
БОХЕМСКИТЕ ДНИ 
НА ЕДИН ЦИРКОВ АРТИСТ 
 
Много дълго време бях в трупа „Романови“. Почти 
десет години изкарахме заедно. Сега като се замис- 
ля, не бяха най-добрите възможни условия, но ми 
беше много забавно. Пътувахме къде ли не. Само 
млади момчета бяхме, страшна компания. Във Фин- 
ландия обиколихме шейсет-седемдесет града. Ма- 
кар и да се веселяхме, работата си беше работа. 
Непрестанно имахме репетиции и подготовки. Във 
Финландия например паднах и си счупих петата. 
Двойното салто изпълнявах вързан с обезопасяващ 
колан. Помня, че на едно представление бях в сре- 
дата на манежа и всички ме аплодираха. Преди да 
започне номерът ми, трябваше да отида отзад, къде- 
то колега да ми подаде колана. Въпросният колега 
имаше страхотно, но малко особено чувство за ху- 
мор. Точно той ми се беше присмял в Будапеща, че 
загрявам. Отидох при него в момент на свръх кон- 
центрация. Вече обявяваха и името ми. Секундата, в 
която направих стъпка назад да си взема колана, той 
се засмя и каза: „Днес без колан, шефът така каза“. 
Озадачих се, като чух тези думи, но тъй като няма- 
ше как да му отговоря, просто казах: „Окей“, и се 
върнах на манежа. Той веднага започна да ме гони, 
но нямаше как да излезе пред публиката. Шефът пък 
водеше конете с камшика. Видя, че нямам колан, но 
явно е бил уверен, че ще се справя. Разбира се, спра- 
вих се, но в един момент задната двойка коне леко 
изоставаше от предната. Шефът им удари камшик, 
за да влязат, но скоростта, с която те го направиха, 
беше малко по-голяма от необходимото. Отворих 
си краката и видях, че конете ги няма. Имах още ме- 
тър и половина свободен полет надолу и това, което 
се случи, беше падане и чупене на пета. Ботушът 
ми беше срязан, цялото ходило се беше подуло и 
изпитвах кошмарна болка, но адреналинът ме дър- 
жеше много силно. Чупенето на петата беше повод 
да разбера, че нямаме застраховка. Не можех да ида 
нито в болница, нито на лекар. Шефът ме погледна 
и каза, че нищо ми няма. Посъветва ме да слагам лук 
на мястото. Щяло да мине. Никой нямаше предста- 
ва, че петата ми е счупена. Нито отидох на снимки, 



нито нищо. Не спирах да бачкам, макар и с тази жес- 
тока болка. При всяка стъпка ме болеше. Дори не 
знам как съм се справял. Продължавах да си работя. 
Правех си номерата и кракът ми някак заздравя на- 
криво. До ден днешен си личи, че петата е чупена. 
Не е за вярване това, което съм правил. Лекувах 
се с лук?! Това беше най-голямото премеждие във 
Финландия. Продължавахме да пътуваме – имахме 
представления в Австрия, Испания… 
По време на следващия етап от работата ми с 
трупата видях, че този живот е много готин, голям 
купон, но трябваше да вляза в казармата, след което 
да се върна в цирка. По онова време бяхме в много 
мизерен вагон. Помня, че татко идваше от Ямбол 
да помага. Вратата не се затваряше и я връзвахме 
със сезал. Това беше, преди да заминем за Австрия. 
Огромна мизерия, но ми беше кеф. Все този вагон 
остава в съзнанието ми като първото помещение, 
сглобено изцяло от мен. Направихме три помеще- 
ния, дори отзад имаше място за кучетата. Жената 
на шефа правеше номер с тях и трябваше да се по- 
грижим и за покрива над главите им. Живеехме по 
трима души на пространство два на два метра. Без 
топла вода, без нищо. Супер мизерия. В първите 
две години бях в караваната на момчето, което ме 
свърза с цирка. Онзи, когото срещнах на площада в 
Ямбол и ме докара до София. Бяхме в добри усло- 
вия, но когато той напусна трупата, настанаха инте- 
ресни времена. Всичко беше много скъпо. Все пак 
говорим за наем на каравани, вагони, камиони… 
Шефът искаше да оптимизира харчовете, затова се 
озовахме в по-мизерния вагон. Спартански усло- 
вия. Виждах, че няма накъде повече. Докъде щях да 
стигна с тези консерви русенско варено? Исках да 
започна да правя нещо друго вече, а междувремен- 
но стойките ги бях намразил тотално. Бях работил в 
програма с еквилибристи, но започваше ли човекът 
със стойките, излизах навън. Дори нямах желание 
да го погледна. Изобщо не ми беше интересно. На- 
истина това беше последното нещо, което мислех, 
че ще правя. По-скоро вярвах, че ще стана худож- 
ник, отколкото еквилибрист. Не желаех. С времето 
обаче стигнах до извода, че именно там трябва да се 
върна. При еквилибристиката. Усещах, че ако ис- 



