
СРЕЩАТА 

 

Беше се избръснал и масажираше лицето си с евтин бръснарски 
одеколон, когато настойчиво се потропа на вратата. 

Николай отвори, без да попита кой е. Срещу него стоеха милиционер, 
началника на НМ и един цивилен. 

• Антония, изхвърли легена с мръсната вода! – каза Николай. Тя 
внимателно понесе легена към чешмата на двора. 

Николай се усмихна добродушно на гостите и ги покани да влезат в 
скромно обзаведената им стая. Когато тя се завърна, милиционерът 
стоеше пред вратата, гостите бяха седнали на двата стола около масата, а 
стопанинът седеше на кушетката. 

• Иди до бакалията и вземи нещо да се почерпим с гостите! – каза 
Николай. Антония остави легена и тръгна послушно да пазарува. 

Когато тя излезе настъпи тягостно мълчание. Пръв го наруши 
Началника. 

• Ние не сме дошли да се черпим, а да вършим работа. 
• Зная, но стара врачанска традиция е гостите да се почерпят, а аз 
несъм по-голям от традицията. Има време и за работата, която сте 
дошли да вършите! 

• Искаме да ни дадеш някои сведения! – каза Началника. 
• Ще ви кажа всичко, което зная по въпроса, който ви интересува! 

В това време Антония се завърна с бутилка ракия в ръка. Извади чаши от 
бюфета, постави ги пред гостите и ги напълни с ракия. 

• Антония, вземи приборите и иди при мама да стегнеш дървения 
ми куфар! – нареди Николай. 

Тя послушно прибра приборите, зави ги в хавлиената кърпа и тръгна към 
дома на свекърва си. 

• Ха, сега на здраве и добре ми дошли! – каза Николай. 

Гостите взеха чашите, чукнаха се и ги оставиха на масата. 

• Другарю Николай, бил ли си в Германия, кога и къде? – обърна се 
към него началника. 

• Това ли било? Бил съм там и съм работил известно време, докато 
ме екстрадираха в България. Ще ви разкажа всичко! И започна: 



След като дядо, баща ми и мама се убедиха, че от мен послушен католик 
няма да стане, ме отписаха от Френския католически колеж 

и ме прибраха във Враца. По настояване на дядо и със съгласието на 
баща ми ме изпратиха в Германия като гастарбайтер, за да се науча на 
ред и дисциплина. Постъпих в авиационните заводи на гр. Регенсбург. 
Войната беше в разгара и първоначално Хитлер жънеше победи. 
Произвеждахме изтребители. Тъй като повечето германски мъже бяха 
мобилизирани, работната ръка в завода се попълваше от квалифицирани 
военнопленници – инженери, авиатори и техници. Работехме заедно, но 
военнопленниците бяха на специален режим. В процеса на работата ние 
и пленниците се сприятелихме. Аз имах приятели няколко руснаци и 
един пленник французин на име Клод. Всички работехме в завода, но в 
различни цехове, според специалността. Германската дисциплина е 
всеизвестна, а за тази през време на войната във военен завод, да не ти 
говоря.  Не поносим за нас ред и дисциплина. Аз бях сравнително 
свободен човек, но пленниците живееха непрекъснато в страх и 
напрежение. Още повече, че живееха в лагер у самия завод. Германците 
ги държаха там като защитен вал, защото непрекъснато заводът беше 
подложен на бомбардировки от англо-американската авиация. В руските 
пленници се беше зародила идеята за бягство, което беше почти не 
осъществимо. Един ден споделиха с мен идеята си, като ме помолиха за 
една „дребна услуга” – да им доставя нож, компас и храна. Започнах да 
събирам консерви и тайно да ги внасям в завода. Така в продължение на 
близо месец се събраха доста консерви. Доставих им един туристически 
нож „Солинген”, а малко по-късно Клод ни донесе един жирокомпас, 
който им предадох. Всичко за бягството им беше приготвено и те чакаха 
удобен момент. Не след дълго, в края на 1943 година, заводът беше 
подложен на жестока бомбардировка. Използвайки тази ситуация 
тримата руснаци бяха избягали. Няколко дни след бягството им, всички 
българи – гастербайтери бяха строени в двора на фабриката. Бяхме 
учудени защо само ние, но скоро разбрахме. Пред нас екскорт от 
есесовци водеше един от моите приятели руснаци. Бяха го хванали и той 
трябваше да покаже българинът, който им е дал ножа, компаса и 
консервите.  Минавайки пред мен, руснакът се спря и ме посочи. 

