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  Защо такова... тъпо заглавие и защо сега? 

 

 Много хора се “занимават” с култура тези дни – министерства, 

дирекции, комисии и т.н., неправителствени организации и фондации с най-

различни и в повечето случаи мъгляви финансирания и цели. Няма нищо лошо в 

това - колкото повече, толкова по-добре, а мъглата понякога е полезна и 

напоителна,  а и предпазва от излишен шум...  

 

Закачката е в това, че тези хора в същност се занимават не с култура, 

а само с някои проблеми на изкуствата – предимно сценични и изобразителни, 

със съдбите и успехите/неуспехите на актьори, художници, фотографи, 

музиканти, танцьори и прочие талантливи индивиди, а понякога (рядко) се 

сещат за някой и друг казус свързан с градската среда, някоя нашумяла 

публикация или проблем с по-всеобхватно влияние, например “шльокавицата”, 

или въпросът за грамотността на децата и младите, и други от този сорт. 

 

Май са забравили, че всъщност културата на хората започва от 

състоянието на инфраструктурата, селищата и урбанистичните решения, 

от пътищата, електропроводите, водопроводите и канализацията, от 

хигиенните и спортни съоръжения, от парковете, градините, библиотеките и 

детските площадки, от предметите на ежедневието, от дрехите и вещите, а 

и от начините на общуване и комуникация. Отминават и всеизвестната 

азбучна истина, че културата на хората зависи изцяло от тяхното 

икономическо състояние, от опазването на живота и здравето им, от 

грижите на властта за тяхното образование, осведоменост и сигурност за 

утрешния ден. Не забелязват (или не искат да забелязват) тоталното сриване 

на културата на българите... 

 

Не се опитвам да теоретизирам - има по-умни и начетени хора за това. 

Тук съм се опитал само да опиша части от ежедневието и съдбите на 

измислени кОлтурни бУлгари, без да имам конкретно някого пред вид, нали? И 

с малко примесени измишльотини, малко мистика, малко ала-бала, и малко 

развитие за някои от тях - какво се е получило, ще кажете вие. Целта е да 

забавлявам читателя, а не да го уча. Ако разпознаете някого от героите, 

знайте, че грешите - те са напълно плод на креативно въображение и са 

абсолютно, изключително, категорично и окончателно фиктивни! Някои от 

тях еволюират от история в история, но повечето са непоклатимо 

неподатливи на развитие. 

 

И така, забавлявайте се. Четивото не е препоръчително за хора под 18 

години, както и за хора, които могат да се разпознаят в някои герои...  

 

                  sergetborisov@gmail.com 
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В началото 

(приказка за големи богове) 

 
  Шемет сковава човешкия дух пред прага на тайната.  

  Тайната е онази бездна, която с ужаса на своята дълбочина 

  непрестанно привлича тревожното ни любопитство. 

                            (Елифас Леви) 

 

И когато Той се събуди за новия Цикъл, първо видя себе си и това Му 

хареса. Реши да види какво може да се направи, и направи много неща – 

вселени, пространства, подпространства, аномалии, и много други същности, 

които все още не са съвсем ясни.  

 

После помисли за организацията на всичко това, и тогава Му дойде 

идеята за Демиурзите, и, разбира се, ги направи. Постави им точно и ясно 

задачата, уговори заплащанията и неустойките (не в пари, а в по-сериозни 

платежни средства), и те започнаха работа. Веднага. Защото той вече беше 

създал Девите, чиято задача беше да контролират, така да се каже, нещата. И 

останалото извън нещата, когато Той пожелае. 

 

Та Демиурзите първо си преписаха Неговия план. След това, всички 

заедно, изградиха архетипите и ги прибраха на едно място, лесно достъпно... за 

демиурзи. Дадоха си имена, разделиха пространствата, разпределиха задачите 

(с помощта, разбира се, на Главния Демиург – този, който беше направен преди 

другите), и започнаха работа. 

 

На Главния, разбира се, се паднаха основните неща, за които се искаше 

повече въображение и отговорност -  всички универсални константи, единен 

класификатор на видовете материи и енергии, ведомости за отчет на разхода на 

архетипи, входно-изходни транспортни и логистични средства, и все в този дух. 

