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Главата с пръски боя и мустаци
с мъх от Гъсеницата
Харпър

Добавям към портрета един последен, наистина последен щрих – малко синьозелено върху
дрехата на краля, – като използвам връхчето на
косата си за четка за рисуване, защото... Защо
не? Когато имаш невероятна коса на тролче,
изумително е за колко много неща може да я използваш.
– „Крал Пепи изглежда отлично от прежда“.
Мисля, че това ще е заглавието ти – казвам на
картината и отстъпвам крачка назад, за да се
възхитя на пълното є великолепие. Направих
изображението на нашия безстрашен водач от
сплетена прежда, боя и мъх от Гъсеницата (който, трябва да призная, много внушително пре-
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създава големите му мустаци).
Не е зле, Харпър. Никак не е зле.
Щастливо бълбукане кипи в коремчето ми,
както винаги, когато завърша нова картина.
Време е да я окача. Не трябваше да губя последните петнайсетина минути да я завършвам, защото вече закъснявам за срещата с най-добрата
си приятелка Попи, но не се сдържах. Понякога
моите картини ми говорят.
Харрррпър, ела да играеш с нас!
И тъй като съм истинска художничка (което е абсолютно същото като „художничка“,
но мисля, че звучи по-готино и по-важно), нямам
друг избор освен да ги послушам.
Пък и да прощаваш и да забравяш е част от
кода на най-добрите приятели завинаги, затова
съм убедена, че Попи няма да ме съди толкова
строго, ако закъснея няколко минути. Тя ще разбере. Всички в Трол Вилидж ще разберат, защото знаят, че изкуството ме зове. Моята съдба.
Нещото, което ме прави... такава, каквато съм.
Отново пристъпвам напред и хващам картината от двете страни. Вероятно първо
трябва да є дам възможност да изсъхне, но
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вече закъснявам много и тъй като винаги съм
оплескана с боя от главата до петите (освен
престилката ми, на която няма нито едно петънце), не съм сигурна дали това има голямо
значение.
Предполагам, че пръските боя са моят характерен облик. Попи обича да ми казва, че имам
всичките седем цвята в спектъра и че косата
ми е в багрите на дъгата, защото винаги съм изцапана с всевъзможни оттенъци на бои. Какво
са още няколко?
Протягам пръсти да достигна краищата на
платното.
Преди двайсет години Крал Пепи доведе
всички тролове от Дървото на тролчетата
в Трол Вилидж, за да спаси живота ни, и аз исках да изразя уважението си към него, като му
направя колкото е възможно по-реалистичен
портрет. Ето защо го нарисувах в естествен
размер и картината е висока колкото мен.
Стените на шушулката ми са отрупани
с весели пейзажи на Трол Вилидж, ярки колажи
на мои приятели и, разбира се, единственото
свободно място е чак в отсрещната страна на
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стаята. Дано не се спъна в някоя от своите
триизмерни диорами, докато вървя... или в плетената черга, която миналата седмица направих от естествени нишки.
– Със сигурност... се нуждая от... помощник! –
пъшкам и се боря с тежестта на картината. Хипотетичният ми помощник вероятно ще има
повече сили – като моята приятелка Смидж,
затова няма да се налага да вдигам картини, за
да ги окача. Ууф!
Поглеждам цветето в саксия на перваза на
прозореца ми.
– Ти как мислиш? Това ли е най-хубавата ми
картина досега?
Цветето не отговаря.
То пее!
Първо разтваря венчелистчетата си, а после
издава едно пронизително „Бум-чика-рока“, което ме разсмива.
– Благодаря – отвръщам.
Най-после окачвам платното до фотография
на Господин Динкълс, мъничко червейче домашен
любимец, което приятелят ми Биги направо
обожава. Оправям рамката, за да не е накриво.
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– Готово! – обявявам. Цветето танцува
щастливо на перваза и когато венчелистчетата му се накланят наляво, петно утринна слънчева светлина пада върху пода на шушулката
ми. Сигурно е по-късно, отколкото си мислех.
Опа! Трябва да се приготвя вече! Щастливите, мелодични звуци на Трол Вилидж навън зареждат с енергия за забавления всички тролчета, които оживено са започнали деня. Нямам
търпение да бъда част от всичко това.
Обичам Трол Вилидж. Тук всичко е абсолютно вълшебно, неоново ярко и приятно меко и
ние сме сгушени уютно и безопасно на слънчева
поляна навътре в гората. Мястото е толкова
прелестно, че ти се иска да го погалиш – от веселите, пухкави цветя върху килима от мъх на
земята до нашите грапави, разноцветни, подплатени шушулки, които са окачени на клоните на дърветата на суперяки кичури тролска
коса.
О, и Трол Вилидж винаги пулсира от танцова
музика.
Да, танцова музика.
Защото ние, тролчетата, се движим с тан9

