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Яна Добрева е журналист по образование и
драматург по призвание. Написала е 8 пиеси
досега, поставяни в театри в цялата страна. И през
този театрален сезон в София продължават да
играят две нейни пиеси - „Пясъчен пъзел” в Театър
199 и „Да поиграем на чилик” в Държавен
пътуващ театър. Най-новата й пиеса - „Боже!
Крокодили!”, се репетира в момента в Държавния
сатиричен театър. Режисьор на постановката е

бащата на Яна - Илия Добрев, изиграл най-сполучливо в българското кино
ролята на Левски. Майка й Нина Стамова играе една от женските роли.
Добрева има две награди от международни конкурси за драматургия - в
Германия през 1994 г., във Франция през 1995 г. През 1997 г. е номинирана
в международен конкурс в Лондон. Международната фондация „Гео
Милев” пък я награди миналата година за принос към националната ни
драматургия. На 14 септември Яна, съпругът й и 10-годишният им син
Вихър заминаха за Канадa.
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Когато на 9 юли мъ-
жът ми изчезна от къщи.
Когато на 10 юли вечер-
та го намерих пребит и
изхвърлен на един стро-
еж. Когато лекарят от
Бърза помощ заяви, че
няма да го качи в линей-
ката, защото бил нарко-
ман. Когато му постави
тази „диагноза”, без въ-
обще да го прегледа, ей
така, от разстояние. Ко-
гато все пак успяхме да
стигнем до „Пирогов”.
Когато там го държаха
пет часа в коридора,
прехвърляха го от каби-
нет на кабинет, крещяха
му и не разбраха, че це-
лият му мозък е в кръ-
воизливи. Когато дори
твърдяха, че нищо му
няма и бяха готови да не
го приемат в болница-
та. Когато молех санита-
рите да не блъскат коли-
чката с болното му тя-
ло. Когато се оказа, че
не става с молби, а с па-
ри. Когато полицията
отказа да води следст-
вие, защото мъжът ми,
който беше в безсъзна-
ние, не искал да им съ-
действа. Когато ги попи-
тах, ако беше умрял, пак
ли щяха да чакат негово-
то съдействие. Когато
следователите даваха не-
вярна информация на
собствения си министър
и се опитваха да е прик-
рият случая. Когато стра-
хът се настани сред бли-
зките ми. Когато се ока-
за, че никой, никой, ни-
кой не може да те защи-
ти. Когато трябваше да
наема охрана като че ли
сме престъпници.

И най-вече когато не
знаех какво да кажа на
10-годишния ни син -
къде е баща му, който
никога не отсъства от
къщи. Когато недоумя-
вах как да обясня на мал-
кото дете, че сега татко
месеци няма да може да
се грижи за него и да го
обича, както преди. Ко-
гато сърцето ми беше
раздробено на парчета,
защото, когато пребиват
до смърт добрите хора,
сърцата лесно се пръс-

кат от мъка.
Тогава реших, че се

отричам от България.
Отричам се от тази

България, в която живе-
ем днес и сега. Отричам
се от тази България, из
която престъпниците се
разхождат необезпокоя-
вани. Отричам се от та-
зи България, която е рай
за мошениците, далаве-
раджиите, крадците,
убийците. И ад за чест-
ните и почтените хора.
Отричам се от тази Бъл-
гария, в която властва
Абсолютната Безчовеч-
ност. Отричам се от та-
зи България, в която ве-
че няма ценности. Няма
идеали. Няма достатъч-
но смели хора и истинс-
ки родолюбци. Не е ос-
танала никаква чувстви-
телност и никакво ува-
жение към личността.
Има само изтребление
на таланти. И камари лъ-
жи. Като например, че
престъпността е нама-
ляла, както и емиграци-
ята. Аз ви казвам, че не
е така. Ние с мъжа ми
сме част от огромна
емиграционна вълна. В
момента заминават при
тези, които като нас пре-
ди десет години обича-
ха това място, наречено
„родина”. Тези, които
страдаха от идеали. Те-
зи, които мислеха, че
родината е свята и че е
грях да я изоставиш. Те-
зи, които изгубиха мно-
го самолети с приятели.
Тези, които плачеха вър-
ху опустелите писти на
аерогарата, но упорито
си повтаряха, че човек
трябва да живее там, къ-
дето се е родил. И че
другото се казва „преда-
телство”. Тези, които то-
гавa тичаха по митинги-
те на СДС и вярваха в
новото бъдеще Тези, ко-
ито искаха да живеят тук
и никъде другаде. Тези,
които имаха илюзии и
смятаха, че ако всеки
прекопае своята гради-
на, нещата ще се опра-
вят и всички ще живеем
по-добре. Тези, които
десет години работиха,

без да се занимават с
политика, без да члену-
ват в партии и без да
влизат в никакви групи-
ровки. Тези, които съз-
дадоха ценни и полезни
неща и ги създадоха със
собствените си ръце.
Тези, които не праха па-
ри. Тези, които бяха по-
тенциалът на България.