Хем творческа, хем пипкава работа.  

 

Понякога се налагаше да се консултира с Него, и Демиургът го правеше... 

малко притеснено, но го правеше.  Постепенно обаче разбра, че колкото по-

рядко, толкова по-добре, и от един момент нататък престана да се консултира. 

Така де, за какво в края на краищата са Девите? Нека и те да свършат нещо 

полезно!  

 

Другите Демиурзи също бачкаха, та пушек се вдигаше в целия Свят: 

пълнеха вселените с галактики, изграждаха инфраструктурата (всякакви там 

под- и над-пространствени канали за транспорт на материя, гравитационни 

връзки, нивà и кръстовища за преход, енергийни тръбопроводи и канализация, 
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бели и черни дупки за обмен на информацията, и какво ли не още – огледайте 

се наоколо!).  

 

След това, под Негово ръководство и под контрола на Девите, започнаха 

да заселват всичко това съгласно Плана – по Негов образ и подобие, разбира се 

(макар това да си беше малко сложно, защото Той има безкрайно число образи 

и неизброимо много подобия). И когато и последната живинка получи 

постоянен адрес, живот и задача за изпълнение, Цикълът като че ли стана ясен. 

Всички, в това число Той, погледнаха, и видяха, че това е добре. 

 

Нещо обаче глождеше Главния Демиург. Той беше направен първи, 

нали... всички Демиурзи са равни, и все пак... нещо не беше наред. Не случайно 

си беше дал сам името Българ (което на езика, който се говореше по това време, 

означаваше Първи) – трябва да имаше нещо, което да го отличава от другите. И 

тогава той сътвори понятието “хòби”, без да се консултира с Него, а и без да го 

слага в склада с архетипи. За лична употреба в свободното време, така да се 

каже. 

 

И понеже свободно време вече имаше много (след свършването на 

работата си Демиурзите бяха пенсионирани, не без деликатната намеса на 

Девите, и сега се щураха насам-натам из вселените без да знаят с какво да се 

захванат, някои даже се пропиха), той започна да доизкусурява някои неща, с 

подръчни средства и тайно от всички.  

 

Първо бръкна във вселена, където беше работил един от колегите, избра 

си там една галактика и смени нейния център с нестандартен. Поразвъртя я 

насам-натам, - тя още не беше заселена, - поогледа я, и си хареса един сектор 

малко по-насянка. Като обхвана с поглед едновременно целия сектор (това 

Демиурзите го могат!), напосоки изтегли една звезда с добре оформени 

планети, преброи “раз, два, три!” и се пренесе там. На третата. 

 

Като загърна района с гравитационен воал (да не се навират Девите, а и 

да не наднича някой), той огледа находката си по-внимателно. Всичко си 

имаше планетата – и желязно ядро, и планини, и морета, даже магнитно поле с 

правилно разположени север-юг, и шест енергийни извора на акаша (на 

тогавашния език така викаха на светлата енергия, за да я различават от 

тъмната). Само живинки си нямаше, понеже по график още не беше заселена. 

Няма и да я заселят – нали смени центъра с нестандартен, и по този начин я 

изключи от информационната система (с други думи, направи я невидима).  

 

Добре. Потри доволно всичките си ръце и всичките си пипала, и се 

захвана. Надве-натри напълни реките и моретата със всякаква мърдаща, 

плуваща и пълзяща паплач, после направи гори, където наръси обилно разни 
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сухопътни летящи, пълзащи, скачащи и тичащи животинки. Научи всичко това 

как да се изяжда един друг, после допълни с необходимите вредители, 

насекоми, болести, напасти и природни бедствия за поддържане на 

равновесието, и седна да си почине. Хареса му, като за начало. 

 

След почивката бръкна в крайбрежната кал, и от нея си оформи кукличка, 

приличаща горе-долу на него, ама само с две ръце, два крака и една глава 

(демиурзите бяха направени с две глави – една за делник, една за празник,– и с 

много ръце, крака и пипала, за по-голяма ефективност). Даде ù живот, пусна я 

да пасе и набързо спретна още една такава, за другарче, а и за да могат да се 

размножават (тук има една закачка – беше им програмирал кратък живот в 

гените, само 100-200 години, а не като на останалите живинки съгласно 

Неговия план – онези по принцип трябваше да живеят през целия Цикъл, освен 

ако на главите им не падне например пиано). Така, че това тук щеше да плюска 

и да се размножава, а не да си живее... така да се каже... като дембелин, и да 

ползува разни там пособия само за кеф!  