кам да продължа с цирка, трябва да се отделя. 
Именно в този момент, в който поставях под въп- 
рос бъдещето си в цирка, срещнах двама братя порту- 
галци, които работеха в „Сирк дю Солей“. Еквилиб- 
ристи. Много ми харесаха. Бях впечатлен от начина, 
по който изграждаха номера си. Самото „продаване“ 
беше впечатляващо. Край, реших! Исках да направя 
такъв номер, но ми трябваше време… Двамата бяха с 
блестяща визия и личеше колко усилия са положили. 
Знаех технически как се изпълнява, но исках да имам 
същото въздействие като тях. Реших го и веднага за- 
почнах да работя в тази посока. Дойде обаче време да 
вляза в казармата… 
Предстоеше един период, в който имах нови 
трудности. Шефът не искаше да ме пуска да влизам 
в казармата. Обясни ми, че с тази пета няма да мога 
да служа и трябва да ме пишат „Негоден за воен- 
на служба“. Ходих на различни лекарски комисии. 
Необходимо беше да се минават прегледи в продъл- 
жение на три години. И ако и трите години оценка- 
та е „Негоден“, тогава се „спасяваш“ от казармата. 
Първата и втората година точно така и стана. Не ме 
взеха войник. Междувременно шефът си беше ку- 
пил цирк. Намирах се в Сливен във ВМА и чаках 
пред един кабинет. Разположен върху стария кожен 
диван в коридора, мислех само за това колко ми се 
спи. Бях пътувал от морето и изобщо не бях спал. 
Докато съм чакал, неусетно обаче съм затворил 
очи. Събудих се и продължаваха да не ме викат. По- 
чуках на вратата и директно попитах няма ли да ме 
приемат за прегледа. Много скептично ме поглед- 
наха, но като разбраха какъв е случаят, отвориха 
вратите на кабинета и ме настаниха. На секундата 
този път ме писаха „Годен“. Щяха да ме вкарат в ка- 
зармата. Това беше изненада, която никой не очак- 
ваше. Шефът ми се учуди много. Попита ме какво 
съм направил, за да се случи това. За всички беше 
много странно да ме вземат във войската, при поло- 
жение че две години бях негоден за служба. Тога- 
ва стана ясно, че трябва да отида в Ямбол, за да се 
подготвя за казармата. Последното нещо, което ми 
каза шефът, беше да не подписвам нищо при никак- 
ви обстоятелства. Разбира се, опитаха се да ме нака- 
рат. Но аз бях решил, че по-скоро ще позволя да ме 



