
ПОЛИТИК КАРИКАТУРЕН 

 

 

Всяка прилика с действително съществуващи лица е случайна и 

смехотворна. Тук измислиците са толкова невъобразими, че напомнят на 

самата действителност. 

 

 

Прочутият политик, държавник и прочие, личност известна, със самочувствие, 

че е от сой, но действително замесен от тесто народно (за простолюдието иде реч, 

надявам се, го осъзнавате), където можеше да се издирва великата му семка, 

Маковей Маковеев от Маково поле се беше оял. А и какво ли друго му оставаше, 

освен годинките, които ще изкара с неуморна пенсия и почти без размисъл. 

Защото кому е нужен размисълът след опасните вихри и турбуленции на живота, 

след перипетиите по ръба на социалната пропаст и еквилибристиките в едно 

обкръжение, което, ако паднеш, без да му мигне окото, ще те стъпче и ще те 

довърши. Да му мислиш много след всичко това, е да си като планината, която се 

напънала и родила мишка. Мисленето след тези преживелици си е направо 

вредно. Животът ни се затлачва от една и съща представа за падения, сблъсъци и 

поквара. Когато всичко ни е ясно, в разсъжденията си непрекъснато повтаряме 

едно и също. Значи няма какво повече да се мисли. Ти изповядваш всичко това, 

но винаги казваш, че роденото от ума ти е творение вековечно, защото то винаги 

придобива веществена форма. Например построил си една малка Айфелова кула, 

която всички гледат благоговейно. Как няма да се трогваш от делата си тогава? 

От друга страна, за размисъла трябва пипе – не само политическо и житейско, а и 

философско, защото само чрез философията се вниква истински в духовното и се 

разбира смисъла на живота. Ала в теб такава фразеология няма, в теб е 

фразеологията на държавното строителство и фразеологията на стомаха. 

Философията на съществуването в ума ти е само загатната. За разлика от търбуха, 

който не само че не е загатнат, но и е дебело подчертан с една огромна, кръгла 

издатина, която върви на крачка пред тебе. 

Въпреки това, въпреки попреминалите годинки Маковей Маковеев от Маково 

поле беше още деен, макар и не толкова, колкото в младостта си. Нищо, че беше 

шопар, нищо, че налетите му, закръглени форми подсказваха, че има няколко 

сантиметра подкожна сланина, сякаш дължаща се на знаменити гледачи, които 

грижливо го готвят за кланица. Да не говорим за черния дроб и сърцето – 

мастната тъкан, в която бяха затворени почти херметически, показваше, че той се 



опира на здравите начала на великото плюскане. Нищо, че от тези начала си 

губеше здравето. Нищо, че любимият му смъртен грях – чревоугодието, го 

потапяше сладостно в себе си след всяка политическа битка, когато неведнъж 

изгубваше по едно копче от скъпото си сако. Не от ударите, а от нервността – той 

въртеше ожесточено с пръсти най-горното копче на сакото си, ако беше дълбоко 

обиден. След като ядът му попреминеше, той захвърляше нервно копчето и почти 

веднага си поръчваше нов костюм, защото едно зашито копче му напомняше на 

бедните времена, когато се налагаше да шие копчета. 

Ако търсим причините за това, можем да почувстваме неудобство – току-виж 

излязло, че сме дълбокомъдрени и прекалено речовити. Затова ще бъдем 

лаконични. В нашата хипотеза ще намесим праисторическото време, когато 

плюскането, след секса, било най-висшата наслада, както и днес между впрочем. 