Тези, които в начало-
то на 90-те взеха греш-
ното решение! Да, в на-
чалото на 90-те години
ние с мъжа ми искахме
да живеем тук. Защото
обичахме България.
Преди две години, кога-
то подадохме докумен-
ти за емиграция, ние пак
искахме да живеем тук.
Защото обичахме Бъл-
гария. Сега, когато зами-
наваме, ние отново ис-
каме да живеем тук. Но
тук не може да се жи-
вее. Всеки, който не кра-
де и не убива, всеки,
който се е опитал да на-
прави нещо в България
и за България, знае ис-
тината - държавата само
пречи.

Държавата непрекъс-
нато пречи. Всъщност
държава няма. Няма и
политика. Има само уп-
равляващи, мафия и би-
ячите на мафията. Има
чудовищна, крокодилс-
ка посредственост, коя-
то се разпростря нався-
къде. Превзе цялата
власт. Запрати интели-
гентните, мислещите,
чувстващите и може-
щите хора в панелните
им кутийки - да се чудят
как да изхранват децата
си! Разположи се. Уни-
щожи всичко изградено
досега. Не построи ни-
що ново. И вместо ми-
сионери, които да разп-
ръскват светлина, разп-
рати навсякъде безмо-
зъчни същества, които
размахват палки и гър-
мят с пистолети, строят
къщи с басейни, трудно
връзват две думи в из-
речение, слушат чалга и
от време на време с удо-
волствие пребиват ня-
кой от съвсем оредели-
те си сънародници.

Честито, господа Му-
три! Победихте! Нанесо-
хте се зад къщата ни, ре-
шихте, че един метър от
задния ни двор бил ваш
метър, подкопахте огра-
дата ни, че даже и я по-
ливате всеки ден, за да
падне по-бързо, рязахте
кабелите на тока и на те-
лефона ни, плашихте съ-
седите с пистолети. И до-
като наивно вярвахме, че
се избивате само поме-
жду си, оказа се, че из-
бивате въобще наред.
Който не ви е симпати-
чен. Заради един метър
от задния двор! И когато
се опитвахме да решим
спора по общини и по
някакви управления по
незаконното строителст-
во, всички вдигаха раме-
не и казваха - „Този го из-
праща депутат. За него
ни звънят от Народното
събрание.”

Господи, това ли е
България! Всеки ден ние
сме унизени, смазани,
обезверени. Всеки ден
напълно загубваме сми-
съла на нещата, защото
всеки ден се случва по
една история, която мно-
го прилича на моята юл-
ска драма. Случва се на
улицата, в трамвая, в ма-
газина, в някое от мили-
ардите чиновнически
учреждения. Навсякъде.
Историята се състои от
различни факти, от раз-
лични оскърбления, но
всъщност това е една и
съща история - тази на
пълното унижение на
човешкото достойнство.
В крайна сметка в мо-
мента се пише история-
та на унищожението на
българския дух.

Е, господа Мутри и те-
зи от Депутатите, които
стоите зад тях. Наздраве!
Подкопаната ни ограда
ще падне всеки момент.
И за мен тя е символ на
подкопаната България,
която скоро съвсем ще
рухне. Моята ограда,
моята България, моите
надежди, моята защита,
моята романтика, моите
любови, моите радости
и болки, моят театър,
моите пиеси, моят дядо.
Всичко, което беше мое.
Е, господа Мутри и тези
от Депутатите, които
стоите зад тях! Разбихте
мечтите ни, както се раз-
бива човешка глава. Да-
ли пък да не ви благода-
ря? Задето ме излекува-
хте от патриотизма ми.
Вече не милея за вашата
България. Знаете ли, по-
дарявам ви метъра от за-
дния ни двор Вземете си
метъра, вземете си и ця-
лата къща! Та вие така и
така си взехте всичко.
Взехте ни и силите да се
борим да останем тук.