застрелят, отколкото да се съглася да сложа подписа 
си. Играеха с мен на доброто и лошото ченге. Про- 
зорецът беше отворен и им обясних, че по-вероятно 
е да скоча от него. Бях с много голяма коса тогава 
и мисля, че видяха, че съм шантав, и ме пуснаха. 
Изплашиха се, че мога да направя някоя глупост. 
Все пак така се стекоха събитията, че влязох в ка- 
зармата… А аз тъкмо в този период обмислях, че 
трябва да поема по нов път. При „Романови“ изпит- 
вах страшен кеф и почти не носех никаква отговор- 
ност за нищо. Добре бяхме. Имах достатъчно пари. 
Макар че, когато вземех заплата, живеех с широко 
отворени пръсти… за кратко. Два дни пушех дълго 
марлборо, през останалото време си свивах цига- 
ри с тютюн. Във Финландия събирах пари, за да си 
купя каубойски ботуши накрая за четиристотин до- 
лара. Две неща може да си купя, но трябваше да са 
скъпарски. Бохемски си живеех, макар и да нямах 
много пари. Дори ми се подиграваха, защото, след 
като си похарчвах цялата заплата, по цяла седмица 
ядях само сирене и домати. 
Страхотно се забавлявах на всичко това, но за- 
почвах да си мисля в каква посока да поема и знаех, 
че не мога завинаги да живея така. Дните ни мина- 
ваха, сякаш бяхме рокзвезди. Постоянно на път и 
винаги атрактивни за момичетата – бяхме млади 
момчета с хубави тела, прибирахме се тук с мара- 
тонки „Адидас“, карахме западни автомобили… Го- 
тино беше, но влизахме в една по-сериозна възраст. 
Осъзнах, че едва ли някоя жена би искала да остане 
с мен, водейки точно този начин на живот. Коя е 
тази, която щеше да дойде с мен? Та ние бяхме по 
дванайсет души в един вагон. Беше немислимо. В 
нашата трупа имаше само едно семейно момче, кое- 
то всъщност винаги беше далече от жена си, защото 
все беше на път. 
И така… когато видях двамата братя, разбрах, че 
това трябва да правя и аз. Знаех, че ми предстои нов 
напрегнат период, в който да направя малка стъпка 
встрани от цирка, но дори и тогава намирах време, 
в което да се готвя за голямата си цел, а и разбира 
се, отново се задаваше „случайна“ среща, която в 
правилния момент да ме върне обратно в играта. 
 



МАЛКА СТЪПКА ВСТРАНИ 
ОТ МАНЕЖА 
 
Дори и когато бях в казармата, не спирах да си мис- 
ля за цирка и за това как да използвам времето си 
така, че да се усъвършенствам. Постепенно започ- 
нах да откривам всевъзможни материали, които да 
ме учат на нови и полезни неща. Тогава вече имаше 
списания и какви ли не четива за фитнес, режими и 
мускули. Появиха се книги на Арнолд Шварценегер 
и различни статии, от които можех да почерпя ин- 
формация. Всяко късче ново знание по темата ми 
беше полезно. Попивах всичко и не исках да си губя 
времето. Даже помня, че във военната база, в която 
бях, си направихме железа, които ползвахме за щан- 
ги. Още там започнах да тренирам супер усилено. И 
все пак си мисля, че трябва да призная, че в този пе- 
риод имах момент, в който отново премислях неща- 
та. Връщах се назад в спомените си, пътувах напред, 
разсъждавах много над посоката, в която вървя… 
Мислех си как още когато бях в цирка преди ка- 
зармата, майка ми и баща ми се пенсионираха. Тога- 
ва се погрижих да им купя телевизор и много голям 
касетофон. Точно в онзи момент започваха да се 
появяват първите заведения, на които всички каз- 
ваха „барчета“. Родителите ми също си направиха 
едно такова „барче“, в което поставиха телевизора. 
Страшен кеф. Имаше видео и се пускаха касетки, а 
барче, в което има кафе, кола и видео, беше много 
вървежно. Това беше успешната формула. Майка 
ми и баща ми именно с това се бяха заели. Помагах 
им с каквото мога, отделях средства за тях, но татко 
ми все така продължаваше да бъде много против да 
се занимавам и с цирк, и изобщо със спорт. Като 
бях малък, още ученик в началното училище, един 
ден обаче сякаш нещо в него се пречупи, и то благо- 
дарение на кратък разговор с преподавателката ми 
по химия, която страшно уважаваше. Той често ѝ 
се оплакваше, а аз ревях, та ревях, защото исках да 
бъда в спортното училище, и изобщо не слушах ни- 
какви съвети или препоръки, които са различни от 
това, което аз желая. Тя един ден му каза: „Керязов, 
слушай, не го спирай, пусни го. Ако е свестен, ще 
си учи и там. Училището не ги прави идиоти“. Мис- 



