Pusha Petrov

by Andrei Cherascu
And so, this whole dramedy happened because, in a building, in a city where everyone made a
mockery of heritage, the two of us, living one above the other, are crazy about these things. And the truth
is that, when you keep an object for a year and a half, when it’s not yours, it becomes yours. Mentally.
You become attached to it.
The story goes as follows: those doors you know, they provided access to our interior courtyard. When
the facade was renovated, the decision was made to replace the doors. One of our neighbors, Mr. Beck,
took care of this. He was supposed to give them to us, and he simply disposed of them.
Beck wanted to get rid of them. He didn’t care that we had decided we were going to salvage them.
To him, it’s just garbage, you know?
When I came back from Paris and saw that they were gone and the place was empty, I went straight
to Mr.Beck. His reaction was: “The doors are gone, that’s it, they were burned! They’re gone! There was
no more use for them, the wood was decayed, they had to be thrown away!”
I was so upset about this that I wrote to the former tenant who had lived in the apartment above ours,
whose daughter now lives there. And I’m writing to her all upset and disappointed, going, “I can’t believe
it! We always talk about others throwing away or destroying heritage objects and now in our very own
building, right under our noses, these doors were burned down.”
And she says, “But they weren’t burned down. They’re upstairs, at Bogdana’s” – Bogdana is her
daughter.
“Upstairs?”
“Yup, well, Petre retrieved them because Mr. Beck was going to throw them away. He took them up
to the first floor.”
When I found out they were upstairs, I went up to Bogdana and she said, “All right, let’s not make a
scene out of this. We’re neighbors, let’s not create any unwarranted tension. One of these days I’ll ask my
husband to bring them down to you.” But the doors were already prominently displayed in their home.
She and her husband run a woodworking company. They make great stuff. The idea was that they
were using them as background for their products. I mean, they’re great for ambience, as far as doors go.
And I said, “Okay.”
I really wanted them to become our friends. She’s a singer and he’s a woodcrafter – there were so
many things connecting us. And, well, I just didn’t want any conflict.
Time started passing... a month went by, two months, three months... and the doors never showed up.
Half a year goes by, and I meet them in the hallway. Everybody is smiling and I keep thinking, “Okay, when
am I going to get my doors?” So, I let time pass, and inadvertently the object grew on them even more.
A year goes by.
For Christmas, she comes over and offers me a present and I offer her some presents for her kids.
And, well, she sort-of lets us know they’re going to move... but there’s no mention of THE thing.

Then I get a text from her, in which she tells me, “Look, we really want these doors,” and she sends
me a project. And my jaw drops. Because, well, it’s a project wherein they were going to install them as
sliding doors in their new house. And I felt so... you know, she already came to me with a project, man!
She’s the owner. That’s how she sees herself – she’s the new owner.
And now I’m obstinately thinking, “Man, I don’t even know what I’m going to do with these doors. I
just know I really want them! How do I reclaim them?”
I was awkward. The awkwardness was setting in. I have this awkwardness about me and I’m almost
losing my object and they’re taking advantage of my unease.
The whole time I thought, “Man, she just had a baby, I can’t bother her about the doors.” She has two
little children, one is two months old, the other two and a half years old. There’s a certain effervescence
surrounding her, she’s busy with her life, she has no time to think about the doors...
So, I asked for it once, twice, if it didn’t happen... I was awkward, okay? Especially since they were
going to bring it to us. I sort-of always said to myself, “Well, she had a baby, she’s busy, I’ll wait.” Then I
would see her, we would say hello... you know, it’s like it was all my imagination. Then I realized it’s not
my imagination because, well, they were planning to take them somewhere else. It was all planned...
thought out... I mean, you know, they were always planning not to give them up. It’s not hard to fall in
love with these doors.
I understand that they sort-of... you know, I think it also has to do with the fact that her husband
brought the object into their home. He brought it home!
So, the second day after the e-mail I sent to her, in which I said, “Those don’t belong to you, you can’t
have them, I need to get them back,” she said “Okay, fine, come over tomorrow.”
I felt uneasy about going in there... I felt like a thief. I felt that way – that was the problem. She told
me her husband was going to be home later, but we could come by anytime, even now...
Andrei was home. He said, “Let’s go now! The two of us... now! We’re not waiting for anybody!” And
we brought them down ourselves.
So, basically, I realize that I feel awkward about other peoples’ awkwardness. It’s awkward for me to
confront you. But most of the time, these people act on your own awkwardness.
A month ago, she wrote to me again, saying they would like to buy the doors from us, that they keep
looking for an old door and can’t find one and wouldn’t we like to sell ours? And then I said, “Well, I just
want to tell you that the doors are going to end up in an exhibition. Just so you understand how I see this
and how you see it.”
You know what? I think the story got interesting because, actually, the coincidence was that two
people, living one above the other, saw the same potential in it. We would each make use of it differently,
but it’s actually pretty ordinary. The attachment is clearly ours.
And, well, I feel happy when I look at the doors. It gives me comfort. I don’t know, it feels like it’s the
house where Andrei and I live and I... that’s... that’s the centerpiece. It’s in the kitchen too, in the heart of
the house. I think it’s like a small victory over my own awkwardness and fears.
I really feel though that it’s incomplete since it’s just the one piece... so incomplete. I feel like I betrayed
it because I separated it from the other piece. It’s not the same. It was a whole, it was... it was HER... THE
DOOR... now it’s a door, or a part of a door. I swear, it lost its... it’s not the same. And that space had a