• Это! – каза с тих глас той… 

След този дълъг разказ Николай вдигна чашата за наздраве. Отпи от нея 
и млъкна. Настъпи неловко мълчание. Началникът свали фуражката си, 
а цивилният оглеждаше Николай с особено любопитство. 

• Е, и какво стана после? – запита Началникът. 
• Каквото стана, стана. Но ето какво ми остана от тази история! – 
каза Николай и си съблече ризата. На лявото му рамо имаше 
татуировка на френския легион, а гърбът му беше нашарен със 
следи от изтезания. 

• Татуировката ми е от Клод, а останалото от Гестапо. 

Изведнъж цивилният скочи и за първи път проговори: 



• Это он! Это Коля! 

След което прегърна Николай и започна да го целува. Николай остана 
учуден и замаян от случилото се. Устата на Началника се разтвориха до 
ушите от самодоволна усмивка. Извика стоящия навън милиционер и му 
нареди нещо на ухото. Дошлата в това време Антония, остави дървения 
куфар до вратата и се стъписа от гледката. Началникът ухилен до уши, 
цивилният прегърнал Николай плаче, а той стои като в небрано лозе. 

• Другарко Антония върни куфара! Той вече няма да трябва на 
другаря Николай – нареди Началника. 

Тя взе куфара и тихо излезе. Малко по-късно милиционера отвори 
вратата и подаде на Началника една плетена кошница с капаци. 

Началникът отвори капаците и извади от кошницата препечени на скара 
кюфтета и кебапчета. Остави ги на масата, а после тропна две бутилки 
отлежал памид от кръчмата на Боби Минчев. 

• Хайде сега на здраве за щастливата среща! – каза той. 

Когато Антония се завърна, щастливата среща бе завършила. Всичко на 
масата беше опустошено. Езиците и на тримата бяха понадебелели. 

• Коля, ти наш! Ти, большевик! Скоро увидимся у нас в Москва! 
Досвиданя! – каза цивилният и го прегърна. 

Началникът също го прегърна и тръгна чинно след цивилния. 

• Ще те чакам утре в 10 ч. в управлението! – профъфли той. 

На другия ден Началникът лично го чакаше на пропуски. Прегърна 
дружелюбно Николай и го поведе към кабинета си. 

След един куп извинения към Николай за създаваните до сега 
главоболия и неприятности, той премина към съществената част на 
разговора. Изложи просторно достойнствата и заслугите на Николай към 
народната власт. По препоръка на другаря Сергей, управлението на НМ е 
решило да го направят секретен сътрудник и го изпратят в Москва на 
школа. Ще уредят всички формалности за решаване на битовите му 
проблеми, а и ще го изпратят в София. Той е доказал, че е железен 
войник на Партията и ще се справи достойно с поставените му задачи. 
Накрая Началника го попита има ли да каже нещо. 

• Аз съм минал през доста трудности в моя живот. Именно този 
живот и моето семейство ме научиха на честност и доброта. Имам 
чиста съвест и за нищо на света няма да я опетня! От такива 
„секретни сътрудници” съм страдал цял живот. Благодаря ви за 
всичко на теб, Сергей и Народната власт, но аз отказвам тази 



висока чест и доверие! Няма място в редовете на вашата Партия за 
мен! Довиждане!... 

Съвсем наскоро след този разговор, дървения куфар и собственика 
тръгнаха отново на път. Този път водеше към остров Света Анастасия, 
който беше прекръстен на остров Болшевик. 

Сбъдна се пророчеството на Сергей. Николай беше изпратен на 
превъзпитание, за да получи болшевишка закалка и стане истински 
болшевик. 

 
	


