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На Георги, 
с когото заедно преживяхме случките в тази книга.

Благодаря за куража и единайсетте слона.
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Синята палатка и старата Французойка 
вярно ни служиха по време 

на пътешествията. 
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Историите в тази книга са писани на малък таблет, с лека прикачена клавиатура. Повечето от тях 
записвах в палатката вечер – с челник на глава и таблет, подпрян върху кутията на газовото кот-

лонче. Други се появиха между завоите и подрусванията по пътя – в коли под наем. Трети съм щрихи-
рала в нощни автобуси, влакове, фериботи и самолети.

В началото на юни 2016 аз и любимият ми човек – Георги, се отправихме на пътешествие, про-
дължило 9 месеца. Първите 3 от тях пътувахме с нашето над 10-годишно Туинго, чиито задни седал-
ки свалихме, за да има място за багаж и малка масичка. Спяхме на палатка. Така се появи името на 
моя дневник – „Синята палатка“, от който произлизат повечето истории тук. Пропътувахме Европа, 
цяла Скандинавия чак до най-северната ѝ точка, а после се спуснахме през прибалтийските страни. 
В Рига – със сълзи на очи – предадохме за скрап Французойката (така наричахме Туингото), защото 
вече бе твърде стара, пък и се бяхме запътили към Русия – там влизането със собствена кола е сложно. 
Последваха Япония и Виетнам, в които живяхме 2 месеца. После няколко месеца из Камбоджа, Тай-
ланд, Сингапур, Индонезия (която ненадейно се превърна в моя любов). Накрая за месец и половина 
заживяхме отново на палатка в Нова Зеландия (този път палатката бе зелена, купена на старо). На пръс- 
ти се броят нощите през това пътуване, когато сме спали на хотел. Винаги сме отсядали на квартира 
при местните, в къмпинги или горски хижи. Това е нашият начин да бъдем близо до хората, да можем 
да поговорим с тях, да хапнем каквото те ядат, да усетим как те самите живеят.

ЗА СИНЯТА ПАЛАТКА, 
ФРАНЦУЗОЙКАТА И ВИРОГЛАВИТЕ ИСТОРИИ



П
Е

Т
Я

 К
О

К
У

Д
Е

В
А

8

След като се върнахме през март 2017-а, започнах да редактирам дневника си – главно за да пре-
живявам случките отново и отново. Мина време, в което предприехме и нови пътешествия – в Африка, 
Израел, Украйна, южна Италия… Привикнах и обикнах да пиша „сурово“, в крачка, съвсем буквално 
на коляно, но пък много дисциплинирано – всеки ден, най-често вечер, въпреки умората. Този навик 
постепенно ми разкри каква огромна загуба за мен самата е било, че не съм записвала нищо по време 
на предишни „експедиции“ – в Исландия, САЩ, Шотландия, Турция, Ирландия. Онези истории, които 
паметта ми беше съхранила в свежи детайли, дописах и включих в тази книга. Повечето обаче са се 
разпилели из ъглите на паметта ми. (Удивително е колко оскъдно всъщност помни човек – може да го 
разбере само ако сравни с преживелици, които си е записвал.)

Да не пропусна и друго: личните срещи със света са специфичен монтаж на реалности. В този 
смисъл историите тук – дори когато гравитират около факти и понятия – са много повече отражение 
на моя поглед и интерпретация, отколкото обективна действителност.

И накрая, едно признание. При редактирането на тези истории настоятелно се опитвах да вло-
жа повече литературност, езиково пиршество в текстовете. Те обаче упорито се дърпаха, отхвърляха 
всеки опит за разкрасяване. Бях смаяна как просто не успявам и не успявам да декорирам жилавото, 
опърничаво тяло на текста. И в един момент просто се отказах. Осъзнах, че преживяното е своенравно 
като босо камбоджанче, тичащо по голо дупе край прашния селски път. Спомних си и онова, което 
любима преподавателка ни казваше в университета: „Не се бойте, ако текстът ви се дърпа. Това е ху-
баво. Означава, че е жив“. 

