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Коледата на едно Бионсе

Бионсе Караджова беше модел. Техните я бяха родили за 
певица, обаче, за зла врага, тя се роди с глас, който подозри-
телно напомняше моторна резачка в метална кофа. Въпреки 
десетте години редовни уроци по пиано, солфеж и балет се 
оказа, че онези прищевки на майката природа – музикален 
слух и чувство за ритъм, са я подминали като пътен знак. 
Бионсе Караджова не беше и особено интелигентна. Повто-
ри десети клас три пъти, а всички знаем, че в десети клас е 
най-лесно. Затова родителите на Бионсе, накратко Бебка, се 
вкопчиха в единствения дар, който според тях природата ѝ бе 
спуснала – божествената ѝ красота. Обаче в дванайсети клас 
в частната гимназия, в която баща ѝ Марк Антоний беше ди-
ректор и преподавател по физическо, въпреки натиска и мол-
бите не я избраха за главна мажоретка, защото не запомни хо-
реографията. В следствие Бионсе изпадна в тежка депресия и 
прекара три месеца на дивана пред телевизора, ядейки вафли 
и KFC. Следователно Бионсе – Бебка, меко казано, шупна. 
По-точно казано – се накла. Родителите ѝ Корнелия и Марк 
Антоний Караджови бяха в истерия, че с нейната кариера на 
манекенка и ангел на „Виктория сикрет“ е свършено. Майка 
ѝ се поболя, плачеше по цели дни и нощи, молеше се, прави 
ѝ бели магии, ля куршум. „Недей яде бе, маме, стига тъпка 
ма, Бебке.“ 

Ама Бебка тъпче. Водиха я по психиатри, дебелариуми, 
нутриционисти, дори наци феткемп, от което тя успя да свали 
60 килограма. И стана 100 килограма. После качи 20 килогра-
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ма, после свали 40 килограма и така, свивайки и разтягайки се 
като акордеон, закова на 80, което донякъде ѝ позволяваше да 
стане модел на плюс размер, стига да не качи и грам отгоре.

Не без връзки и рушвети Бебка беше скаутната от модна 
агенция в Истанбул. А както всички знаем, под герба на тур-
ското знаме там, където при нас пише: „Съединението пра-
ви силата“, при тях с невидими букви е изписано: „Дебелата 
жена – хубава жена“. 

Бионсе замина с личния си екип от психоаналитик, гри-
мьор, фризьор, диетолог, шофьор и едно момче на име Гри-
гор, което беше въоръжено с електрическа палка за мухи и 
комари и неговата работа се изразяваше в това всеки път, ко-
гато Бебка понечеше да хапне и залък повече от необходи-
мото, да ѝ отперва по един електрошок през ръцете. Така бе 
измислена фразата „Мачкай, Гришо!“.

Дните и месеците на Бионсе – Бебка Караджова минава-
ха във фотосесии, дефилета, рекламни клипове, отегчителен 
глад и подвиквания: „Чок гюзел!“ от колеги и обикновени ми-
нувачи. Само за три месеца Бебка стана най-известният plus 
size модел в Турция и всички – от простосмъртните граждани 
до висшите дипломати – се прекланяха пред гюзлери Бионсе 
ханъм. 

А Бебка беше самотна. Не знаеше турски, не знаеше ан-
глийски, беше забравила и българския. Никой не искаше да 
ѝ бъде приятел, никой не искаше да я черпи ни бюрек, нито 
баклава, а най-тъжно от всичко ѝ беше за родината и нейните 
чудодейни храни. По цели нощи сънуваше тройки кебапчета, 
баници, мусаки, крем-карамели, пататници, катъци, тикве-
ници, понички, мекици, гювечи и на баба ѝ Събка, на която 
беше кръстена (Събка = Бебка), компотите. 
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Коледа наближи. Бебка нямаше да се прибере в България, 
защото беше букната за фотосесии и рекламни клипове на 
промоции по повод Коч Байрам. Бионсе ханъм лежеше в тави 
с баклава под звуците на турско диско и приканваше цело-
купния народ да си купи баклава на промоция, а понечеше ли 
да топне пръстче в захарния сироп, Мачкай Гришо изниква-
ше сякаш от нищото и я тресваше с 220 волта. 

