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Галилей е бил глупак 
(лято 2005) 

Ед но... две... 
Бро им. Во да та в ка на ла е не под виж на и тъм на, при ли ча на 

сним ка на кал без фо кус. Юл ски сле до бед през ля то то на 2005-а, 
ние гле да ме во да та и броим. 

Ние сме Сте фа но, Сил вия и аз, кой то за съ жа ле ние се каз-
вам Фи о рен цо. Тряб ва да стиг нем до де сет, кол ко му е? Бро е не то 
е при ят но, да ва ти усе ща не за не що лес но и си гур но ка то ма те-
ма ти ка та и си спо ко ен, за що то ма те ма ти ка та е пер фект на и ако 
и се до ве риш, не мо жеш да сгре шиш, са ми ят Га ли лей го е казал. 

Са мо че Га ли лей е бил глупак. 
Точ но та ка, Га ли лео Га ли лей, кой то е бил от Пи за и за то ва 

всич ки учи ли ща по те зи ме ста но сят не го во то име и ми на лия 
ме сец на из пи та за сед ми клас всич ки мои съ у че ни ци из бра ха 
Га ли лей за те ма та по фи зи ка. Аз пък си из брах атом на та енер-
гия, за коя то въ о б ще не ми пу ка, но важ но то бе ше да не му се 
да вам. Той е изоб ре тил куп не ща, а един ден на пи сал, че зе мя та 
се вър ти око ло слън це то и па па та искал да го из го ри, и то га ва 
той ка зал: „Не, про ща вай те, обър кал съм се, изоб що не е вярно.“ 

Но не за то ва е бил глу пак. Га ли лей е глу пак, за що то е ка зал, 
че при ро да та е ка то от во ре на пред нас кни га, а ма те ма ти ка та е 
ези кът, на кой то е на пи са на. В край на смет ка, спо ред не го, вся ко 
не що на све та и в жи во та – хо ра та, дър ве та та, ми ди те, звез ди-
те, мор ски те кон че та, све то фа ри те, ме ду зи те, аб со лют но всич-
ко мо же да бъ де обяс не но чрез чи сла та и ге о мет рич ни те фи гу-
ри. Кое то си е ед на ог ром на глу пост и в дей ст ви тел ност, ако аз 
го бях ка зал, всич ки щя ха да ме пра тят по дя во ли те, при то ва с 
пра во. Са мо че го е ка зал Га ли лео Га ли лей и за то ва тряб ва да е 
вяр но на вся ка це на, за що то бил ге ний и е жи вял във вре ме на, 
ко га то всич ки са би ли ге нии и твор ци и не са пре кар ва ли дни те 
си в па за ру ва не или в по ща та, или по ба ро ве... не, те съз да ва ли 
сти хот во ре ния или кар ти ни, или в слу чая, мно го важ ни фи зич-
ни за кони. 



10

Оба че си е глу пост. По вре ме то на Га ли лей не е има ло до ри 
ко ле ле та. Ни то елек т ри че ст во. И  ко га то им се до хож да ло по 
нуж да са го пра ви ли в ня кое гнус но гър не и след то ва са из хвър-
ля ли всич ко през про зо ре ца без до ри да пог лед нат да ли ня кой 
не ми на ва по ули ца та. Не са зна е ли да же как се пра ви лед, по 
дя во ли те, и за то ва е има ло хо ра, кои то сли за ли от пла ни ни те да 
им про да ват сняг. Нак рат ко, тия са си ку пу ва ли сняг! 

И се га ние тук раз пра вя ме, че ед но вре ме всич ко би ло прек-
рас но и про ник но ве но, а се га сме глу па ци и за ни що не ста ва ме... 
Кое то си е вяр но, глу па ци сме, са мо че спо ред мен ви на ги сме си 
би ли та ки ва, още от вре ме то на пе ще ри те та до днес сле до бед, 
ко га то аз, Сте фа но и Сил вия сто им тук на ка на ла и броим. 

И  ако иска ме да на пра вим състе за ние по глу пост, с то ва 
кое то ми пред стои, ще ги зад ми на всич ките. 

Три... Че ти ри... 
Спо ред кни га та на при ро да та, мо жем да бро им до де сет. 

Да же тряб ва. В про ти вен слу чай пи рат ка та до кос ва во да та пре-
ка ле но бър зо и из гас ва без да из бух не. На пра вих ме до ста про би, 
дъ но то на ка на ла е пъл но с не и з бух на ли пи рат ки, въпре ки че 
во да та е пре ка ле но мът на и не се виждат. 

