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ЗА ХЪРКАНЕТО КАТО ИЗКУСТВО 

Хъркането е познато от дълбока древност. То 
бива няколко вида. Днешната тема е хъркането по 
време на сън. Уточнявам това, защото има и хърка-
не в будно състояние. Описан е такъв случай с Гай 
Юлий Цезар, който изхъркал, когато трима души ед-
новременно го пронизали с мечовете си.

Хъркането при сън е много неприятно явление. 
Историците пишат, че именно хъркането на Джозе-
фина било причина за развода ѝ с Наполеон. Колек-
тив от приятели обаче направи много важно откри-
тие за превръщането на хъркането в изкуство. Този 
колектив обитаваше обща квартира до градинката 
„Кристал“. Там в три стаи живееха седем човека с 
различни творчески натюрели. В две стаи спяхме 
всички, а в трета се ширеше наш приятел, който 
хъркаше невероятно.  

Хъркането беше ту басово, ту тенорово, на мо-
менти изчезваше и после внезапно се появяваше 
като водопад или вулкан, или и двете заедно. Някой 
път биехме шамари на хъркащия, мислейки, че уми-
ра, но уви, не беше така. Опитвахме да го заглушим 
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със силна музика – Малер, Пендерецки, Шнитке... 
Нищо не помагаше. Хъркането отново възкръсва-
ше като Феникс из пепелищата от звуци. И дойде 
нощ та, в която се случи чудото. Хъркащият си беше 
пийнал и си легна рано. След като заспа, звъннахме 
на едни приятели джазмени и цялата банда се изси-
па с все инструментите си в квартирата. Хъркането 
зад вратата звучеше мощно, неравноделно и непред-
сказуемо. Хъркащият беше соло. А музикантите се 
водеха по него и стана невероятен джемсешън. Ос-
таналите съквартиранти си бяхме наредили столове 
и се кефехме на това уникално за света изпълнение. 
После това стана традиция и всяка събота в квар-
тирата имаше (с вход естествено) нещо като нощ-
но джаз-парти с хъркане. Заговори се и за турне из 
страната, но за жалост се оказа, че когато спи на 
чуждо място, вокалът си хърка съвсем нормално и 
неатрактивно. 

Ами това е кратката история на новата българ-
ска музика.