Ще намесим нервността на средната възраст, която избива към безразборно 

пълнене на стомаха. Ще добавим и слабия ангел на политика по отношение на 

храната, ангел, който ставаше силен, дори го избиваше на героика, когато 

разпалваше с огнените си речи тълпата и тя възторжено го приветстваше. Но 

такава е простата философия на живота. Без страстта и порока житейската 

философия няма никакъв смисъл, тя е лишена от вътрешна логика. Обаче 

страстта му към храната и яденето, както към политиката, бе поугасила 

порочното му влечение към жените, въпреки което той дори и сега пределно ги 

тачеше, че ги беше възкачил на големи постове в държавата. Той знаеше, че 

възцареният, за да има приятели, трябва други да възцарява. Но недотам, че да му 

поглеждат лакомо към мястото. Какво по-хубаво от това да караш жените да се 

чувстват възцарени? Нищо, че после ще ги детронираш и ще печелиш тяхната 

омраза. Който е в политическите мътни води, ще се дави в мътилка. 

Как няма да си се наклал тогава? Как няма да си натрупал мастни запаси? 

Нищо, че това изглежда на подготовка за голямо гладуване, хем за здраве, хем, 

ако си под обсадата на безжалостни неприятели, и къшеите хляб отиват на 

свършване. Нещо друго дали ти остава? Другото е смъртта, но твърде мил ти е 

животът, за да се простиш лекомислено с богатата му угояваща трапеза. 

Напоследък политикът държеше много речи, че му се налагаше да ръкомаха. 

В това някои виждаха историческите жестове на Избрания, а други – 

историческите жестове на Властолюбеца. Тази негова деятелност изваждаше на 

преден план ръцете му – неговите налети, подпухнали длани и удебелените 

закръглени пръсти. Здравият му организъм, открит за всякакви кулинарни 

безумства, се беше специализирал в преработката на сланина. Така очовечена, тя 

си беше намерила много подходящ приемник, домакин, с когото да споделя 

общото им благо – чревоугодната наслада. С мазнината дълговечна те взаимно се 

поглъщаха, но вместо да се смаляват с това, те наедряваха. Натрупана в политика, 

мазнината доказваше и високия си стандарт – да си в такава личност е чест и 

достойнство.  



Тези ръце видя в съвсем друга светлина един карикатурист. Зевзек, като 

повечето от тях, той си представи десет кебапчета в ръцете на политика. После си 

представи невръстно момченце пред него, което на въпроса, колко са кебапчетата 

в ръцете на чичкото, отговаря: двадесет, защото пръстите му са досущ като 

кебапчета. 

Художникът набързо скицира рисунката от въображението си и я озаглави 

„Политик и детенце”. След това си помисли, че политикът с тези пръсти пипа 

политиката, жените, най-милото си, дори при пълнолуние протяга ръце към 

луната, повдига се на пръсти, за да я достигне и да остави огромни отпечатъци по 

нея, които видимо да доказват неговата божествена сила. Той обаче си представи 

и още нещо. Видя пред политика книга. Видя как пристъпва боязливо към нея. Чу 

какво си казва: че книгата е свещена и затова не трябва да я цапа с пръстите си, 

преобразени в сочни и тлъсти кебапчета. Но художникът веднага разбра, че 

прекалено си фантазира, че слага думи в устата на политика, каквито никак не му 

подобават. Кой политик си признава, че ако докосне книга, ще сложи петна върху 

нея? Пък и едва ли го предполага. Тогава той видя сюрреалистична картина: 

политикът хваща несръчно ценната книга, с трепереща ръка я разлиства и едва-

едва, с половин уста ѝ се възхищава, а когато я оставя, по нея се виждат няколко 

отпечатъка. Не е трудно да се досетим, че отпечатъците не са от неговите пръсти, 

а от кебапчета на скара. 

От неочаквания край можем и да загубим ума си. Когато в едно повествование 

вземе връх абсурдът, то намирисва на нелепа измислица. Но нека. Всичко трябва 

да се знае. Не можем винаги да си избираме миризмите. 

Затова отправяме призив към всички гладници: 

– Не вземайте кебапчета от ръцете на политика! Измежду тях може да е някой 

от неговите пръсти. И ако си похапнете, ще пострадате фатално. Ще ви осъдят за 

човекоядство. 

 

 

Веселин Касчиев 