На Бъдни вечер Бионсе се прибра в самотния си апарта-
мент, за да завари хладилник, в който се търкаляха два порто-
кала и половин бутилка соево мляко. За първи път от години 
по собствена воля отказа да яде. Изтегна се на дивана и впери 
поглед в телефона си. Фейсбук, инстаграм и снапчат бяха за-
лети от снимки на сарми. Гледаше тиквениците, пълнените 
чушки, ошава и греяната ракия и сякаш седеше там, с всички-
те си приятели от социалните мрежи, и споделяше празника 
с тях. Не беше вече Бионсе Караджова – самотен супермодел 
в Истанбул, цял живот ограничавана и напътствана, никога 
непопитана какво иска от този живот. Беше Бебка, кръстена 
на баба си Събка, седнала на масата с всичките си приятели 
и последователи, натъпкала бузи с постни сармички с ориз, 
праз, стафиди, дъхави подправки, поляла всичко с вино, ра-
кия и компот, преглътнала и напълнила бузите с второ, трето, 
пето и десето, нахранила изтерзаното си тяло и още по-изтор-
мозената си душа. 

През следващите дни на коледните празници тя продъл-
жи да изпълнява тайния си ритуал. По цял ден я разнасяха 
като панаирджийска мечка из студиа и снимачни площадки, 
но духът ѝ беше по-светъл и по-празничен, защото я крепеше 
мисълта за нейното виртуално коледно бъдеще. Вечер се при-
бираше в апартамента си и вместо да яде, скролваше снимки 
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на пуйки, свински бутове, щолени, винени желета, торти и 
баници. Толкова. Много. Баници. Бионсе забравяше за глада, 
умората и самотата и хранеше очите и душата си. 

Двадесет и девети декември – последният работен ден 
за годината, Бионсе Караджова отиде на снимки и стана 
свидетел на закъсняло коледно чудо. В гримьорната, малко 
след като я бяха намазали с четири пласта „естествен грим“, 
облече червена брокатена мини рокля, която мигновено се 
свлече около глезените ѝ. Опита пак – същото. Закопча на 
по-вътрешно копче – пак същото. Асистентите се разпищя-
ха. Гримьорът припадна, фотографът строши фотоапарата си 
в пода. Клиентът се разплака. Мачкай Гришо се сви в един 
ъгъл, прегърна се през коленете и се заклати. Бионсе ханъм 
е отслабнала. Бионсе ханъм чудотворно е свалила четири 
размера от пищното си тяло. Бионсе ханъм не е вече „плюс 
размер“ икона. Бионсе ханъм вече не е еталон за турска есте-
тика. Бионсе ханъм изглежда като най-обикновена жена.

Агентът ѝ вдига скандал, удря диетолога, рита Мачкай 
Гришо, пита фотографа не може ли да я надебелят с Фото-
шоп, скубе си косите, крещи: ДОНЕСЕТЕ БЮРЕК, ДОНЕСЕ-
ТЕ КАДАИФ, ДОНЕСЕТЕ ОВНЕШКИ КУРБАН, ЛОКУМИ 
И ХЛЯБОВЕ. МНОГО ХЛЯБОВЕ!!! Бебка гледа и не вярва 
на очите си. Пристигат хора от кетъринга, сервират ѝ чиния 
след чиния, тъпчат ѝ меса и въглехидрати с лъжица в устата. 
Ако понечи да извърне глава, за да си поеме въздух, Мачкай 
Гришо я удря с електропалката през лицето. ЯЖ, БИОНСЕ 
ХАНЪМ, НЕ СПИРАЙ! Бебка плаче, не може повече, дърпа 
се, иска да си ходи, получава сърцебиене, крещи: „Писна ми 
от селяни, отивам си на Казанлък!“. Връзват я с каиши за сто-
ла. Някой донася цяло печено прасенце и еклери, и реванета.
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След четири дни на почасово тъпчене, тя не наддава нито 
грам. Нито милиграм. Бионсе е имунизирана срещу наднор-
меното тегло. Имунизирана е срещу изискванията на сурова-
та модна индустрия. Имунизирана е срещу това всички тези 
хора и събития да докосват нейния душевен мир. Бионсе – 
Бебка Караджова научи едно – внимавай какво си пожелаваш 
на Коледа. 


