През 1997 "Полковникът птица" е удостоена от Харолд Пинтер
с наградата Световен победител в Международния конкурс за нова драма
на Британски съвет. Оттогава пиесата е преведена и издадена на 20 езика
и има над 50 продукции в Европа, Америка и Азия.

ПОЛКОВНИКЪТ ПТИЦА
от ХРИСТО
синопсис

БОЙЧЕВ

Войната в Югославия...
Контейнер с помощ от ООН пада в една отдалечена психиатрична
клиника. В пакета има консерви и униформи на K-FOR. Лудите обличат
униформите и тръгват в мироопазваща мисия. И се оказва, че те са
единствените нормални хора сред безумието на войната...
Ето и подробности:
Началото - млад лекар е пратен в малка клиника. Болните са леки случаи,
освен един бивш полковник-неподвижен и абсолютно неконтактен.
Идва зимата и снегът прекъсва планинските пътища. Всички са пред
гладна и студена смърт. Но една нощ заблуден самолет на ООН пуска
контейнер с помощи. Това ги спасява...
Но униформата събужда военни инстинкти в полковника.
Шизофренията преминава в активна фаза и той започва да командва.
Уплашени от лудостта му, болните се подчиняват.
Полковникът се оказва строг, но справедлив командир. Той въвежда
военен ред в клиниката, което се оказва доста целесъобразно...
Военните игри увличат лудите и те започват да вярват, че са истински
войници. Предишните им симптоми на лудост изчезват.
Те се превръщат в стегнати и дисциплинирани командоси.
Докторът решава да наблюдава случая и да го патентова като нова
форма на терапия.
След общ референдум, лудите обявяват клиниката за независима
държава и искат да се присъединят към ЕС... Започват да пращат писма
по прелетните птици до Европейския парламент в Стразбург.
Един ден идва птица с отговор - орнитологилен пръстен с инициали
Т11. Полковникът дешифрира това така:"Тръгнете на 01.01."
Облечени в UN униформи, те тръгват през Сърбия към Стразбург.
След няколко мироопазващи военни операции те се присъединяват
към френски K-FOR-части и пристигат в Стразбург.
Разочарованието им е огромно, когато разбират, че тук никой не иска
да ги приема. Сломен, полковникът отново пада в депресия и става жив
труп. Лекарят поема командването на взвода и ежедневните военните
упражнения пред Катедралата в Стразбург продължават...