 

Потри доволно крайниците си, и се отдръпна да види какво ще правят. И 

остана приятно изненадан: двете гадинки много бързо от тревата се преместиха 

по дърветата, където унищожиха всичко годно за ядене, после поогледаха 

няколко камъка, с един от тях смачкаха главата на нищо неподозиращо малко 

животинче наблизо, и изядоха и него. И като се почна... то не бе плюскане, то 

не бе размножаване – за има-няма двеста години бяха вече 4096, и от камъните 

бяха се прехвърлили на копия, после на брадви, лъкове и стрели, а от 

отпадъците при плюскането си правеха опаковки за телцата – така било 

модерно! Даже и думичка си бяха измислили (той беше им дал реч изначално – 

да могат там да си общуват и да интригантстват, та да им е интересен краткият 

живот). 

 

Като видя това, Главният Демиург, т.е. Българ, се усмихна доволно, 

нарече ги на своето име, и се оттегли да почива в единия извор на акаша на 

планетата. Там набързо си спретна дворец, нарече го Шамбала (сиреч основно 

жилище), и заспа усмихнат. 

 

Събуди се след десет хиляди години, протегна ръцете, краката и пипалата 

си, и слезе да види как вървят нещата. Направо се шашна: плъзнали бяха 

навсякъде, не можеш ги преброи. Изпонаправили разни леговища от камънак, 

скупчени в... градове е думата, която си измислили, опаковали се в разни 

лъскави неща – жените в калъфи от коприна, мъжете в калъфи от желязо, - и 

при това непрекъснато си ходят на гости.  

 

Наистина ходеха главно мъжете, де на някоя друга жена на гости, де на 

групи от по десет-двайсет хиляди до близкия град. Оттам обикновено се 
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връщаха само половината, обаче с чужди жени и много, много неща за 

плюскане. Стана му много интересно на Демиурга как се развиват работите, и 

реши да се пресели в по-близък извор на акаша. Избра си един, който беше до 

най-активните в ходенето на гости групи, и където най-яко се вихреше 

размножаването, спретна си нов невидим дворец на една от планините, и го 

нарече Балкан (сиреч лятна вила, вила за развлечения). Понаблюдава ги 100-200 

години, видя как започнаха да правят някакви тръби, да ги пълнят с нещо 

черно, което гърми, и с тези тръби да си ходят на гости на групи от по 50-60 

хиляди. Гостолюбиви и гостоприемни гадинки! – си каза и легна пак да спи. 

 

Събуди го гръм. Много сериозен гръм – направо с нещо разцепиха 

Балкана! Поразсъни се Демиургът и какво да види! Дворецът му разрушен, 

наоколо летят някакви машинарийки с по две-три гадинки вътре, ръчкат 

развалините с някакви лъчи (гама лъчи, като се замисли), а най-отпред спряла 

една доста по-голяма работа, в нея седи едно двуръко (доста дебело на размер, 

опаковано в много лъскави неща и с лъскава шапка), държи нещо в ръка и го 

гледа нахално.  

 

- Що ме будите бе, гадинки мръсни! Ще видите какво е ядосан Демиург! 

– гласът му направо разтърси планината. 

 

Дебелото човече приближи нещото до устата си (оказа се микрофон), и се 

чу не по-малко гръмък отговор: 

 

- Свърши са твойто време, големо нещо! Сега ша си кайш сичките тайни, 

иначе ша ти .... майката! 

 

Демиургът се поочуди, какво е това майка, май той самият нямаше такава 

работа... обаче наистина се ядоса: 

 

- Кой си ти бе, келеш, дето си позволява да говори така със своя създател? 

- Не знайш ли? Яз съм Великио Цар, Фюрер, Император и Господар на 

сите българи! Властелин на планетата и космоса, завоевател на звездите и на 

бъдещето, дошъл съм направо от Балкана! Падни в прахта, гат говориш с 

Великио Ганю Балкански, бе нищожество, създател ша ми са нарича! Твойта 

мама! 