Но ако ги за па лиш, из ча каш де сет се кун ди и по сле ги из ст-
ре ляш, пла мъ кът ве че е мно го бли зо до ба ру та и во да та не мо же 
да им по пре чи. Пи рат ка та вли та във во да та, по тъ ва и по сле из-
бух ва, а на по върх ност та се по я вя ват ме ху ри и ти ня и из плу-
ват жи во тин ки те, кои то имат ку ра жа да жи ве ят там до лу. Ри би, 
зми ор ки, лар ви: спи рат да съ ще ст ву ват и из плу ват всич ки на-
вед нъж с ко ре ма на горе. 

Ка то ги гле даш от ръ ба се виж дат са мо ко ре ми те им, кои то 
из пък ват ка то бе ли, из ду ти очер та ния, мно го мър тви. 

Но  очер та ние то, кое то ви дях ме та зи сут рин, бе ше не що 
съв сем раз лич но. Бе ше чер но и ог ром но, съв сем жи во, бе ше 
един впе чат ля ващ гръб нак, кой то се дви же ше без да бър за и 
раз де ля ше во да та на две. Ве че е офи ци ал но, чу до ви ще то от ка-
на ла съ ще ст ву ва, ня ма ни как во съм не ние. До се га са мо Сте фа но 
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го бе ше виж дал, но на не го не мо же да му се вяр ва. Сте фа но е от 
те зи, кои то ако ста нат през нощ та, за що то им се пиш ка, оти ват 
да съ бу дят ма ма, за да ги за ве де до то а лет ната. 

Та зи сут рин оба че го ви дях ме и три ма та. А и как да не го 
ви дим, бе ше ог ром но. Бях ме на ся да ли с въ ди ци те по из съх на-
ла та кал на бре га и да му се не ви ди, по я ви се то ва тъм но стра-
ши лище. 

Сте фа но из ви ка, че е аку ла, Сил вия, че е дел фин, но не мо-
же ше да е ни то ед но от две те, за що то те жи ве ят в мо ре то. Всъщ-
ност в Ама зон ка има дел фи ни, кои то са поч ти сле пи и жи ве ят в 
ре ки те. Са мо че тук не сме в Ама зон ка, тук сме в об ласт та Пи за и 
то ва до ри не е ре ка, а са мо един те сен ка нал, кой то ми ри ше на тор. 
Въ о б ще, чу до ви ще то не мо же да е ни то дел фин, ни то аку ла, но то-
га ва как во е? Има ше са мо един на чин да раз бе рем и то зи път ед на 
пи рат ка не бе ше до ста тъч на, тряб ва ше не що по-се ри озно. 

Ком плект пи рат ки шест на шест, ме га мо дел, про фе си о нал-
но ка че ст во, за вър за ни за ед но със среб рист изо лир банд. Сте фа-
но ка за: „Не е ли пре ка ле но?“ с он зи плач лив тон, кой то не за бав-
но те вбе ся ва. Сил вия и аз до ри не му от го во рих ме, из гле дах ме 
го нак ри во и на вих ме изо лир банд в ос но ва та на сно па пи рат ки, 
доб ре стег нат. Се га при ли ча на един-един ст вен ог ро мен ек с-
пло зив, при ли ча на ръч на гра на та. За по ве че тряб ва да се ви кат 
воен ните. 

Пет... Шест... 
Спо рът кой да хвър ли бом ба та про дъл жи по ло вин час. Сте-

фа но кла те ше гла ва и ри та ше в пра хо ля ка, мър мо ре ше: „Не е 
че ст но, въз пол з ва те се, за що то аз съм по-слаб“. По сле раз брах-
ме, че той на сто я ва да не я хвър ля ме. Обяс них ме му си ту а ция та 
и спря да съз да ва проб ле ми, да же се от да ле чи мал ко и за поч на 
въз бу де но да сле ди сцен ката. 

За то ва пък меж ду мен и Сил вия бе ше по-труд но. Вяр но е, че 
идея та за су пер бом ба та бе ше моя, но па ри те за пи рат ки те бя ха 
нейни, та ка че бях ме на рав но. И как то ви на ги, ко га то при каз ки те 
не во дят до ни що, нак рая ре ше ние то дой де с ки тай ски чоп. 
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Да ва а а а а а аай! 
Аз – хар тия, тя – ка мък. Спе челих. 
Ста ва въпрос за един, как да ка жа, спе ци а лен мо мент, то ва 

е по след ни ят път в жи во та ми, в кой то пе че ля об лог. Или по не с 
та зи ръ ка, дяс на та. Коя то се га сти ска бом ба та и ед ва ус пя ва, тъй 
ка то на и сти на е ог ром на. Ця ла та длан е из пъл не на с мощ, пла-
мък и ба рут, аз съм кра лят на ка нала. 

