Как барбекюто направи Кензъс сити прочут
Пламен Старев
Кензъс сити e типичен американски гpaд. Всъщност той няма почти нищо общо с представата за Америка - няма ги огромните небостъргачи, дългите улици  с безброй пресечки, непрекъснато бързащите бизнесмени, задръстените от
автомобили централни улици.
Градът се намира в два щата едновременно - част от него е в щата Мисури, другата част е в щата Кензъс. Една улица е границата. Разликата била, опитаха се да ми обяснат, освен в различните губернатори и в различните закони. Но не намерих човек, който да ми обясни кои точно закони били различни. Аз и не търсих събеседник точно по този въпрос. Търсех гледните точки на хората, с които се срещах.
Още първата вечер мои приятели ме качиха  на един файтон, за да ми покажат центъра на града. Така ми доставиха двойно удоволствие: бавно и величествено обикаляхме центъра и в същото време сe връщах години назад, когато по същия начин можеше да се разгледа и родния ми град Пловдив. Сред поредицата от напътствия кое какво и кога е строено, изведнъж усетих, че един въпрос е от особена важност за домакините ми: на какво ти приличат тези сгради? И ми сочеха поредица от романтични къщи, действително различаващи се от повечето сгради наоколо. Лусинда тихо ми подсказа: “Севиля?” Другите шъткаха. С очевидно доволство. Сигурно, казах аз, но никога не съм бил в Севиля. Е, cera вече аз ги изненадах. Дошъл съм чак в Кензъс сити, а не съм бил в Севиля?! За тях Европа бе просто една по-голяма държава, разделена като тяхната на щати. България бе една от тези европейски щати, Испания бе друга. Как може да не съм отскочил до там? Бил съм, казах аз и още повече ги изненадах. Да съм бил в Испания и да не съм видял Севиля. Почти като нашата приказка "Да отидеш в Рим и да не видиш папата".
Някога двaтa града се били побратимили и в Кензъс поканили испански
архитекти, които им направили точни копия на севилски къщи. Това е голяма
гордост за американския град, който по индустриализация и цивилизация може да има и високи оценки, но е много слаб по история.
Много интересни ми бяха мойте събеседници. Максин, например, от няколко
години работеше в местното туристическо бюро, но никога не беше ходил до Ню Йорк, а много му се искаше. Ужасно му се искаше да отскочи до Калифорния, но за него това бе много скъпо удоволствие. За по-далече не смееше и да мисли. Така аз, човекът от България, в неговите очи бях истинско чудо: не само от Европа, ами минал през Ню Йорк, играл в казината на Атлантик сити, дошъл чак до Кензъс сити. Той не беше чувал за Марко Поло, но и да беше чувал, на мене той би гледал като на по-велик пътешественик. Казвам го не за да подценявам моя приятел, но защото тази наивност е част от очарованието на американеца. Най-важното за него бе неговата кариера и неговото семейство в неговия град в съответствие с местните закони. Други закони не съществуваха, другите градове бяха далече.
Различни хора ми оприличаваха Кензъс сити освен със Севиля, също с Париж и Истанбул. Но никой не можеше да ми каже по какво си приличат. Истината е, че на мecтните страшно много им се искаше да живеят в прочут световен rpaд. Казаха
ми, че града е построен на повече хълмове отколкото Рим, но не знаеха на колко
хълма е построен Рим. Казваха ми, че е по-зелен от Ирландия, но не бяха сигурни дали Ирландия е част от Европа или не е. Изнервени от моите въпроси, един ден моите приятели ме сложиха на мястото ми. На чаша кафе в Риц Максин и Джо невинно попитаха чувал ли съм за известния френски писател Андре Мороа. Казах им, че много го обичам. И тогава те извадиха неговата книга "От моя дневник" и отвориха на предварително отбелязана страница. Там пишеше: "Кой в Европа или в Америка знае, че Кензъс сити е един от най-милите ("loveliest") градове на земята". Безспорно любезно, но доста многозначително съждение на френския мъдрец, който се оказа, че е живял известно време тук по време на Втората световна война. 
Истината е, че в града има страшно много фонтани и 125 парка.
Кензъс сити е типичен американскки град, разположен почти в сърцето на
страната. Някога, в далечната 1800 година, три велики пътя са водели пионерите
на Запад - Ореговския, Калифорнийския и Санта Фе. И трите са минавали по местата, където е Кензъс.
Роден преди стотици години на един от завоите на величествената	 Мисури, градът
е бил нещо средно между поща, място за смяна на конете, сбирток от колиби
на трапери в пустинята на планинци, индианци и ренегати. Местните градски
първенци били хopa като "Отрязаното лице" Бил Съблет и едноокия  Елис.
Кензъс е входната врата към Запада. Хиляди американци са се заселвали 
между Мисури и Тихия океан да търсят по-добро бъдеще, а всъщност те са изграждали американския континент. Историята на Кензъс сити е част от историята на порастващата Америка. Железницата е направила този град "космополитен". Улиците му са били изпълнени с ловците на бизони, рошави и свадливи като своите жертви. Мъже като Бат Мастерсън,  Дивия Бил Хичкок и Уаят Ърп са играли по цели нощи карти и са пазили съвсем не лесния мир на това място, наричано тогава “столицата на кравешките градове”. Това съвсем не звучи обидно на американски, защото месното говеждо е много вкусно и по-късно се превръща в един от символите на града.	
