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КУКЕР да си на нашата земя)) 

По много сериозна работа днес си ходих до най-далечният квартал на града 

ни, който отдавно наброява почти четиристотин жители, (и това без 

присъединени към него по естествен начин малки селища на енергетиците). 

Час пик. 

Хората, точно като мен, се връщат от работа: кой с обществен транспорт, кой 

с частен. Не ти стига че пътищата са задръстени от снега и леда, от леките 
коли и автобуси, трамваи и такситата, че и още нещо неопознаваемо се 

мъждука по пътното платно между транспорта от едната страна на другата. 

Поредицата на колите, идващи в двете посоки, най-напред взе да се 

предвижва все по-бавничко, по бавничко,  докато изобщо не се спря… Хората 

се ядосват, възмущават се, шофьорът на транспортното средство също не 
си намира мястото – графикът му за превоза на пасажерите направо се руши, 

и той леко-по леко излиза от кожата си. Подгонен от гнева си, той спира 

колата и хуква напред, тъкмо където между колитите се мярка  нещо много 
странно и неопознаваемо. 

Някои водачи на транспортните средства също си изоставили колите си и 
хукнали в същата посока. Кой-то остана, взе да натиска клаксоните си. 

Врявата се вдигна, дето се казва, чак до небето! 

След половин час нашият се върна засмян, като направо се превиваше от 

смях. 

Няма за какво да расказвам на някой българин – млад ли, стар ли да беше 

той, -  какво е кукер и какво прави той из българските селища. През ноща 
всеки от тях да ги събудиш – на сън ще ти каже, че всеки кукер пропъжда 

черните сили от селища, хората и най-вече от добитъка. В руската култура 

кукерите не се въдят – поне така си мислих  до скоро време. 

Но да ви кажа – не бях права! 

От днес и тях ще ги има  - видяхме първият, като първата лястовица!!! 

То водачът ни, като се поуспокои малко, започна през смях да ни расказва, че 

един пътник пристигна днес вечерта – а сега се стъмнява много рано - от 

далечната република. Цял ден на път бил човека. То по дългите пътища 
хората какво правят? Едните си спинкат, другите си четат, трети си играят на 

карти под студената бира! Нашият случай тъкмо от последните. Гостенин от 

далечната република тъкмо на карти си игра с другите пътници… 

Кой от тях излезе башмайсторът, пролича на площадчето пред пятигорската 

автогара и близките към нея улици! А най-вече по пътното платно. 



Като молекула на нагряваното вещество, по тях тичаше разсъблечен човек, 

явно едва сега неочаквано събуден от водача на автобуса, който пътува на 

далечните разстояния. 

 Да си станал от легло ли, кресло ли, не означава че вече си   буден! И с тоя 

така се случи. 

 Изгонен от автобуса човек, се блъскаше натам-насам по автогарата, по 

площадчето, по пътното платно, внасяйки хаос навсякъде, без да разбере: 
къде се намира, от къде идва и за къде би трябвало да върви. Не му стига, 

 че хем гол, хем  бос и му е студено, той никак не распознава града, гарата и 
изобщо не си спомня - какво прави тук…И дори как се казва. 

Допускам, че картоиграчи не «на сухо» си играели с него, явно са му 
наливали нещо от горещите неща, няма да е греяна ракия, я. То и само 

биричка да си пийкаш в горещината на рейса, също можеш хем да се напиеш, 

хем да заспиш. 

По време на играта, не му стигнали на горкият човек парите, взе да играе с 

дрехите си. Партнерите по играта оставили момчето в рейса по късите гащи и 
потника. Кой може да знае сега, къде би трябвало той да се спре, в кой град 

или село би трябвало да слезе човека. Чакат ли го там, ще посрещат ли… 

Никой не знае – колко време той се мята по гарата и пътища, никак не е лесно 

беше на хората да го хванат, да го задържат и да го заведат на топло. 

Голямо чакане падна и на пасажерите – чакахме и полицията, и линейката и 

края на самата история. То добре, че по нашите гари има почивни стаи за 
подобни случаи, не само за майките с малките деца. 

Настанили човека в стаята за почивка, разпитали го, както се води, след това 
горещ чай и топла храна донесли, някои с дрехите го снабди. 

Може би, след положените за него грижи, новороденият ни «кукер» (само дето 
без дрехи))  все пак няма да продължи да изпитва съдбата си по пътища на 

родината ни, и ще престане гол и бос да плаши и пъди «черните сили», 
навъдили се по нашите земи с неговата поява. 
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