 

Демиургът зина и с двете си усти. Ха сега де! Докъде са я докарали 

гадинките... 

 

- Слушай сега, слез оттам и ела по-наблизо... 

- Ти нема ми кааш кво да праа... акъл ша ми даа, айде де... кай де държиш 

златото, че мамка ти ша разкатая, нъл ти казàх кой съм? 
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Демиургът се разсъни окончателно. Тук май нещо не е наред, нали уж си 

се размножаваха кротко и си ходеха на гости... каква е тая мамка дето ще я 

разкатават... какво е това злато... а, жълт метал с висока плътност, ама за какво 

им е, той за нищо не става... а тази гадинка – Българ ще ми се нарича! Явно 

нещо съм сбъркал в началото. 

 

И той тупна с крак, планините наоколо се заклатиха, и Демиургът седна 

за малко на централната звезда (Слънце я бяха кръстили гадинките!), да се 

стопли след дългия сън. Почна да загрява, какво ще стане, ако се разчуе за 

хобито му и за дивотията, която се е получила. О-ле-ле, направо за смях ще 

стана! А и Той може да се ядоса! Най-добре да оставим този провал дотук, и да 

се приберем в къщи, а после... може и друго хоби да си намеря. 

 

Поспа няколко хиляди години в един хотел на границата със съседната 

вселена, а оттам се прибра. Обаче още на входа гаф! Стои и го чака патрул 

Деви, да се явял веднага при Него! 

 

Няма как, яви се – сви всички ръце, крака и пипала и падна на пода, по 

протокола. Че като се започна! Кой му бил разрешил да се именува Българ, 

сиреч Първи? Само един първи има, и това не е демиург някакъв паршив! И 

какво е посял там, в оная галактика? Разтекла се е оттам една двукрака и 

двуръка гадост напоследък, веят знамена с някакъв вожд Балкански, и 

завладяват вече вселена след вселена, и все злато искат! 

 

И после Той каза: “Ще оправя грешките ти, обаче ти отиваш направо в 

Геената! И отсега нататък забранявам да се използува и споменава името 

Българ! Во веки веков! А вселените, които са вече заразени от тая пасмина, да 

се унищожат и стерилизират! Много внимателно! Казах!” 

 

Другото го знаете – унищожиха ги, и оттогава е останала легендата за 

Големия Взрив. А Девите отведоха Главния Демиург в Геената (едно много 

неприятно и объркано място, а и няма нищо за пиене там), и оттогава никой 

нищо не е чул за него. 

 

Обаче май след унищожението не са дезинфектирали старателно 

останките, нещо са пропуснали – спори ли, генни парчетии ли, не знам, обаче 

минат не минат два-три милиона години, и пак някой шушука за българи. Стига 

бе, на всички ни писна от неправилното използуване на думата! 

 

Подобни неща се случиха и в следващия Цикъл, но това е вече друга 

история. 
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 Един ден от живота на Гейню Болкански 

 

                                                                   Простакът е кремък - корав и могъщ, 

                                                             Простакът е демон без лик, весдесъщ... 

                                                                                                     (Радой Ралин) 

 

Господин Болкански се събуди около 10 сутринта – направо посред нощ! 

Поогледа се с мътен поглед – жената я няма, сигурно е вече на работа (втора 

жена, някаква проектантка ама хубава, първата кифла остана на село и така ù се 

пада), а и хлапето не шуми и трябва да е на училище. Порядък, всичко е наред. 

  

Стана с неуверени стъпки, мина през 00, почеса се тук-там, слезе долу в 

пентхауса и си отвори една бира в кухнята. Пална цигара от кутията на масата, 

седна, въздъхна дълбоко и се замисли...”Кво ша праим днеска? Малко да 

проконтролираме, малко да посплашим, да понабием обръчите тук-там и да ни 

видят където требе...а и некое дупе не е лошо на барнем... чай сега, кефовете 

после, работата first, нъл така...с едни пари съм назад, ма ша видим таа работа... 

никой още не е звънял, тоа талафон че го сменям, вече не е “first”, кофти...а и 

най-важното – требе à дрънна на Важнио, ма не от тоа... и без есемеси, че знайш 

ли... а бе туй дет го пихме снощи май не е original, ша им... така, ша требе а 

мърдаме!” 