През 20-те и особено през ЗО-те години на миналия век Кензъс сити се превръща в столица на американския джаз. Днес в града има множество барчета за джаз. Всички те си приличат по тава, че в петък и събота не можеш да се провреш в тях дори. Музиkата те зашеметява. Обикновено това е пиано, сакс, контрабас и някой, който пее. Този, който пее, обикновено е стар негър, от чието гърло излизат невъзможни знуци. Сервитьорките едва се провират между тълпата и на всеки дават пълна халба с бира. Спокойно можеш и да не плащаш. Само че тук си плащат. По стените пише разни мъдрести от рода на "Браковете са истинската причина за разводите", "Момчето, което паркира твоята кола, не работи тук", "Разбираш, че остаряваш, когато прекараш една тъжна вечер"... Бакшишът е задължителен. В не малко ресторанти има големи табели "Бакшишът не е включен в цената". Мойте приятели навсякъде оставяха по 2-З долара.
Взимам поредната бира от Села, непрекъснато усмихващата се сервитьорка в бара "Феникс", в който съм отседнал от час и се опитвам да направя невъзможното
- да се приближа до оркестъра. Със Села не можем да си кажем и една дума, камо
ли да й поръчам нещо - музиката е оглушителна и не спира. Затова тя не престава
да разнася бири и никой не я укорява за това. Села очевидно иска да се запознае с
мене, защото вероятно съм единствения, който е тук за първи път. И аз искам да се запозная с нея, но се усмихваме безпомощно. Koгaто все пак улучваме няколко секунди, в които оркестърът не свири, тя ме попита: "Забавляваш 	ли се?" "Ами да" бе всичко, което успях да й кажа. И музиката пак гръмна.
    Всички около мене крещят, дигайки врява до небето. Кефят се с пълна сила. Поне десетина от тях са стигнали до пианото и са се облегнали на него, като у дома си. Негърът срещу тях непрекъснато им се смее. Не мога да преценя кой се забавлява повече - музикантите или посетителите. От време на време музиката спира, музиканти и посетителри започват невъобразим диспут за следващите парчета и след миг залата се взривява от поредната импровизация. Бирата е местна - Boulevard. Около мене има представители на всички социални групи на града - млади, стари, черни, бели, модерно облечени, само по фланелки...
Почти всички са прави и се движат в плавния такт на джаза. Срещу мене има
огромен надпис на стената: "И студеният блус и топлият джаз са музиката на
живота".
В Кензъс сити има десетина заведения, в които само през уикенда се свири джаз, 12 кънтри клуба, 30 - за рокендрол. В тях в петък и събота американците пият като баварци. През останалите дни от седмицата баровете, кънтри клубовете и ресторантите са празни. Тук не се ходи по заведения. След работа американецът се прибира, семейството му го чака, хапват на голямата маса в голямата столова и се изтягат пред телевизора. Техният Сънчо идва много рано. Съответно рано стават и се устремяват към своята страст - работата.
Освен с джаза, а може би повече и от джаза, Кензъс сити е прочут с барбекюто. Някога, през 20-те години на миналия век, цели четирима готвачи от Кензъс сити спечелили отличия по време на Световното първенство по барбекю в Ирландия.
	Оттогава за града се говори като за световната столица на бюрбекюто. Негов родоначалник е Хенри Пери, който печал направо на улицата. Той продавал дебели резени печено месо, увити във вестник. Примерът му бил заразителен и мнозина го последвали. Канзасецът Артур Брайънт бил дори начерен "Крал Артур" заради удивителното барбекю, което правил. Той открил ресторант на 18-та и Бруклин, който кулинарните критици нарекли по онова време "най-добрият ресторант в света". Това е нещо нормално за Америка. Тук всичко трябва да е най-доброто в света. Истината е, че барбекюто е фантастично. Мога да го сравня единствено с барбекюто, което са ми предлагали в Аржентина. А там, специалистите знаят, се предлага най-доброто месо в света.
Сега в Кензас сити има около 70 ресторанта за барбекю. Повечето се славят със
специалитети си - ребърца, бут, наденици и дори риба. Още с влизането те посреща удивителна гледка - най-различни меса с най-различни форми и размери те чакат, цвърчейки и разнасяйки невероятен аромат. Месото задължителне се обработва върху дърва, най-често цикория. Някои барбекюта се готвят по 18 часа, за да добят своя неповторим вкус. Всеки ресторант крие в тайна рецептите си за пикантните подправки. Независимо че града изобилства от барбекю-ресторанти има мнoгo големи майстори, които прекарват по-голямата част от свободното си време над барбекюто. Всеки едни от
тях се готви за големите състезания и се надява името му да влезе сред легендите
на BBQ. В града се провеждат изключително престижни състезания, като Американското Кралско BBQ състезание, Великата BBQ битка и Националното състезание за сосове.
Барбекю обществото на Кензъс сити има над 750 члена в над 40 щата плюс Канада, Англия и някои други държави, включително Русия. Много трудно се става член на това престижно общество. Трябват много умения. Неговите членове могат да се познаят по това, че от ранна пролет до късна есен те са по дворовете си и поддържат непрекъснат огън в бюрбекютата си, винаги готови да посрещнат гости и винаги в състояние да ги изненадат с невероятно вкусни ястия. 
Който не е слушал джаз в Кензъс сити, а още по-малко който не е ял местното бюрбекю, той в никакъв случай не може да каже, че познава Америка.


