кавалчето на Сивина.

Прага, обаче, беше тъжна и унила. В тези дни се
навършваше годишнината на Пражката пролет.
Всички заведения и магазини вечер затваряха твърде
рано, а беше лято и вечерите бяха дълги. Само цве-
тята на мястото, където се беше самозапалил Ян
Палих, бяха винаги свежи. А една вечер – в самото на-
вечерие на годишнината на събитията – минахме
покрай колона от танкове.

Спомням си с какъв ентусиазъм започнахме да по-
сещаваме представленията, включени във фестивал-
ната програма на чехословашките куклени театри.
Както трябваше да се очаква, имаше прекрасни спек-
такли, както и по-обикновени. Особено силно впе-
чатление ми правеше сериозността на професиона-
листите, с която правеха изкуство за деца. Неве-
роятно силна беше творческата им енергия, с която
те превръщаха зрелището в занимателен и поучите-
лен разговор с децата за явленията от живота. Кол-
ко внимателно, но настоятелно те насочваха адреса
на спектакъла към малките му зрители. В следващи-
те години, когато гледах у нас добри спектакли, кои-
то се клатушкаха между деца и възрастни, винаги си
спомнях за чешките куклари, при които и драматур-
гията, и сценографията притежаваха завидна избист-
реност и свежест по отношение на адреса.

Сигурно няма български куклар, който с развеселе-
на душа да не си спомня за големия брой прегледи и
фестивали, които се провеждаха у нас. Един от тях
беше „Златният делфин“ във Варна. Няма да се спи-
рам на еуфорията, която в тези дни обхващаше гра-
да. Колко радостни вълнения предизвикваше той! По

негово време във Варна се изсипваше цялата куклар-
ска гилдия. Виждах се със старите приятели и се за-
познавах с нови колеги. Кукларите са весели, непод-
правени хора. И това особено опростяваше комуни-
кациите между българи и чужденци. Кафенетата око-
ло предишния куклен театър се изпълваха с шумни
фестивални тълпи. От „Златни пясъци“, където
обикновено бяха настанени фестивалците, та чак до
центъра на Варна, се говореше на всички езици и най-
често с жестове.

Една година българският център на УНИМА беше
направил свои значки в три цвята: червена, синя и зе-
лена. Иван Сивинов в качеството си на негов каси-
ер, ги продаваше във фоайето на театъра. Там беше
и чехът Ян Малик – тогава почетен президент на
УНИМА. Всички познаваха проф. Малик. Бяха вижда-
ли неговата едра фигура с побеляла коса и брада, със
силно късогледи очи с малки очилца. Той винаги изпол-
зваше антрактите, за да записва нещо в бележника
си. Разказваше се, че имал десетки такива в дома си.

Иван с вроденото си чувство на любезност казва:
– Другарю Малик, заповядайте значка на БЦ на

УНИМА – и му подава една червена значка. И съвсем
тихо към мен – Надя, тридесет и пет стотинки.

Всички присъстващи избухват в смях. Но Иван
невъзмутимо записва срещу името ми „версията“ от
тридесет и пет стотинки.

– А може ли втора? – пита Ян Малик като си из-
бира синя.

– Можно, можно – най-охотно се съгласява Иван
на развален българо-руски. А към мене отново – Надя,
още тридесет и пет стотинки.

– А може ли и от другия цвят? – пак пита засмя-
но Малик, макар че не разбира причината за общия
смях.

– Можно, можно – продължава да любезничи Сиви-
нов – Надя, още тридесет и пет стотинки.

Ян Малик събираше всичко, свързано с кукленото
изкуство по света за бъдещия музей на куклите в
Прага. И ако там има три български значки, моят
принос е безспорен. Той е изразен в парични знаци,
които Иван Сивинов не забрави да прибере.

***
С групата, която през 1969 година отивахме в

Прага, пътуваше и Николай Изварин. Един делика-
тен млад мъж, който макар и с готовност да взема-
ше участие във всички кукларски веселби, се отделя-
ше от другите с особено строгия самоконтрол в по-
ведението си. Той беше дошъл от операта и въздър-
жано навлизаше в дебрите на куклената специфика,
без да се натрапва. Обичаше да разказва за младежки-
те си лудории. А ето, няколко години по-късно, вече
се увличаше от балета. И с явно удоволствие праве-
ше както сценографията, така и пейзажна живопис.

Изварин беше само няколко сезона във Варненския
куклен театър. Но спектакълът по приказките на
Оскар Уайлд влезе в историята на българския куклен
театър, колкото и да не им се иска на мнозина да
признаят. Улавянето на поетичното в драматурги-
ческата основа и превръщането Ӝ в кукленотеатрал-

„Метаморфози“ –
фрагмент от спек-
такъла на трупа
„Сивина“ (Ваня Си-
винова, Иван Си-
винов и Нина Си-
винова). Пловдив
(1976)