 

Стана решително, хвърли фаса в мивката, качи се пак горе, наплиска очи 

в банята, освободи червото в 00, пак се наплиска в банята (“...без душ, айде 

нема нужда от гевезелъци...”) и почна да рови в дрехите (“днеска Boss, най 

прилича...”) и завърши трикотажните доспехи с лъскави обувки на Hush Puppies 

– хай стайл, е па това е! 

 

На излизане машинално включи алармата, извика асансьора и зачака. 

“Дойде! Бе пак нема крушка – онова счетоводителче от долния сигур я е свило 

– немат насита... нейсе... пеша. Тоа мезонет вече не кефи, ша мърдаме в къща, 

пò прилича... ама там ша сме много на ачùк...” 

 

Запали нова цигара и заслиза бавно. Един етаж, още ... “а, пак фасове 

фърлени – ако го гепя кой е, неговата мама... простаци!” 

 

 Ядоса се и стрелна с два пръста своя фас в стената, и той се приземи до 

другите. Стигна мецанина, тресна входната врата и се протегна бодро. Огледа 

района. Джипа е изкаран от гаража, измит и добре лъснат (“черен, супер марка, 

тежкарски, Гошлèто си е свършùл работата, ама що не чака тука – ша му запаля 

ушите...опа, пак некой оповръщàл пред входа...и таа що не е почистила 

още...ша са разпраяме”)  

 



11 

 

Джипа. Клик, пльок, щрак и е вътре. Пали от раз, газ, гуми свирят на 

завоя и после направо. “ Тоа знак и бабуната да са мàат, пречат ми... бегай бàбе, 

бързам... à така... сега музичка – на онаа с големите цици, как и викаа...нейсе”.  

Още един завой и пак направо, cruise control и газ до дупка... 140...180... и 

още. Фасовете през прозореца – нема а цапаме интириòро у колата, я! Колтурни 

ора сме! 

 

След половин час е пред свинарника. Видяли са го, тичат.  

- Добър ден, Шефе! Тука сме! 

- Ми къде ша сте...Кво стаа? 

 

Върви бързо към сградата, двамата подтичват след него. Влизат, вътре 

ухае подходящо, грухтене и мляскане отвсякъде. Добре. Множат се и дебелеят 

както си требе.  

 

- Слагате ли цимент и карбамид в ярмàта? Месото става по-червено и 

по-така...по-продаваемо. А? 

- Ми Шефе... 

- Нема ми викаш Шефе, а Boss, не са ли разбрàаме? “Бос” като от 

“Болкански”! 

- Извинявай, бос, разбира се...слагаме, разбира се, и добавки слагаме, 

ама... 

- Кво са’а? 

- Много станаха свинемайките, не смогваме двамата. 

- Ти кво бе, ша ми дааш акъл ли, кво кат си ветеринар? За кво сме въ 

учùли? 

-    Ами двама души на хиляда прасета...малко е... 

- Кво сега, ако не моеш само кàжи! Ша зèма ора от Молдова и 

Пакистан! И да не си гъкнàл за пари! Растеж, иновации и ефективност, 

анадъмно? Точка. Едно време му вùкаа рационализации. 

- Добре де, щом така казваш... 

- И да внимааш за емисиите и такòвата... Без диоксиди-миоксиди, ясно? 

И боклука ша фърляте до селото – нема а плащам за депо. А, и 

фърляйте повече вода отпред – искам да е чисто! Колтурен свинарник 

искам! 

- Стича се надолу, към селото... не е редно... 

- Не ми пука къде се стича! Тука да е чисто! КОЛТУРНО! Ясно? 

- Добре, бос, ясно. 

- Айде. И да бачкате, да не съм ви видèл легнàли...à съм ви видèл, à съм 

ви скъсàл онаа работа... 

 

Малко по-късно, пак на магистралата. Газ до дупка, трябва да успее до 

строежа, да види как са там нещата. “Тоа свинар сè иска по нещо, ша го 
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мàам...ша ми  поиска и ключа от апартамента с парите... тарикат! Такива с 

кетапи колко щеш!” 