цови стъпки.
Когато не подскачаме така, ние фучим по
клоните на дърветата или се спускаме по улеите, които се вият по стволовете, или, общо
взето, се стрелкаме от едно място на друго.
Или се прегръщаме. Постоянно се прегръщаме, защото това е любимото ни нещо.
Гледките, звуците, материите (и прегръдките) в Трол Вилидж са непрестанна експлозия за
сетивата. Но цветовете карат цялото място
да кипи от енергия и го правят още по-идеално,
ако си художник. Като мен. Трол Вилидж е пълен
с жизнени нюанси, които биха зашеметили всеки художник.
И аз наистина, наистина съм зашеметена.
Въпросът е там, че когато си толкова изпълнен с обич към нещо, ти искаш да споделиш
чувството с всеки, и именно за това става дума
днес. Ще бъда крачка по-близо да го направя.
– Днес е денят, Цвете – казвам му, докато
оправям портрета на Крал Пепи, за да е идеално балансиран, а после прибирам пособията
си. Венчелистчетата на Цветето танцуват в
отговор. Защото днес е денят, когато Попи
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и аз ще изберем идеалния, надминаващия очакванията на всички тролчета, ослепителен, изправящ косите експонат за откриването на
новата ми галерия.
Да, точно така, Харпър, тролчето художничка скоро ще стане Харпър, тролчето художничка тире собственичка на най-новото бизнес
начинание в Трол Вилидж – чисто нова, изникнала неочаквано художествена галерия.
– Толкова съм развълнувана! Е, добре, не съм
много развълнувана, защото... съм малко несигурна – казвам на вярното си другарче Цветето.
То увива листата си около стеблото и пее:
– Тра-ла-ла-ла.
– Много ми помогна – отговарям. След това
Цветето използва венчелистчетата си, за да
посочи картините ми по стените. Поклащам
глава. – Не. Искам галерията да включва много
повече от само моето изкуство. Една от целите на изкуството е да информира и аз искам
всяко тролче от Трол Вилидж да си тръгне от
посещението, изпълнено със страхопочитание
от прозрението колко много творчески способности има около нас.
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Не съм сигурна дали моето приятелче Цветето разбра нещо от това. Честно казано, не
съм напълно убедена, че и аз го разбирам. Имам
идеи какво искам да означава галерията за всички, но, за жалост, нямам представа как точно
да ги постигна.
Представям си, че моята галерия е като вълшебна кутия, която се отваря с хор от възхитени ахкания, придружени от ослепителна
светлина отвътре. Знам, че може да е страхотна. Но... как точно?
Представям си приема за откриването с
големи, извити дъги от светлина, които кръстосват небето, за да известят на всички тролчета, че е дошло нещо специално. И наистина
за голямата галавечер вече се подготвят куп
авангардни неща, с изключение на един мъничък,
дребен детайл.
Е, добре, може би голям детайл.
Вероятно най-големият.
Галерията ми е... празна.
Няма умопомрачителни експонати, които
да накарат всички да зяпнат от почуда, нито
шедьоври, които да предизвикат оживление,
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или...
Не... нищо. Абсолютно никакво изкуство.
– Ами ако не мога никога да осъществя виждането си? – питам Цветето, което клюмва
ниско от съчувствие. – Ако не мога да измисля
нищо? Ако не мога да открия онзи съвършен,
секващ дъха, единствен и неповторим експонат, каймакът на...
Пронизителен смях прекъсва мислите ми и
ме връща в настоящия момент.
– Опа! – сбръчквам нос. – Ако не побързам, ще
закъснея за срещата с Попи много повече, отколкото е модно!
Ако някой може да ми помогне да се успокоя,
да не се паникьосвам и да се съсредоточа, това
е Попи. Тя никога не се е сблъсквала с проблем,
който да не може да разреши. При това с удоволствие. Искам точно Попи до себе си, за да
реша веднъж завинаги моята дилема „незабавно
се нуждая от експонат“.
Грабвам фотоапарата си, скицника и една-две... добре, пет тубички боя. Не защото
очаквам да разполагам с много свободно време
за рисуване днес, а защото ми действа успокоя13