Можете да ни довър-
шите. Блъскайте бъбре-
ците, удряйте, чупете,
рушете, ритайте, разма-
жете мозъците ни! Та-
ка по-бързо ще си оста-
нете само вие. И все пак
ще има проблем. Един
единствен  проблем.
Колкото и да не ви се
вярва, Ботев и Левски
ще ви гледат отнякъде.
Тях не можете да ги
разстреляте отново. Ня-
ма как да ги обесите.
Няма как да ги пребие-
те. Няма как да ги пре-
дадете. Те са тук. Те ни-
кога няма да емигрират.
Това е, господа Мутри
и тези от Депутатите,
които стоите зад тях.

Ние сме поредните
българи, които напус-
кат вашата България.
Ние сме поредните, ко-
ито се умориха да се
опитват да направят не-
що за тази страна. На-
пускаме не по иконо-
мически, а по човешки
причини. Тук не мо-
жеш да се развиваш.
Тук не можеш да меч-
таеш. Тук не е препоръ-
чително да следваш мо-
ралните си норми. Мо-
рал?! Губиш играта. За-
щото тук се играе дру-
га игра. И тя е мръсна.

Ние сме поредните бъл-
гари, които заминават,
въпреки че искат да жи-
веят тук. Ние сме поре-
дните изгонени бълга-
ри. Само че идеализмът
вероятно е заболяване.
А в това отношение мо-
ето семейство е фамил-
но обременено. Ето за-
що отнасям със себе си
една друга България.
България на дедите ми.
България на детството
ми. България на родите-
лите ми. България на
брат ми. България на
приятелите ми. България
на моите илюзии. Взе-
мам си слънцето на Бъл-
гария. Вземам си и Ро-
допите. Ще се връщам в
тази моя България.

Защото в крайна сме-
тка, господа мутри и те-
зи от депутатите, които
стоите зад тях - вашата

България си е само ва-
ша. Тя няма да е вечна.
Тя все някога ще свър-
ши. Има природни и ду-
ховни закони, господа.
Има приказки, в които
децата вярват. Има при-
казки, в които вярвам и
аз. В тях вярват и всички
мои близки същества -
тези, които ми помагат
да прекося живота си.
Хората от моята кръвна
група. Нашите сърца ту-
птят в един ритъм. А на-
шите души говорят бъл-
гарски. И в която и точ-
ка на света да се нами-
раме, ще продължим да
говорим все този език -
Българският на Ботев и
Левски. Знаете ли за ка-
кво става дума в прика-
зките, господа? В тях До-
брото накрая винаги по-
беждава.

Яна ДОБРЕВА
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За втора поредна
година „Албена“ АД
ще вземе участие в
най-голямото турис-
тическо изложение в
Индия – SATTE.

Предстоящото изда-
ние е от 29 до 31 януари
2014 г. и в него ще учас-
тват общо 5 родни ком-
пании. В края на април
Боливуд ще започне
снимките на мащабна
продукция по родното
ни Черноморие, съоб-
щи търговското ни ата-
ше в посолството ни в
Индия Стефан Йонков.
Във филма ще участват
двете големи звезди Ак-
шай Кумар и Наргис
Факри. Сценарият е го-
тов, а скоро представи-

тели на снимачния екип
ще бъдат у нас, за да из-
берат най-красивите
места. Идеята за реали-
зацията на филма е на
„Албена” АД, която
чрез хитовата лента има
желание да привлече
повече индийци да по-
чиват в страната ни.

„Щандът тази година е
специално изграден, а в
резултат на миналогоди-
шното участие на бъл-
гарските фирми за пър-
ви път бяха реализирани
туристически групи от
Индия  общо 150 души.
Индийски туроператори
също посетиха България
и на място се запознаха
с красивата ни страна. За
нас е много важно парт-

ньорството ни с компа-
нии като Албена, която
на място ще проведе
множество срещи с ме-
стни туроператори. На
път сме да организира-
ме сериозен филмов
проект с участието на
две големи индийски
звезди. Очаквам това да
бъде голяма реклама за
България и много индий-
ци с възможности да по-
сетят страната ни”, зая-
ви Стефан Йонков.

На Албена й предсто-
ят участия в туристиче-
ски изложения в Герма-
ния и България през фе-
вруари, както и в Украй-
на, Германия, Румъния
и Русия през март.
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