certain... it brought balance to the wall. Now that space is far too big for a door. That’s why I’m going to
move it soon. I’ll create another context for her where she can feel better by herself.
Ivan Mudov

by Stefan Ivanov
when I saw this door
the first thing I thought
was how when I was little I accidentally locked myself out
and I couldn't open the door for hours
in the first few minutes I suddenly became religious
and I knelt down and began to pray
and I promised not to look for the chocolate hidden in the kitchen
so that I can eat it in secret
I thought it was some kind of punishment
this closed door was like a big unblinking eye
and it judged and watched me all the time
after a while and after I cried
I calmed down and decided I could give it a try
to live in the kitchen for a day
I would be there for a long time
I had to be patient and calm
I lasted about two minutes
and I began to pray again
I got tired and fell asleep on the ground
I also locked myself out on the stairs as a child
when I was left home alone once
I had climbed onto a chair to look through the spyhole
and I thought I saw something strange
I opened the door to check
and only when it closed itself
I realized I wouldn't be able to go back in
even if I pushed with all my might
I knocked on the neighbors' door and rang the bell
there was no one home
I went down to the first floor and knocked and rang again
the neighbor opened the door and in my memories
she’s like the ageing marlene dietrich
wearing make-up with good manners distanced
and with an eternal cigarette in her hand
I tried to explain to her what had happened
and she invited me in
I liked the smell in her house
perfume peace and quiet

we sat in the living room and she continued reading her book
and I stared at the paintings on the walls the vinyl records
and I waited for the wall clock to strike again
the more often it stroke
the sooner they would come home
my mother my father or my brother
would notice the note
which the neighbor left on the door – it said that I was with her on the first floor
and they would take me home
from then until today
31 years later
one of my biggest fears is to not lock myself in a room
from which I can’t get out
or to get in front of a door I have to unlock
and I can’t do it
I think that for all that time
I forgot my keys
only once or twice
I don't just mean the keys to the house
but keys to offices cars hotels places I visited
I also keep the key to the classroom at my elementary school
because I was in charge of the class in a way and I was entitled to a key
sometimes there is a practical benefit to fears
but sometimes they can paralyze you
I would like to when I look at this door
my first thoughts to not be related to fear
or any generally speaking minor traumas
and concerns about perhaps abandonment anxiety
or something like this
but to
for example
ask myself the following questions:
are there more doors or wheels in the world
what came first - the wheel the door or the fire
who lit the first door
if a door is opened without a key
a card or a fingerprint
do you need it
and is it a proper door
or a movable wall
or something like a window