ля, че сякаш в този миг той се вслуша в нея и ми 
разреши да отида в спортното училище. За цирка 
след това също беше категорично против. Все пак 
братовчедките ми бяха завършили физика и вуйчо 
ми не спираше да повтаря на майка ми, че артист 
къща не храни. Твърдеше, че тези хора са несериоз- 
ни, без семейства, без една стотинка, без дом. Като 
цяло абсолютно всички бяха против, само майка 
ми единствена не беше срещу мен. По-скоро беше 
неутрална. След това се чувствах удовлетворен, 
защото, когато влязох в цирка, започнах да печеля 
повече пари от баща ми. Беше ме учил, че докато 
той ме храни, трябва да правя каквото той ми каже. 
Първата ми заплата в Унгария беше хиляда лева, а 
той тогава вземаше малко над двеста лева. Спомням 
си как купих на майка пералня, както и кафе машина 
и полилей. На сестра ми взех часовник и като цяло 
се грижех да имат всичко необходимо. Сещам се 
как просто от видеото и телевизора тръгна и барче- 
то. Помагах им усилено и в това начинание. С ин- 
терес наблюдавах как веднага се виждаше какъв е 
манталитетът на хората в малкия град. Държаха се 
различно с тези, които са били в чужбина. Не е за 
вярване какъв оборот въртях там. Вече се бяхме нас- 
танили неусетно в мутренските години. Хората се 
въртяха в частни бизнеси и много пари. В този миг, 
наблюдавайки така стеклата се ситуация, започвах 
да си задавам въпроса какви пари всъщност щях да 
си докарвам от цирка. Не знаех какво ми предстои 
и бях много объркан. Онова, което ми трябваше, 
беше време. Исках да направя тялото и да си върна 
техниката на еквилибрист. А това щеше да отнеме 
четири-пет години. Не можех да си позволя само да 
тренирам и да чакам. През този период все пак се 
налагаше да правя нещо. И така реших да си взема 
ресторант под наем… 
Ресторантът беше временно решение. Просто ис- 
ках да се занимавам с нещо. Баща ми ме зареждаше 
на консигнация. Даваше ми стоката, без да я пла- 
щам. Все пак продължаваше да ми казва, че и с това 
начинание няма да се справя. Може би това е бил 
неговият начин да ме предпази от новите рисковани 
начинания, които предприемах. Разбира се, аз обаче 
си разработих обекта много добре и всичко тръгна 



супер. Постепенно настъпваше и моментът, в кой- 
то усещах, че парите бавно ме увличат. Работата в 
подобен бизнес изглеждаше като игра – непрестан- 
но си мислиш как да направиш мястото по-голямо и 
по-вървежно, как да изкараш повече пари… Купих 
луксозна машина за кафе, дори си наех трима души, 
които да работят за мен, и започнах да се справям 
много добре, но беше зверски трудно и буквално 
там спях. Работех денонощно. Не помня коя годи- 
на беше, но имаше страшна криза. Инфлацията ни 
беше ударила с пълна сила. И тогава отново се слу- 
чи нещо „случайно“, което щеше да промени пътя 
ми. Сега като се обръщам назад, си мисля, че все 
така се е случвало при мен. Сякаш Господ ми по- 
мага и праща правилните хора в правилния момент. 