А  ти, скъ по чу до ви ще, ми слиш, че си по-сил но, та ка ли? 
Окей, да ви дим да ли ще ти ха ре са то зи бонбон. 

Ръ ка та се огъ ва на зад, ръ ка вът на те ни ска та се на би ра, чу-
вам зву ка на шест те пла мъ че та, кои то го рят за ед но. При ли ча на 
по лъх, но си лен, ка то от гнез до на змии или дви га тел на са мо лет 
бом бар ди ро вач, или сви сте не то на топ ли те из во ри в Лар де ре ло. 
Всич ко е мощ но, всич ко е прек расно. 

Бро им за ед но на ви сок глас, кре щим все по-сил но, чи сла та 
ми на ват пре циз но в пра ви лен ред и ние сме ка то тях – уве ре ни 
и мно го кра сиви... 

Се дем... Осем... Бум. 
Уши те ми сви стят. 
Виж дам как Сте фа но бя га и кре щи, не мо га да го чуя, но 

раз би рам че пла че, той. За то ва пък Сил вия е тук пред мен, не-
под виж на е и ме гле да мал ко по-ни ско от ли цето. 

Свеж дам пог лед и виж дам то ва, кое то виж да и тя. Виж дам 
праз но тата. 

Ето, се га сме 2010-а, ми на ли са ня кол ко го ди ни, но то ва с 
праз но та та оста на вът ре в мен. Оста на ла та част от исто рия та се 
раз ви та ка или пък мал ко по-раз лич но, мо же изо лир бан дът да 
не е бил среб рист и чу до ви ще то от ка на ла мо же да е би ло про сто 
дър вен пън, кой то е съз дал та ка ва илю зия, за ра ди го ре щи на та 
или за мър се на та во да. Но оно ва чув ст во за праз но та ми се е заг-
нез ди ло в гла ва та и все още е тук, съ що то ка то то гава. 

За що то истин ска та праз но та е не що ужас но. Истин ска та 
праз но та не е ни що то. Ни що то е пре ка ле но малко. 
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Да ка жем, ето две сцени. 
Пър ва: при сти гаш в хо тел ска стая и от ва ряш чек ме дже то, 

за да сло жиш не ща та си. Чек ме дже то е праз но и за поч ваш да 
тъп чеш сли по ве, те ни ски, чо рапи. 

Вто ра: връ щаш се вкъ щи, в най-дол но то чек ме дже на гар-
де ро ба, скри ти в ку тия за обув ки, дър жиш всич ки те си па ри. 
На веж даш се, от ва ряш го, чек ме дже то е праз но. 

Ето, то ва са две чек ме дже та и две те са праз ни. Но да ли са 
ед но и съ що нещо? 

Въ о б ще не ми сля така. 
За що то истин ска та праз но та не е ни що то, а ни що то, къ де то 

би тряб ва ло да има не що. Не що важ но, кое то ви на ги го е има-
ло, по сле в опре де лен мо мент пог леж даш и раз би раш, че ве че го 
няма. 

Как то в он зи юл ски сле до бед на 2005-а, ко га то уши те ми 
сви стят, свеж дам пог лед и виж дам, че ръ ка та ми за поч ва от ра-
мо то, сгъ ва се в ла къ тя и про дъл жа ва пра во към кит ка та. И след 
кит ка та ни що. Там би тряб ва ло да е длан та ми, моя та длан. Ви-
на ги е би ла там, от че ти ри най сет го ди ни е там, а се га са мо въз-
дух, ми риз ли ви ят въз дух на ка на ла и точ ка по въпроса. 

Ето, то ва е праз но тата. 
Ед но, две, три, че ти ри, пет, шест, се дем, осем... Бум. 
За що то Га ли лей е бил истин ски глупак. 
А аз съм още по-голям. 
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„Метъл Девастейшън“ 1 

Да, в край на смет ка, лип с ва ми ед на та ръ ка. Дяс на та, а не 
съм ле вак. По-точ но, се га съм по при ну да, но нав ре ме то не бе ше 
та ка. Нав ре ме то из пол з вах дяс на та за всич ко. За да ям и да се 
че ша, да дър жа ди стан ци он но то или хил ка та за пинг-понг. И да 
хвър лям пи рат ки, за съ жа ление. 