why are doors needed
if we continue
somehow
to be in a way cavemen
in our thoughts and actions
and caves have no doors
I remember
of course
how important it was for me as a teenager
to be able to close the door to my room
and let no one open it without knocking first
I’m thinking of so many
songs movies pictures novels short stories and poems
about doors
I’m thinking of the doors that closed in front of my face
literally and metaphorically
I hope it never happens to me again
to have to punch a door and to cry
and to have not only the feeling
but also to know that if the door does not open
something terrible will happen
I also remember how I hit myself
in a very well cleaned glass door
which did not open automatically
I wonder if the door to the backyard
is jealous that the front door
gets more attention
or is it just the opposite
she enjoys being quieter and calmer
and enjoys the solitude
but really
which door I can't stop thinking about?
for the one that is closed maybe but not only
but I also seem to think of the one through which it is forbidden to enter
I've always been drawn to go where you shouldn't go
to open the door of a forbidden room
and open the closet
to look in the cupboards for boxes or cartons
to browse the books on the shelves
to look through the discs or paintings
and to explore until I quench my curiosity

and calm down
but who actually has the right to enter where he should not enter
where is prohibited
and who forbids and why
who has the right to forbid something
who makes these laws of everyday life and the world
is it accidental or necessary
and especially for how long they will be needed
are they here out of shame fear or trauma
is the truth a bad thing
as painful as it is
what do these always locked and inaccessible doors keep away
why transparency does not rule in the world of closed doors
what riches secrets and privileges are behind them
are there baths full of blood and manipulations
is there a refrigerator full of fresh lies
is there a library full of books
whose pages are banknotes
and their covers are of gold bars
why locked doors are a sign of power and success
why the lack of a high wall is a sign
not of openness
but of weakness
I wonder how lonely is
the always locked door
on which it is written do not enter
no one touches the door
everyone passes it by
in the world of doors that door could be the object of envy
if there are yellow press and gossip sites in the world of doors
there could be writings in them about these enigmatic and obscure stars
about their mystery and allure
about their silence and the logic of their existence
about their faith in the great big door in the sky
that created the whole world
or about their doubt of the creation
if I have to be honest
maybe every exclusive door
creates a sense of injustice
and provokes anger and hesitation

and casts doubt on its own significance
in personal value
the doors could also compare each other
and to dream of being more special with something
to be of different material
to have a more beautiful lock
to be harder
to be more expensive
to be more than the others
and whatever the old wise gate says
the gate from the standpoint of the centuries of experience
can easily give advice
which is worth hearing
and taken into account
and even followed
the young doors will laugh at the old gate
and will continue to want things
which will only continue to elude them
and will only make them sad
but this will continue for a while
after that they will most likely calm down
they will smile
they will rejoice in some simple things
such as that the man who is sheltered
behind them
is in love
he's having fun with his friends
and the door protects him from the wind the storm the rain the hail
and mostly from other people
which for various reasons
or just without much motivation
do not want
him to be happy or alive
and they would break down his door
and they would take possession of his house and country

Пуша Петров

от Андрей Чераску
Цялата тази трагикомедия се случи, защото в сграда в град, в който всички се подиграват с
културното наследство, ние двете живеем една над друга и сме луди по тези неща. И истината е,
че, когато задържиш някакъв предмет, който не е твой, за година и половина, то той става твой.

