Намигвания и прозявки

Сн. Надежда Стоянова
Худ. оформление: Таня Дечева, Николай Генов

БЪЛГАРАНОВСКИ ЕТЮДИ 3
ВИЕ СТЕ ЧОВЕК С БЪДЕЩЕ. НО КАКВО БЪДЕЩЕ? –
БЪДЕЩЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ.
В навечерието на студентския празник и преди началото на Новата 2018 година се
разровихме из страниците на сп. „Българан” и попаднахме на една анонимна гадателна
практика, публикувана през 1921 г. Тя се състои от изображение на кръг, в центъра на
който е представен изплезилият се и намигащ Българан. Кръгът е разграфен на 24 сектора,
в половината от които са разпределени числата от 1 до 100. Упътването на българановците
гласи: „Пусни зрънце в центъра. На която цифра се спре зрънцето – търси тази цифра в
отговорите.” Представяме някои от предсказанията от „Гадател на „Българан” за 1921 г.”1
като пример не само за находчивостта на колективния българановски хумор, но и като
свидетелство за увереността на човека от първата половина на ХХ век в потенциала на
смеха да създава нови личностни и социални реалности. Тук не представяме онези
предсказания, които се отнасят към конкретната политическа ситуация през 20-те години
на ХХ век, както и онези, които не блестят с оригиналност.
С намигване и прозявка от свършената през годината работа, Ви желаем да се
забавлявате безмерно през Новата година.
1. Вие сте човек с бъдеще. Но какво бъдеще? – Бъдещето ще покаже.
2. Докато жена ти е жива и здрава, за мир недей се надява.
3. Посъбирай си корема и недей рушвети зема.
4. Ако искаш да запазиш душевното си равновесие, никога не чети произведенията
на българските критици.
8. Пазете се от мътна вода, от жена с мустачки и от луд кон.
9. Помнете... за да не забравяте.
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13. Понеже ви се падна тоя фатален номер, хврълете още веднъж.
17. Не започвайте никаква нова работа на 30 февруарий.
19. Не се отчайвайте. Макар и женена вече, тя пак вас си обича. Само че, пазете се
от мъжа й. – Писано ви е да умрете под чужд креват.
21. Забий в книги своя нос и търси отговор на всеки въпрос.
22. Пазете се да не сънувате Кирил Христов, защото още на другия ден ще
изключат дъщеря ви от гимназията.
33. Не отлагай за задгробния живот това, което можеш да свършиш и тука на
земята.
38. Не се пудрете. Ще замязате на бяла мишка.
42. Една особа с черни вежди все храни подир вас надежди.
43. Живей скромно, тихо и безшумно и ще преминеш годината транзит.
47. Много си противоречите. Тряба да почнете да противоречите на
противоречията си, за да казвате истината.
48. На болката си ще намерите цяр, когато намерите цяр на болката си.
61. Избягвай на брака хомота, че много поскъпна животът.
62. На вас ще кажа като на приятел – недейте вярва в никакъв гадател.
65. Узнаеш ли, че за нищо нямаш дар, не се бави, а ставай критикар.
68. Преструвате се на икона, а цял ден зяпате насреща – в балкона.
87. Много обичате да си попийнувате. И при това, никога със свои пари. Оставете
се от тая цигания.
88. В политическите си убеждения, вие приличате на врата, която се отваря и на
две страни – „и овде”, и „и онде”...
90. Не търси любов в жената,а търси жената в любовта.
96. Ако си младеж, стани кондураджия, продавач на кифли, зеленчук, но само не и
поет.
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