 

Пак в града. Деца се пречкат, майки с колички... “Отврат! Изобщо не са 

пазят, ша стане нèкоа бела, после разправии с адвокатчета... Нейсе, по-леко!” 

Пътьом ще нагледа и магазинчето с тая новата дето я взе миналия месец. 

“Добра фàца, ама с това убразование...тиа с убразованието за нищо не 

стаат...ама  нищо, ша я напраим магазинерка. Не е голям мурафет, само да са 

опрàя с етикетите и данъчните...че тия са зинàли като лами...” 

 

Паркира на тротоара пред магазина. Двама минувачи гледат лошо. Нищо, 

нека си гледат, не са страшни и няма ченгета. Магазинчето е ОК и вътре има 

клиенти. Добре върви, и стоката е изгодна. Народа трябва да лапа и да пие! 

 

Влиза вътре. Насреща му грейва усмивката на 25-годишно момиче, 

работещо на касата, опаковащо стоките на клиента в торби и в паузите между 

две действия, подреждащо гъсто натъпканите стелажи. 

 

- Как е, Марче, върви ли алъш-веришо? Глеам добре е. 

- Всичко е наред, Boss, добри клиенти, виждаш, кварталът е нов и 

наблизо други няма... 

- Така...добре...а със счетоводителчето умната – не искам проблеми! 

Ама ти... 

- Справям се някак си, нали казваш – растеж, иновации и ефективнвост! 

Даваме от себе си каквото можем... 

- Давай, давай (“де ша идеш”)...И да премиташ по-често, колтурно 

обслужване искам тука... Глеам само двама клиенти – ша почакат... ела 

отзад за едно бързо, че неам време... 

- Добре... ама съм на работа... 

- Не ма учи, нèма а краднат (“а ако краднат, че ти го удържùм от 

заплатката”) 

 

След време в джипа. Бавно движение по околовръстния, релаксира – май 

вече е напреднало времето, почти три часà. Марчето му дойде добре, ама с тия 

ефтини гащи...никакъв вкус и финес, никаква колтура! “Ша я изтърпим месец-

два, пък ша видим после...колкото щеш такиа на борсата...и аман от теа дупки 

бе... а па тоа май кара със 160... бе твойта мама, ша ми пресичаш пътя, знайш ли 

кой съм?”  

 

Изстрелва ядосано фаса през прозореца. “...треба à дрънна на Важнио, ама 

от къде...после.” 
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Няма да успее да нагледа и строежите. Нищо, и утре е ден – само да не 

напраскат от скъпия бетон, че после...предписанията на проекта трябвало да 

спазват – айде де!... ама после господин Болкански ще им го изкара през носа и 

ще им ореже заплатките...иновации, инвестиции и ефективност! Така си трèбе. 

Как звучи, а? “Болкански Ентърпрайзис”! Върхът! Дъ скай ис дъ лимит, 

анадъмно? 

 

В клуба. Обяд, балансирано меню, вино от онова...тук го знаят кой е. 

Кафе, пура. Това място не е за цигари – публиката е друга. А, един от 

важните...приближава бавно масата на господин Болкански. 

 

- Заповедай, ша хапнеш ли нещо? Плащам. 

- Не, благодаря, обядвах вече, но ще седна за едно кафе. Как я караш? 

- Не е кат едно време, обаче са опрàам. Нъл ‘наеш как е – бизнес, не е 

леко! Иновации и т.н. Обаче със съвети и акъл от тебе... 

- Хайде, хайде, способен си... А бе все искам да те питам – защо си 

смени името от Ганю на Гейню? Да не би нещо... да си сменил 

резбата? 

- Не бе, не съм от ваште (“бе ако трèбе и това ша напрайм”)... ама 

амириканците така го четат де, звучи като “гейн”, печалба значи 

таковата по тяхому, да ги... и Болкански е по тяхно му... що, проблем 

ли е? 

- Не, само питам... е хайде, кафето ще го пием друг път. Довиждане. 

- Винаги тужур и насрèща! Квот си требе... 

 

Става и го изпраща до вратата. Добре, поне десетина го видяха с него. Ей, 

не можете да се мерите с г-н Гейню Болкански – всички ви ще купи и продаде, 

бе простаци! (“Приискало му се... абе май ша трèбе а са пробвам, не 

боляло...ама с тия намеци за името... кого съм настъпùл? Да са обада на 

Важнио, ама от тук не става – много слушат тиа...”)  