Ментално. Привързваш се към него.
Историята е следната: тази двукрила врата, която виждате, осигуряваше достъп до вътрешния
ни двор. Имаме два входа. При ремонт на фасадата се взе решение за смяна на вратата на
единия. Един от нашите съседи, г-н Бек, се погрижи за това. Той трябваше да ни я даде, но
искаше да я изхвърли.
Бек искаше да се отърве от нея. Не му пукаше, че сме решили да я спасим. За него това нещо е
боклук, разбираш ли?
Когато се върнах от Париж и видях, че я няма и мястото ѝ е празно, отидох право при г-н Бек. И
той каза: „Вратата я няма, това е, изгорена е! Няма е! Нямаше повече полза от нея, дървото беше
изгнило, трябваше да бъде изхвърлено!“.
Толкова се разстроих от това, че писах на бившата наемателка, която живееше в апартамента
над нашия и чиято дъщеря сега живее там. Написах ѝ, напълно разстроена и разочарована: „Не
мога да повярвам! Винаги се дразним как хората изхвърлят ценните неща и сега в нашата
собствена сграда, точно под носа ни, тази врата е изгорена.”
И тя казва: „Но тя не е изгорена. Тя е горе, при Богдана“ – Богдана е нейната дъщеря.
И я питам: „Горе?“
И тя казва: „Да, точно, Петре я взе, защото г-н Бек щеше да я изхвърли. Той я занесе на първия
етаж.“
Когато разбрах, че е горе, се качих при Богдана и тя каза: „Тия дни ще помоля съпруга си да ти я
донесе.“ Но вратата вече беше на видно място в дома им.
Тя и съпругът ѝ имат дървообработваща компания. Правят страхотни неща. Идеята им беше да
използват вратата като фон за своите продукти. Искам да кажа, че вратата наистина създава
страхотна атмосфера. Казах: „Добре“.
Знаеш ли, много исках те да ни станат приятели. Тя е певица, а той дърводелец – има толкова
много неща, които ни свързват. И просто не исках никакъв конфликт.
А времето започна да минава. Mина месец, два месеца, три месеца. Вратата така и не се
появяваше. Мина половин година и ги срещам в коридора. Всички се усмихваме, а аз
продължавам да си мисля: „Добре, кога ще си взема вратата?“. Така че оставих времето да
минава и поради това вратата се срасна с тях още повече.
И мина една година.
За Коледа тя дойде и ни донесе подарък, аз също ѝ дадох подаръци за децата. Тя започна да ни
уведомява, че ще се местят, но не спомена нищо за вратата.
И изведнъж получавам съобщение от нея, в което тя ми казва: „Виж, ние наистина искаме
вратата“ и ми изпраща проект. И ченето ми увисва. Защото това е проект, в който да я монтира
като плъзгаща се врата в новата си къща. Призля ми, разбираш ли, тя вече дойде при мен с
проект! Тя е собственикът. Така вижда себе си – тя е новият собственик.
И си помислих: „Разбираш ли, дори не знам какво ще правя с тази врата. Просто знам, че
наистина я искам! Трябва да си я върна?“
Бeше ми неудобно. Постоянно ми е неудобно, на път съм да изгубя вратата и те се възползват
от моето неудобство.

Проблем е и че си помислих: „Тя току-що роди“. Има две малки деца, едното е на два месеца,
другото на две години и половина. Знам, че около нея постоянно има известно напрежение.
Мисля за тези неща, не спирам да мисля.
Помолих веднъж, два пъти, а ако не стане – какво? Беше ми неудобно! Още повече, че обещаха
да ни я донесат. Някак си винаги съм си казвала: „Е, тя има бебе, заета е, ще почакам“. Някой път
ще я видя, ще си кажем здрасти и знаеш ли, сякаш това цялото нещо съм си го въобразила. Но
тогава осъзнах: това не съм си го въобразила, защото те планират да ги занесат някъде другаде.
Всичко беше планирано. Искам да кажа, че те никога не са имали намерение да се откажат от
вратата. Не е трудно да се влюбиш в тази врата.
Разбирам и че това е свързано и с факта, че съпругът ѝ занесе вратата в дома им. Той я занесе у
тях!
На втория ден след имейла, в който ѝ написах: „Тя не ти принадлежи, не можеш да я имаш,
трябва да я върнеш“, тя каза: „Окей, добре, ела утре.”
И ми беше неудобно да вляза там. Чувствах се като крадец. Почувствах се така – това беше
проблем. И тогава тя ми каза, че съпругът ѝ ще се прибере по-късно, но можем да дойдем по
всяко време, дори сега.
Андреас беше у дома. Той каза: „Направо отиваме веднага! Няма да чакаме никого!“. И ние сами
си я свалихме.
Осъзнавам, че се чувствам неудобно от неудобството на другите хора. За мен е и неудобно да
се конфронтирам с тях. Но през повечето време тези хора отговарят и на собственото ми
неудобство.
Преди месец тя отново ми писа, че биха искали да купят вратата от нас и че продължават да
търсят стари врати и не могат да намерят такива и не сме ли искали да продадем нашата? И
тогава отговорих: „Вратата ще участва в изложба. Казвам ти го, за да разбереш как аз виждам
нещата и как ги виждаш ти.“ Знаеш ли какво? Мисля, че историята стана интересна, защото
всъщност съвпадението беше, че двама души, живеещи един над друг, видяха същия потенциал
в нея. Всеки би използвал историята по различен начин, но всъщност е доста обикновена.
Привързаността обаче очевидно я има. Чувствам се щастлива, когато гледам тази врата. Утешава
ме. Не знам, имам чувството, че в къщата, в която живеем с Андреас всичко се върти около тази
врата. В кухнята е, в сърцето на къщата. Мога да кажа, че като я гледам в момента наистина
чувствам, че е незавършена. Имам чувството, че съм я предала, защото отделих едното крило от
другото. Не е същата. Беше цяла. ВРАТАТА. Сега е врата или част от врата. Кълна се, нещо се
загуби. Затова скоро ще я преместя. Ще я накарам отново да се почувства добре.