Петя Кокудева, февруари 2019
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„Знанията са само слухове, докато не заживеят в мускулите.“ 
Поговорка на племето Асаро от Папуа Нова Гвинея

„Ако поемете в ръце чаша чай със солен вкус, колкото и неприятен да е той, това няма 
да е доказателство за тъмната, горчива страна на вселената. Това просто ще значи, че 

някой някъде там се е объркал и е поставил солницата на мястото на захарницата.“ 
Из тайландска книга за будизма
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Маорите наричат Нова Зеландия „Земята на дългия бял облак“.



11

ДЪХЪТ НА ЖИВОТА
Крайстчърч, Нова Зеландия

Д  ошла съм на бял свят край река Черна в Родопите. Родната ми къща е кацнала на почти отвесен 
баир, по който колите не се осмеляват да драпат. От прозореца на детската ми стая се вижда гър-

бът на училището, в което ходех до седми клас, а насреща в далечината се простират тучните поляни 
на местността Амзово. Там баба ми има порутена виличка с кръгло прозорче. Казвам се Петя Кокуде-
ва. На родопски „кокуда“ означава „юмрук“.

Така се запознават маорите – местното население на Нова Зеландия, далеч преди европейските 
заселници. Долепят чело и нос един o друг – този жест се нарича хонги (еквивалент на нашето ръ-
костискане). По време на хонги маорите си разменят хаа, или „дъха на живота“. Вместо да съобщят 
имената си, всеки разказва край коя река е роден, коя планина или хълм е виждал от къщи в детството. 
Разказват си за дома и за онова, което наричаме корени. Чак накрая произнасят името си. Защото то не 
те определя така, както пейзажът, сред който си пораснал. 
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Този господин ме посрещна в едно прибалтийско градче. 



13

Първата среща с непознат. Винаги ми напомня онова стихотворение на финландската поетеса 
Ева Килпи:

Кажете веднага,
ако ви притеснявам –
рече той,
пристъпвайки през прага –
и веднага ще си отида.

Не просто ме притеснявате,
отвърна тя.
Целия ми свят
преобръщате с главата надолу.
Добре сте дошли.

ПОСРЕЩАНИЯ
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Саида, Мароко

След повече от час лутане най-сетне откриваме къщата на Саида в медината на Фес. Хлътваме в 
дълбок, полуподземен етаж, където жената ни сервира обичайното за Мароко – ментов чай с много 
захар. Край нас играе малкият ѝ внук Мохамед. Дали са му електрическа крушка, която – очаквано –  
само след няколко минути той успява да тресне на плочките. На никого не му прави особено впечат-
ление, че Мохамед търчи край стъкларията, никой не се юрва да измете веднага. Даже никой нищо не 
казва по въпроса.

Игор, Русия

На гарата на руското градче Владимир ни посреща Игор. Блед млад мъж, който говори много 
развален английски. Мятаме се в старата му бракма и отпрашваме по широка руска магистрала към 
града. Игор кара като луд, но това нямаше да е беда, ако в същото време не ръкомахаше неистово, за 
да ни показва забележителности наоколо. И това нямаше да е чак такава беда, ако паралелно Игор не 
пишеше непрекъснато на телефона си. Нали английският му е слаб, a иска да ни каже разни неща през 
Google Translate. Колата се мята насам-натам сред ожесточения трафик. Дано скоро да стигнем.

Стефан, Швеция

Две малки черно-розови прасенца притичват пред мен, а след тях се носи рунтава катерица. Ето го 
и господаря Стефан Лундгрен, който живее в това далечно горско кътче на северна Швеция и е запа-
лен по пермакултурата. На ръце носи огромна аристократична гъска, която, оказва се, е най-обичният 
му домашен любимец. Ходи ми се до тоалетна и Стефан ми показва компостната – единствената, която 
има. На рафтче вътре – книга на Платон.
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Тамара, Испания

Късна петък вечер в Мадрид. Току-що сме пристъпили прага на уютния апартамент на Тамара, 
която е някъде от юга. „Няма ли да излезете да танцувате? Някой бар! Това правят всички испанци 
сега.“ Отвръщаме, че сме доста уморени и ще си лягаме. А Тамара се смее бурно и през смеха си 
високо изрича: „Ох, а моят живот е истинско бедствие. Кога ли ще намеря любовта…“ Красива е не-
удържимата, вулканична честност в първите минути на познанството, казвам си наум, олюлявайки се 
изтощено нагоре по стълбите.