Тук в Му льо не, къ де то хо ра та са мно го ми ли, ми ви кат Дъ-
не ра или Пън че то, но по-че сто Ръ чич ка та. Как то на пле ши ви те, 
на кои то ви кат Хи пи то или Дъл го ко ско и как то на Ма у ри но, па-
за чът в учи ли ще то, по не же е ням, му ви кат Па ва роти. 

Ви на ги е та ка, оно ва, кое то ти лип с ва има по-го ля мо зна-
че ние от то ва, кое то имаш и ед на ръ ка по-мал ко из глеж да по-
важ на от то ва, че имам при мер но още ед на иде ал на ръ ка и два 
кра ка, стъ па ла, вку со ви ре цеп тори. 

Но как то и да е, ми на ха пет го ди ни и се га съм в състо я ние 
да вър ша куп важ ни не ща. Не ща та, кои то се пра вят все ки ден 
без да се за ми сляш ка то да си обу еш обув ки те, да се из ми еш и 
да се нах ра ниш. На ло жи се да ги раз гло бя на мал ки пар чен ца и 
да ги сгло бя от но во по съв сем раз ли чен на чин. От не ми до ста 
вре ме, но вре ме то ми на и аз се на у чих. В из ве стен сми съл май 
да же по раснах. 

Оба че ръ ка та не, тя не по рас на от но во. Къл на се, че си го 
по ми слих. Вед на га след взри ва то ва бе ше пър ва та ми съ ще ст ве-
на ми съл. За се кун да или две се за пи тах да ли ръ ка та ми мо же да 
по рас не от но во. Кое то не е тол ко ва аб сурд но ка то идея, за що то 
в край на смет ка, ко га то ра ци те из гу бят щип ка, тя им по ра ст ва 
от но во, съ ща та ка то пре ди. И ако от къс неш опаш ка та на гу щер 
е съ що то. За мен то ва е истин ски аб сурд. 

Искам да ка жа, ние сме вис ши те съ ще ст ва, на ли та ка? То-
га ва как ра ци те мо гат да пра вят не що по доб но, а ние не? Съ що и 

1 От англ. metal devastation – ме тъл опу сто шение. 
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ома ри те, бо жич ко, ома ри те! Те имат две ог ром ни щип ки и ако 
се слу чи та ка, че из гу бят ед на та, до ка то се бо рят с не що или ако 
им се зак ле щи в ня коя мре жа, до ри та ка ва ог ром на щип ка по-
раст ва от но во. И тъй ка то то ва му ко ст ва ог ром на енер гия, ома-
рът спи ра да ра сте. Не се ше гу вам, то ва глу па во жи во тин че на 
дъ но то на мо ре то спи ра да ра сте, за що то ця ла та му енер гия се 
на соч ва там, в щип ка та и не след дъл го от но во е цял-це ле ни чък 
и се гмур ка във во да та. Зна чи, един омар мо же да го на пра ви, 
а ние, де то би тряб ва ло да сме ца ре те на при ро да та, мо жем да 
на пра вим та ка, че да ни ра стат от но во са мо мно го без по лез ни 
не ща ка то нок ти, кос ми, ко са... ня ма що, страш но усилие. 

Тра та-там. 
Джу лиа но бие по ба ра ба ни те и връ ща ми съл та ми в га ра жа. 

На ме ст ва се вър ху стол че то, дру ги те два ма ме гле дат с ин ст ру-
мен ти в ръ ка. Го то ви сме. 

One, two... 
И ето ни пак с чи сла та, пак за поч ва ме да бро им. Ми на ха 

пет го ди ни, но все ки път, ко га то броя, ме по би ват ле ки тръп ки. 
Но ка рай да вър ви, се га ед на тръп ка си е съв сем на мя сто, бу ди 
ме и ме за реж да, за що то то ва е мо мен тът да дам всичко. 

One, two, three, four... Come on! 
Ки та ра та за би ва убий ст ве но со ло, са мо тя за два так та, пос-

ле се включ ват удар ни те с ху ба во, плът но ба ра ба не не и бас-ки-
та ра та се вмък ва в мик са, аз фик си рам сте на та пред мен и тръс-
кам гла ва във въз ду ха в такт с му зи ка та и ко са та ми ле ти на 
всич ки страни. 