Иван Мудов

от Стефан Иванов

когато видях тази врата
първото което си помислих
е как като бях малък случайно се заключих
и не можех да отворя вратата с часове
още в първите минути станах внезапно религиозен
и клекнах и започнах да се моля
и обещавах че повече няма да търся скрития в кухнята шоколад
за да го изям тайно
помислих си че това е някакво наказание
тази затворена врата беше като голямо немигащо око
и ме съдеше и наблюдаваше през цялото време
след известно време и след като се разплаках
се успокоих и реших че може да се опитам
днес да живея в кухнята
щях да бъда там за доста време
трябваше да съм търпелив и спокоен
издържах около две минути
и отново започнах да се моля
изморих се и заспах на земята
заключвал съм се и на стълбището като дете
когато бях останал сам вкъщи веднъж
бях се качил на стол за да погледна през шпионката
и ми се стори че виждам нещо странно
отворих вратата за да проверя
и едва когато тя се затвори
осъзнах че няма да мога да вляза обратно
даже и ако я бутна с всичка сила
почуках на вратата на съседите и натиснах звънеца
нямаше никой
слязох на първия етаж и отново почуках и звъннах
отвори ми съседката която в спомените ми е
като възрастната марлене дитрих
гримирана възпитана с добри маниери дистанцирана
и с вечна цигара в ръка
опитах се да й обясня какво се е случило
и тя ме покани да вляза
хареса ми миризмата в дома й
парфюм тишина и спокойствие
седнахме в хола и тя се зачете в книгата си
а аз зяпах картините по стените грамофонните плочи
и чаках стенният часовник да забие отново
колкото по-често биеше
толкова по-скоро щяха да се приберат
майка ми баща ми или брат ми
да забележат бележката

която съседката остави на вратата че съм при нея на първия етаж
и да ме приберат у дома
оттогава до днес
31 години по-късно
един от големите ми страхове е да не се заключа в стая
от която не мога да изляза
или да попадна пред врата която трябва да отключа
и не мога да го направя
мисля че за цялото това време
се е случвало да си забравя ключовете
най-много веднъж или два пъти
нямам предвид само ключовете за вкъщи
а ключове за кабинети коли хотели места в които гостувам
още пазя и ключа за класната стая в основното ми училище
защото бях отговорник на класа и имах право на ключ
понякога има практическа полза от страховете
но понякога те могат и да те парализират
бих искал когато гледам тази врата
първите ми мисли да не са свързани със страх
или някакви общо взето леки травми
и притеснения свързани може би с тревога от изоставяне
или нещо подобно
а да мога
примерно
да си задам следните въпроси:
повече врати или колела има в света
кое е първо – колелото вратата или огънят
кой е запалил първата врата
ако една врата се отваря без ключ
без карта или без отпечатък
нужна ли е
и врата ли е точно
или подвижна стена
или нещо като прозорец
защо са нужни вратите
ако продължаваме