„Metamorphoses“ –
fragment of a per-
formance by the
Sivina Troupe
(Vanya Sivinova,
Ivan Sivinov and
Nina Sivinova).
Plovdiv, 1976
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но зрелище е най-голямата сполука на постановъчния
екип. Защото пак се налага да припомня стари есте-
тически твърдения, че поезията изгражда образите
от звуци, докато кукленият театър не може да се
откъсне от своята материална същност. Освен то-
ва продължителната диалогичност на същинската
част на приказките, откъдето може лесно да се съди
за философските прозрения на Уайлд, допълнително
усложняват търсенията. Но именно във връзката на
поезията на Оскар Уайлд с театъра с кукли поста-
новъчният екип беше направил истинско художест-
вено откритие. Това беше въвеждането на подвиж-
ни колички-платформи, върху които бяха качени две-
те централни изпълнителки – Петя Мандаджийска
(Лястовичето) и София Ненова (Славеят). Движени-
ето на тези платформи по хоризонтала на сцената
всъщност чертаеше мизансцена, постигайки илюзия-
та за въздушност, за полет, които бяха така необ-
ходими за изтръгване на зрелището от битовизма и
сродявайки го с мечтата. Само това, според мен, е
достатъчно да впише името на този спектакъл сред
най-големите постижения на българския куклен те-
атър. Разбира се, завистта и неразборията в куклар-
ската гилдия оставиха до известна степен недооцене-
на тази художествена сполука. На преден план се
изтъкваше развлеченото трико на участниците в
интермедиите. Съгласна съм, че художествената
взискателност трябва да бъде задължителна за всич-
ки брънки на един спектакъл и все пак градацията е
крайно наложителна. В обратния случай рискуваме за-
едно с водата да изхвърлим и бебето.

Това, че спектакълът излъчваше мощна естетиче-
ска енергия, не може да се отрече. Но нима тя може-
ше да бъде сътворена без проницателната изящна
мисъл както на режисьора Злати Златев, така и на
сценографа Николай Изварин? Въпросът е риторичен.
И макар че в минутите на излишна самокритичност
Николай споделяше своето мнение за някои не докрай
решени проблеми, спектакълът пак беше дълбок и ця-
лостен. А приносът на сценографа не може да се по-
стави под никакво съмнение.

В същата година в Полския културен център в
София имаше изложба на пейзажи на Изварин, рисува-
ни от натура по време на творческата му команди-
ровка в Полша. През есента той не се появи в те-
атъра. Тихомълком беше го напуснал.

По време на един „Златен делфин“ след 1990 годи-
на го посетих в Градската галерия във Варна, на коя-
то беше станал директор. Поговорихме. Да, знае, че
се провежда „Златен делфин“, но нищо не е гледал. Не,
не е гледал спектаклите на Варненския куклен те-
атър. Това ми направи силно впечатление. Споделих
го с човек от театъра. Дваж повече бях изненадана,
че той не знаеше нищо за Изварин. Излишно е да до-
бавям, че този човек не беше случайно избран от мен.
Но и до сега не мога да забравя интонацията на Ни-
колай. Навярно той беше преживял свои огорчения в
театъра, които не показваше от мъжко честолюбие.
Нещо помръкнало, счупено имаше в отговорите му.
Дали кукленото изкуство или отделни личности
имаха вина за това? Получавал ли е той достатъчно

творческо удовлетворение или други, собствени под-
буди са го тласнали към нови брегове? За всичко то-
ва можем само да гадаем, защото Изварин го няма ве-
че да каже своята истина. Но от кога? Никой в те-
атъра не знае дори годината, в която е починал. А
това означава, че в ничие сърце не е останала и кап-
ка благодарност към човека, който беше съавтор на
толкова техни радости и слава.

***
Още в края на 70-те години беше одържавен кук-

леният театър в Ямбол. В работната атмосфера в
театъра и в ентусиазма на хората имаше нещо въз-
рожденско. Това бяха шепа самодейци, които по-рано
бяха участвали в любителската оперета към читали-
щето. След това се запалват по кукленото изкуст-
во и готово – театър. Във всичко това няма нищо
необикновено. Но само за няколко години в главата
на директора Марин Едрев узрява една много инте-
ресна творческа идея – да се направи театър на кук-
лата и маската. И това не беше само хрумка, а дело
на неуморен човек като Марин, който се захваща це-
леустремено за неговото осъществяване. Спомням си
първата постановка – „Котаракът в чизми“, която
постави началото. За постановчик беше привлечен
Сергей Висонов от ЦКТ, а Иван Цонев направи сце-
нографията. Най-провокативни във визуално отно-
шение бяха главите на героите. На сцената играеха
„живи“ хора в цял ръст, но както костюмите им,
така и пластическото им поведение бяха стилизира-
ни, а главите – подчертано уголемени с обемни мас-
ки. Интересът, с който се посрещна тази постанов-
ка, беше уникален, особено за един нов театър от
малък град. Театърът направи втора постановка в
същия стил и със същия постановъчен екип.

Но след това, както често става, един човек си
хареса този театър и разруши изграденото от пред-
шествениците му преди да покаже какво и доколко е
кадърен. Дори изпревари проверката на собствения
си талант. Облегнат на близостта си с местно пар-
тийно величие, той успя в пъкленото си дело. Недо-
разбрал някои естетически закономерности, той вле-
зе в конфликт с целия колектив, чувствайки опора в
ината на тъй наречения „секретар по идеологията“.
В резултат директорът Марин Едрев напусна теа-
търа, но чудесният актьор Марин Едрев направи ня-
колко запомнящи се роли във Варна и Шумен. А есте-
ствено, от идеята за маските не беше останала и
следа. И какво? Когато този партиен функционер из-
падна в немилост, пъзелът се пренареди. Друг местен
кадър си хареса сенчестото място на директор в кук-
ления театър и всичко се повтори...

Между раждането и смъртта като река протича чо-
вешкият живот. В нейните води плувах с много хора. С едни
се харесахме и заобичахме, с други се разделихме. За някои дъл-
боко съжалявам; за други съм благодарна на съдбата, че ме
отърва навреме. Но всичко това и още много се случи именно
с мен. Затова го записах. Това са зрънца от моите спомени.
Благодаря, че ги прочетохте. Дано тези редове върнат мис-
лите ви към част от хората, заедно с които преодолявах
вълните на живота.