Джефри, Нова Зеландия

Дъждовно ранно утро в къмпинг нейде из южния остров. От съседната палатка ни помахва брадат 
господин. Не му пречи, че го вали и се приближава. Вписва се идеално в представата ми за новозеландци-
те – не съм виждала по-разговорливи и приветливи хора, които захващат приказка с непознат, без да 
им мигне окото. Разказваме откъде сме, а Джефри видимо се мъчи да си представи на картата тези 
далечни земи. „Европейските острови, ъ-ъ-ъ…“, опитва се да си спомни той – „...европейските, ъ-ъ-ъ“. 
Европейският съюз, помагам му с точната дефиниция. Аха!, възкликва Джефри. После му разказваме, 
че скоро се прибираме в България с най-дългия засега граждански полет на света: 18 часа. Далече е.

Бон, Камбоджа

По улиците на Бан Лун, градче близо до границата на Камбоджа с Виетнам, се стеле ръждива прах. 
Една змия спокойно се плъзга край нас. Няма тротоари, няма асфалт, няма светофари. Само прах, зми-
ята и напрашени камбоджанци, прелитащи на мотопедите си. След малко пристигаме в къщата на Бон. 
„Какъв е този звук“, питам малко уплашено. „О, това е геко! Тук ги има много.“ Секунди по-късно 
виждам огромния гущер на гредата над главата ми. Смразявам се само като си помисля, че може да 
падне върху ми. Минута, две и се чува изтопуркване, а после собственият ми писък. В панически ужас 
виждам как поударилият се от падането гущер се шмугва между дъските и изчезва някъде.
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Сьомга, която „лети“ нагоре срещу течението на бърза скандинавска река. През това време аз 
подскачах на брега и крещях: „Давай! Даааавай!“ 
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БАБА СВЕА 
Молком, Швеция

Днес ще строим дървена ограда с Хелене, на която от седмица помагаме в къщните дела. (Хелене 
е норвежка, мъжът ѝ е швед на име Бьорн, а ние сме в дома им благодарение на онлайн платфор-

мата за трудов културен обмен workaway.info). Майсторим и дялкаме буквално на тротоара. В един 
момент по улицата се задава висока, белокоса шведка на възраст. Спира се пред нас и изстрелва: „Къде 
съм?“ Хелене любезно я упътва към дома ѝ, а старата дама отронва: „Да му се не види, тук съм родена, 
а сега не мога да си намеря къщата...“ После продължава надолу по улицата. Хелене ни разказва, че 
баба Свеа е съседка и неотдавна е навършила 90.

След четвърт час по тротоара отново се задава белокосата. Само че този път се движи в обратната 
посока. Подминава ни със залутан поглед, без нищо да каже. Когато след двайсетина минути се по-
явява за трети път, Хелене поставя загрижено ръка на рамото й и казва: „Хайде, Свеа, ще те закарам 
до вас.“ В този миг бабата я поглежда строго и отсича: „Не, това ще бъде измама!“ и продължава с 
решителна крачка нанякъде.

Хелене се усмихва и прошепва с блясък в очите: „Знаете ли, шведите имат една поговорка: Само 
мъртвата риба следва течението.“
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Типичните купи и подноси с разнообразни плодове за боговете са навсякъде из Виетнам. 
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Поръчвам си пресен сок от манго в невзрачно ханойско кафене. След минута случайно виждам 
сервитьора вглъбено да се моли в ъгъла на заведението, коленичил пред малък олтар. Всяко място 

във Виетнам си има такъв, с купа плодове за боговете.

Чудя се защо се моли точно сега, сред суматохата от поръчки? После внезапно разбирам. Серви-
тьорът протяга ръка и взима единственото манго, останало в купата на боговете. Явно няма друго в 
заведението! После отива да направи сока ми.

– Току-що изпих мангото на някой бог, нали? – осмелявам се да му призная, че съм забелязала. 
– Не се тревожете, – отвръща ведро сервитьорът. – Ние във Виетнам казваме: „Онова, което при-

надлежи на небето, се завръща на земята“. 

СОК ОТ МАНГО
Ханой, Виетнам
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Скици от оригиналния сториборд за филма „Ежко в мъглата“.