по някакъв начин
да сме и пещерни хора
в мисленето и действията си
а пещерите нямат врати
спомням си
разбира се
и колко важно беше за мен като тийнейджър
да мога да затворя вратата на стаята си
и никой да не я отваря без да почука преди това
сещам се и за толкова много
песни филми картини романи разкази и стихотворения
за врати
сещам се за вратите които са се затваряли пред лицето ми
буквално и метафорично
надявам се никога повече да не ми се случва
да удрям с юмруци по врата и да плача
и да имам не само усещането
но и да знам че ако вратата не се отвори
нещо ужасно ще се случи
сещам се и как съм се блъскал
в много добре изчистена стъклена врата
която не се е отворила автоматично
питам се дали вратата към задния двор
ревнува че входната врата
получава повече внимание
или е точно обратното
приятно й е да е по-тихо и спокойно
и се радва на уединението си
но наистина
за коя врата не мога да спра да мисля
за тази която е затворена може би но не само
но сякаш мисля и за тази през която е забранено да се влезе
винаги ме е влечало да влизам там където не бива да се влиза
да отворя вратата на забранена стая
и да отворя гардероба
да гледам в шкафовете кутиите или кашоните

да прегледам книгите по лавиците
да видя дисковете или картините
и да изследвам докато утоля любопитството си
и се успокоя
но кой всъщност има право да влиза там където не бива да се влиза
там където е забранено
и кой и защо забранява
кой има право да забранява нещо
кой прави тези закони на всекидневието и света
случайно или необходимо е
и най-вече докога ще са нужни
от срам страх или от травма ги има
истината нещо лошо ли е
колкото и да е болезнена
какво пазят тези винаги заключени и недостъпни врати
защо прозрачността не властва в света на затворените врати
какви богатства тайни и привилегии има зад тях
има ли бани пълни с кръв и манипулации
има ли хладилник пълен със свежи лъжи
има ли библиотека пълна с книги
чиито страници са банкноти
а кориците им са от златни кюлчета
защо заключените врати са признак на власт и успех
защо липсата на висока стена е признак
не на откритост
а на слабост
чудя се колко ли е самотна
винаги заключената врата
на която пише влизането забранено
никой не я докосва
всички я отминават
в света на вратите може да е обект на завист

ако в света на вратите има жълти вестници и сайтове за клюки
то може в тях да пише за тези енигматични и неясни звезди
за тяхната загадка и привлекателност
за тяхното мълчание и логиката на съществуването им
за вярата им в голямата врата на небето
която е създала целия свят
или за съмнението им в сътворението
ако трябва да съм честен
може би всяка ексклузивна врата
създава усещане за несправедливост
и предизвиква гняв и колебания
предизвиква съмнения в собственото значение
в личната ценност
вратите също биха могли да се сравняват помежду си
и да си мечтаят да са по-специални с нещо
да са от друг материал
да имат по-красива ключалка
да са по-здрави
да са по-скъпи
да са с нещо повече от другите
и каквото и да казва старата мъдра порта
която от позицията на вековния си опит
спокойно може да дава съвети
които си заслужава да бъдат изслушани
и взети предвид
и даже последвани
младите врати ще й се присмеят
и ще продължават да желаят неща
които единствено ще продължават да им се изплъзват
и само ще ги натъжават
но и това ще продължи до един момент
след който те най-вероятно ще се успокоят
ще се усмихнат
ще се зарадват на някои прости неща
като това че човекът който е подслонен
зад тях
е влюбен
радва се с приятели
и вратата го пази от вятър буря дъжд градушка
и най-вече от други хора
които по различни причини
или просто без особена мотивация
не искат

той да е щастлив или жив
и биха разбили вратата му
и биха завладели дома и страната му