Още два му зи кал ни так та и след то ва е мой ред да за пея. 
Не че имах го лям из бор в мое то по ло же ние, са мо с ед на ръ ка. 
Да, вяр но е, че ба ра ба ни стът на „Деф Ле пард“ е за пис вал ал бу ми 
и след ка то си е за гу бил ръ ка та, но вие слу ша ли ли сте ги? Ето 
за то ва съм къс мет лия, че имам ан гел ски глас. 

А  та зи ве чер е исто ри че ски мо мент, за що то пе ем на ита-
лиан ски. В из ве стен сми съл из гу бих, аз въ о б ще не исках да пея 
на ита ли ан ски, но на пър ви май се про веж да фе сти вал на гим-
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на зии те в Пон те де ра, по-точ но каз ва се „Пон те де Рок“, ор га ни зи-
ран от мла деж ка та ле ви ца с глу па во то пра ви ло пес ни те да бъ дат 
на ита ли ан ски. И то га ва гла су вах ме и ре ших ме да си про да дем 
зад ни ци те, пре ве дох ме три пар че та и та зи ве чер ре пе ти ра ме 
така. 

Стоп. Още ед но за би ва не на ба ра ба ни те и да вай, мой ред е. 

Ужа сът се на ди га от гроба
И не мо жеш да из бягаш
Зом би то, кое то те вика
То чи свое то ост ри е е е е е е е е е е е е е е е еее. 

Всич ки те зи „е“-та ги из ст рел вам с моя спе ци фи чен, ви сок 
и мо щен фал цет. Ри тъ мът е из ця ло на ру шен от ита ли ан ския, но 
тряб ва да ка жа, че очак вах да е по-зле, мно го по-зле. 

Мо жеш да из бя гаш по пъ те ката
Но ще те от ве де до гро би щето
А прок ле ти те тру пове
За теб са глад ни и и и и и и и и иии. 

По сле при пе вът за ед но. Ако ед на пе сен е доб ре на пи са на, 
при пе вът тряб ва да я от во ри, да я из ст ре ля ка то ра ке та, коя то се 
из ди га, из ди га и из бух ва в не бето. 

Ужа сът се на ди га от гроба
Ужа сът се на ди га от гроба
След ва те ка то сянка
Ужа сът се на ди га от гро ба а а а а а а а ааа. 

Сте фа но на бас-ки та ра та гле да към Джу лиа но, кой то дъни 
по ба ра ба ни те: та зи ве чер сме бун та ри, стра хот ни сме и се га 
смя на на ри тъ ма, и по сле за поч ва ки та ра та. Ето, се га... сега... 

– Стоп, стоп! Ан то нио, по дя во ли те, ня ма ли да почваш? 
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– Ама... аз? Со ло то не е сега! 
– Раз би ра се, че е сега. 
– От къ де на къ де? Со ло то е след то ва. Пак се пов та ря при пе-

ва и след то ва поч ва со лото. 
– Да, оба че се га има ми ни-со ло, на ли ти го искаше! 
Ан то нио гле да оста на ли те. Сте фа но, кой то през по след ни-

те пет го ди ни не се е про ме нил мно го, свеж да очи, за да не му 
про ти во ре чи, за то ва пък Джу лиа но го гле да втрен че но, из по тен 
и ядосан. 

– Доб ре де, мом че та, заб ра вих. Мир. 
– Мир друг път, за пи сах ме се за уча стие вече! 
– Доб ре, доб ре се га ще го на пра вя как то тряб ва. Обе ща вам. 

Но пър во по ед на ци гарка? 
Оста вят ин ст ру мен ти те и из ли зат и три ма та. Аз не пу ша, 

за що то ми вре ди на гла са и до ри пу ше кът в стая та мо же да ми 
по пре чи при най-ви со ки те то но ве. Та ка че си об ли чат ко же ни те 
яке та и из ли зат на вън ка то ме оста вят сам в га ража. 

Оба че тряб ва да се раз мър да ме, до ут ре тряб ва да има ме три 
го то ви пар че та, кои то да да дем на те зи, кои то из би рат гру пи те 
за фе сти ва ла. Аз хо дих да го во ря с тях и от пе ти ма та, кои то бя ха 
там, три ма бя ха с ра ста плит ки. Хо ра, кои то слу шат му зи ка над-
ру са ни и ня кой пее да си стис нем ръ це те и да съ би ра ме цве тя 
в по ле то и щом има слън це, зна чи всич ко е на ред. На прак ти ка 
спу ка на ни е ра бо та та, но не ка се пра вим, че не е така. 