 

Сяда обратно на масата си, допива кафето и допушва пурата, силно 

замислен. “Кво беше, кво станà... сичките тиа от институтчетата и 

университетчетата де са, а? Аз кво, кат съм без кетап, да мра ли? Да им ... 

майката. Опрàям са, бива. Само дет не мога в политиката... засега... ама и това 

ша видим...ша ма пита дали съм гей – бе нèма лошо, нек си мислят... много 

важно, бил с диплом и титли... ша видим таа работа, в наше сèло куп народ 

прецакàаме... и тук ша са опраим!” 

 

Набързо през къщи. (“ Гошлèто да прибере джипа за утре...ша движим с 

ВИП такси довечера”). В асансьора сложили крушка, още не са я 

гепили...Жената я няма още, детето е на занималня, чистачката е почистила 

всичко и навсякъде ухае. Ажур! Сега да дремне малко, че се задава тежка вечер. 
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 Пенито не отговаря, не връща есемеси... ще пробва с Ленчето...а, извън 

обхват...”Абе ша са опраим и без тех... опа, Ленчето... ало?...кво си прайш? 

Викам, да та изкарам малко пред ора...малко колтура, знайш, нèкоа изложба 

туй-онуй, и после на кръчмè... кво, тиятър? Ми кво... кат нищо... кво било, 

извесна пустановка? Щом кааш... ОК... в седем пред тиятъра...кой? ...а-а-а...айде 

чао! ...Убаво, спретнàаме вечерта, сега ша дремнем...” 

 

Седем вечерта пред сградата на театъра. Костюмчето е Карден, нищо че 

папионката малко стяга...видял е и по-лошо. Само дето Ленчето я няма, а вече е 

взел билети – естествено първи ред, в средата...и ще му се пречкат разни 

простаци пред касата – ало, Гейню опашки не чака! 

 

Пуши вече трета цигара и стреля фасовете срещу фасадата. “Кво ма 

глèаш бе, келеш, да не си отвориш проблем? А така, глей земята... бе таа кво 

праи, майтап с мен ли? Вече е и половина, почнала е пустановката... а, ша 

видим таа работа... нищо, да видим кво даат, има ли нещо така по-шик на 

сцената и наоколо, пък Ленчето... майната и!” 

 

Влиза в залата, настъпва пет-шест души и без да се притеснява от 

шъткането наоколо, се настанява в средата на първи ред. Тежко се намърдва в 

стола, дискретно пръдва (“не са вижда, à познай кой е?”) и оглежда 

собственически сцената. Хилави девойки и младежи щъкат напред-назад и 

говорят нещо неразбираемо на висок стил. Няма нито една, която да хваща 

окото, пък и са много облечени. А и музиката отзад е меко казано дразнеща 

(“не е като онàа с големите цици, как и вùкаа... нейсе”). Оглежда салона – нищо 

важно, едни само мизерници с ефтини дрешки. И мълчат като риби, няма ах, 

няма ох. Скука. “Да ви ... колтурата!” Изува обувки и задрямва блажено в стола.  

 

Шум. Май е антракт, леко се разсънва и се оглежда. “Кво сте ма зяпнàли 

бе, не сте ли виждàли Пиер Карден? Вашта мама просташка, тук нèма далавера 

за мен... да ма молят на колени не стъпвам пак тука... ама и Ленчето убаво ма 

вкарà в проблем...а и с пари съм назад за билетите... нищо, ша си плати, ша и 

пратя некой химик дето поназнайва киселините...à така! Па аз ни лук ял, ни 

мирисàл... не съм я чувàл от седмици...така де, и есемеси не съм пращàл. После 

ща го измислим, а сега къде? Скука...не ща в къщи... сега там... онова място с 

програмата... как му викаа... там ма знаят и нещо ша изкочи! Такси!” 