ващо да имам в себе си неща, с които да творя,
когато ме споходи вдъхновение. Пъхам всичко
в косата си и се завъртам към изхода на шушулката.
– До скоро – извиквам на моето приятелче в
саксия и Цветето тананика в отговор.
Пристъпвам през отвора на шушулката, готова да поздравя деня, пулсиращата музика и
целия Трол Вилидж, когато...
Ха?
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2
Главата с приблизително 6 923
стикера за разменяне
Харпър

Носът ми е първата част от мен, която се подава навън, и получава лепкава изненада. Сблъсква се с плик, окачен на клон над вратата.
Приблизително 143 процента от плика са
покрити със стикери и няколко от тях са разлепени по краищата.
– Уууф! – Отскачам назад и размахвам ръце
във въздуха. Фрасвам плика, свалям го и го хващам с кичур от косата си точно преди да падне
на земята.
Доближавам го до очите си и се взирам в украсата. Има стикери с кексчета, както и с дъги,
и с цветя. И стикери с кексчета с дъга от едната страна, с дъги, обсипани с цветя, и с кексче15

та с цветя в багрите на дъгата.
И това не е всичко. Потрепервам леко и пликът издава ба-дум-дум.
Знам точно от кого. Плъзгам пръст под
най-мъничкото ъгълче, което се подава от единия край, и внимателно отлепям стикерите с
дъги, кексчета и цветя, докато стигам до съдържанието вътре. Всичко се появява в претрупан
триизмерен дизайн от изрязана хартия, която
образува думите ПОКАНЕНА СИ! Естествено, поканата е придружена от приятен звън,
който се разнася по дърветата и се смесва с
щастливите мелодии, които вече огласят въздуха.
Ухилвам се. Не е необходимо да чета прикачения лист, който се измъква, за да разбера от
кого е поканата, но въпреки това надниквам.
Здравей, Харпър!
В името на косата, защо още си вкъщи и
четеш това? Качвай се на Гъсеницата и идвай
в галерията си, където сърдечно си поканена да
се присъединиш към мен, за да изберем най-фантастичния, най-прекрасния, най-съвършено
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идеалния експонат на всички времена! Еха! (В
случай че си забравила, това означава „Докарай
тук Твоя Прелест“.) До скоро!
Обич и прегръдки,
Попи
В това няма нищо изненадващо. Попи е малко
обсебена (в добрия смисъл) от всичко свързано
със събиране на изрезки и изготвяне на покани.
Сигурна съм, че ако баща є крал Пепи някога я
короняса за кралица, всеки ден всяка стъпка ще
бъде съпътствана от изящно украсени покани.
Например:
1. Събуждане. „Поканена си да отвориш очи,
въпреки че как ще прочетеш тази покана, без
вече да си го сторила, наистина е загадка!“
2. Ставане от леглото. „Любезно го направи,
като отметнеш уютните завивки и сложиш краката си на земята!“
3. Раздвижване за сутрешен танц. „Поканена си
да присъстваш... пред огледалото. Моля, отговори веднага със своите танцуващи крака,
които чакат нетърпеливо.“
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Честно казано, не съм убедена, че принцесата
вече не е създала покани за тези неща. И го аплодирам. Това е творческо изразяване в най-хубавия му вид.
Попи е права и за друго нещо. Защо все още
съм вкъщи? Имам да свърша много работа, ако
искам галерията ми да отвори без засечка. Ех,
колко много го искам!
Този път пред мен няма препятствия. Измъквам се през кръглия отвор на шушулката си
и скачам върху меките листа на дървото. Потъвам лекичко и после се спускам по собствената си пързалка, която се вие около ствола и ме
отвежда – с лек подскок от моя страна – върху
мека като кадифе шапчица на гъба. След това
стъпвам върху килим от мека трева.
Преди да имам време да се огледам наоколо,
покрай мен минава Гъсеницата на жълти и зелени ивици, с мек като коприна мъх и множество
бързо движещи се крачета. Качвам се, за да ме
закара.
Въртя глава наляво и надясно, докато пътуваме, и гледам изумителното селище. Яркото
слънце огрява през дърветата тролчетата,
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които се люлеят на косите си и пеят по цял
ден. Цветя, треви и живописно оцветени шушулки на тролчета се полюшват леко на ветреца. Калейдоскоп от щастливи оттенъци ме посреща навсякъде, накъдето обърна глава.
Всеки един сантиметър от Трол Вилидж излъчва и внушава щастие. И моята галерия ще
добави още! Няма начин да не го стори. Наистина не мога да позволя на нищо да се изпречи на
пътя є.
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