И не ка се пра вим, че Ан то нио сгре ши по слу чай ност и че 
ня ма да се пов то ри, до ри и всич ки да зна ем ка къв е истин ски ят 
му проб лем: Ан то нио е пре ка ле но ху бав. Ви сок е поч ти два мет-
ра, с яки ра ме не и плоч ки на ко ре ма плюс убий ст ве на ком би на-
ция: чер на ко са – зе ле ни очи. Мо ми че та та ка то го ви дят, на пра-
во при падат. 

Всъщ ност, ос вен то ва че Ан то нио е пре ка ле но кра сив, 
истин ски ят проб лем е, че ние оста на ли те сме мно го гроз ни. 
По-точ но, аз ако не бе ше за ра ди ръ ка та, ня ма ше да съм зле, но 
Джу лиа но и Сте фа но не ста ват за гле да не. Оби чам ги, но си е 
та ка. Сте фа ни но има-ня ма пет де сет ки лог ра ма, зъ би те му стър-
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чат на пред и се виж дат до ри при зат во ре на уста, а Джу лиа но е 
шиш ко с двой на бра дич ка, коя то при ли ча на тор бич ка, за вър за-
на на вра та му. 

Он зи ден, на при мер, до ка то ид вах ме на ре пе ти ция всич ки 
за ед но, на пло ща да има ше гру па го ле ми, кои то са мо Ан то нио 
поз на ва ше. Виж дат го с нас и му ви кат: „Ан то, абе с ко го, мам ка 
му, дви жиш, да не си доб ро во лец на оли гоф ре ните?“ 

Ето, след то ва е труд но да вяр ваш в гру па та и да сви риш 
доб ре. И ти ид ва да се за пи таш на къ де си тръг нал, как во се на-
дя ваш да по стиг неш, как мо гат че ти ри ма за гу бе ня ци от ня как-
во си пик ли во се ло да сви рят му зи ка, коя то ни кой не ха рес ва и... 

След кое то за ща стие ци га ри те свър ш ват, оста на ли те се 
връ щат в га ра жа с на хъ са ни и без по щад ни пог леди. 

И „Ме тъл Де ва стей шън“ пак за поч ват да кър тят света. 


	Галилей е бил глупак 
	„Метъл Девастейшън“ 1 
	Албертина
	Кучетата на съдбата 
	Котенца
	Тигриците са лесбийки
	Честит рожден ден, Шампионе! 
	Информационен център за възрастни
	Третото прозвъняване
	Стълб
	„Вибродрийм“ 
	Ижевск
	Бритни в „Автогрил“ 
	Проклети платки
	Би–Би–Бииийп
	Мелничарят и господарят
	Нещо като годишнина
	ПонтедеРок
	Котаракът Силвестър
	Регионалните новини в понеделник
	Суперсъветът
	Дъждът в боровата горичка
	Да те чита 
	Езици в нищото
	А сега какво следва? 
	Глупачка, глупачка, ГЛУПАЧКА... 
	„Проклятието“ 
	Ескалибур
	Мечтание по Д’Анунцио
	Необяснимото изчезване на динозаврите
	Костицата убиец
	Моята мечта е да се издъня
	Кажи ми нещо неловко
	Бих си сложил една кука
	Удобен риболов „Ултра фиш“ 
	Малкият трик с братчетата
	„Италианска хроника“ 
	Малък дюшек за шарани
	Магазин, подгизнал от кръв
	Студен ориз
	Ужасната нощ на демона
	Кончината на таралежа
	Бастунът – право на всеки
	Какво ли разбират шампионите? 
	Сега с какви очи да съветваш? 
	Тираджийска работа
	Младите приятели на философите
	Гнойната рана 
на италианския рок
	Свалипрашка
	И зарята започва веднага
	Тициана в огледалото
	Победата от поражението
	За риба на гола кука
	Заблуден гълъб
	Тиранозавър
	Като птиче на панаир
	Майко мила
	Не важи за прекалено красиви физически
	Тъмната нощ на бастуните
	Приказката за Владимиро
	Шведско семейство
	Три месеца по-късно
	Влакът минава само два пъти
	Но в Берлин е страшно студено
	Русата и черната
	Без кафе, само секс
	Как искам да съм жаба
	И после изчезва от хоризонта
	Трийсет години, невероятно
	Благодарности 

