
  ОNE*  ХРИСТА, TWO** ХРИСТА... 
 
 Първото нещо, което посрещна в града Алън, бе есенната мъгла. 

Благодарение на българо-английския пътеводител успя да открие 
студентското общежитие. Къде с мимики, къде с някоя дума на английски, 

разговаряйки с администратора, младежът бе настанен в стаята си. Оказа 
се, че с нето ще живее още един младеж от България, изпратен при него,за 

да може  чужденецът от Ирландия  по-бързо да овладее български. 
Дисциплината, която трябваше да изучава студентът,  не бе никак лесна: 
архитектура. Освен правоговора, трябваше да усвои и много специални 
архитектурни термини. 
 Доцентите и професорите бяха свикнали с чуждестранните студенти. 
Понякога им правеха компромиси, понякога се майтапяха с тях, но всичко, 

което им се преподаваше, биваше усвоявано,  макар и трудно. Това, 
разбира се, беше много важно и за самите преподаватели, защото за тях 
беше чест , че  след края на следването всички чужденци – студенти с 

достойнство получават титлата „архитект”. 
 Още през първата зимна ваканция се наложи Алън да остане сам в 

общежитието, тъй като неговият съквартирант Христо си беше заминал в 
провинцията при родителите си, а . студентите от останалите етажи също 

бяха отпътували по родните си места. 
 По цял ден Алън преглеждаше записките и книгите. Искаше да 

използва пълноценно времето си, за да научи по-добре български език. 
Излизаше от квартирата, отиваше до някоя  църква, хем да запали 

свещичка за здраве на семейството си, хем да слуша българската реч. 
Обикаляше и магазините със същата цел и така учеше български, докато 

пазаруваше. 
 По скайпа успокояваше родителите си, че не му липсват много, като 
неизменно им пожелаваше здраве. Те от своя страна го окуражаваха да се 

учи, та когато се прибере в Англия , да се гордеят с него.  
 Веднъж , когато  отключваше  вратата,  зърна нещо, което бързо 

пробяга по пода. То силно му заприлича на мишка.  
     - Mouss !*** Mouse!  извика  момчето, взирайки 

се напразно в пода, за да види пак нещото. После бързо 

се покатери върху леглото от страх. 

 Погледът му зашари неспокойно  по килима. Не след дълго пак се 
показа една мишка, която съвсем спокойно се разхождаше и оглеждаше 

обстановката в стаята. 
 - Mouss ! Mouss ! - отново завика студентът ,  не смеейки да 

помръдне от мястото си. 
 Напипа джиесема в сакото си и позвъня на № 112. 
 - Помощ!... Помощ!... Помощ! – повтаряше като в просъница 
ирландецът. 



 - Ало! –гласът на оператора  излъчваше лека досада. - Какво се е 

случило? От какво имате нужда? 
 - Помощ! Помощ! – не секваше  гласът отсреща, сякаш не чуваше 

нищо. 
 Само след десет минути на адреса пристигнаха две дами, за да 

установят причината за повикването. 
 Завариха студента свит на кълбо върху леглото. Сочейки  с безумен 

поглед пода, Алън не преставаше да крещи: 
 - Помощ! Помощ! 
 Жените обиколиха  стаята, повдигнаха всички столове, но не откриха 
нищо.. Надникнаха и  под масата , но  и там не съзряха нищо 

обезпокоително. На всичкото отгоре момчето така и не можа да им обясни 
на сносен  български какво е видяло и от какво се страхува.  
 Изведнъж от някъде отново изпълзя мишка. Жените от тел 112 
изпищяха, прежълтели от страх.После пъргаво се покатериха  върху 
столовете . 
 - О, Христа! О, Христа! – здавикаха жалостиво спасителките, 
кръстейки се френетично. 
 Тогава студентът , получил внезапно някакво озарение, започна да 
брои: 
 - Оne** Христа, two*** Христа, three****  

Христа, four*****  Христа... 

 Младежът бе помислил, че „мишка” на български е...Христа! 
 - Не, това е mouss , а по български е мишка. А ние от страх казахме 
Христа. 
 В стаята настъпи бурно  оживление. После всички слязоха на пода, и, 

преживели страха от мишките,  се запревиваха от смях. Заложиха 
примамки и си тръгнаха. 
________________________________________________________________ 
Оne* - един /англ.ез./ 
two** - два/англ.ез./ 
Mouss !*** - мишка/англ.ез./ 
three**** - три /англ.ез./ 
four*****  - четири/англ.ез./ 