 

Претъпкано заведение с красива кукла на сцената и много ориенталски 

шум. Веднага го посрещат и настаняват на масата с най-хубава гледка – тук му 

знаят добре маниерите. Бутилка “Бърбън”, лед и фини мезета веднага кацват 

пред него, подлагат внимателно пепелник под пурата му и проверяват всичко 

ли е наред. Той обаче е още ядосан. Една чаша уиски, втора чаша уиски и малко 
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се успокоява. Обаче куклата на сцената не му обръща внимание... “много 

важно, задника и е виснàл, па и е малко хилава...” Казва нещо на ухото на 

съобразителния сервитьор, и на масата му кацва кукла от друго естество. Вече 

всичко му е мъгляво, даже и куклата не го вълнува особено. В къщи! Как беше 

там, моят дом моя крепост, семеен уют хом свит хом... време е, “Момче, викай 

ми таксито, че ми писнà - майната им на сички за сега. Че си òдим, и утре е 

ден!” 

 

Входа на блока се раздвоява пред погледа му. Стъпва несигурно, 

приближава, стомахът му се надига...и всичко се изсипва пред входната врата – 

балансираното меню, виното и кафето от клуба, уискито и фините 

мезета...Звъни настойчиво, отварят му и успява да се добере до асансьора. В 

кабината още има крушка, влиза, натиска копчето и се подхлъзва. Някой се е 

изплюл на пода. “Мамка им простаци, не се свършùа бе, навъдиа се като 

свинете в моата ферма...ма ша видим таа работа! Ау, забрайх Важнио...утре! И 

утре е ден!” 

 

Гневно се изхрачва върху стената на кабинката, с несигурна походка 

изпълзява до входа на мезонета, а там притеснено го очаква жена му.  

 

Свърши още един тежък ден на Гейню Болкански. 
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Дипломатическа кариера 

(меракът на правнука на Чичо Денчо) 

 
 Самолетът се отлепи от пистата и започна да набира височина. Хубав 

самолет, чистичък, бързо го качиха, а и стюардеските си ги бива...само да не 

объркат нещо с багажа, знае ли човек – а там важни армагани има! А, ето, една 

идва! И деколтето си е както трябва, и другото... 

 

- Would you like a soft drink or some liquor, Sir? 

- ? 

- Something to drink or…  

- А, уан уиски плис! Голямо! 

- I see, select from the list please… 

- Бе уиски ма, голямо! 

- OK I’ll make it for you…would that be fine? 

- Файн, файн, давай, че ми писна! 

 

“Ама кво дупе! Малко е тъпичка, ама иначе бива. Ама с английския май 

ще видим зор...цял месец курс изкарахме, нали, ама нещо не са ни научили 

както трябва, мърлячи гадни, само ни зеха парите... виж ако беше френски, щях 

да се оправя... макар, че ква беше разликата между poisson и poison...и на 

"Garnier"-а последното "ръ" четеше ли се, не се ли четеше...майната му и на 

френския!” 

 

Труден живот живее г-н Денчев. Три години висше образование 

(бакалвър кампютърни техна... техналогии), после малко време в магазина за 

домашни потреби в Подуене – и хайде в политиката! Хубава партия си избра за 

старт, разбрани хора, помагат, а и бъдеще има с тях.  Малко се поохарчи, ама 

ето – измислиха му хубаво място, помощник на културното аташе. Точно като 

за него. Нямало такъв щат? А бе я си трайте, че...Пък не можело направо аташе, 

нямал стаж...ще видите вие какво може Денчев! В Подуене и с по-трудни неща 

сме се борили! 

 

Ама сега изведнаж го викат в София! Шест месеца в посолството в Токио, 

всичко наред (е, с посланика и културния аташе много не се харесаха, ама ги 

разбира – никой не обича да му дишат във врата) – и изведнаж го викат, и то 

веднага, и то не във външното, а в Министерството на Културата! Ще го хвалят 

ли или ще го плюят – не е ясно, тия в Токио мълчат като риби.  

 

А иначе работата си е “шест” – колтурни мероприятия, коктейли, снимки 

тук-там, лайф...изобщо цивилизация, какво си разправяш? Само дето тия 

японци големи галфони се оказаха – само се кланят и бърчат нос, не щат много-

много да говорят на френски, все на английски напират...бе простотия, не са 
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чували нито за Майстора, нито за нестинарите, нито за хорàта и ръчениците, 

нито за даките...малко са подочули за Стоичков и Тракийското съкровище, ама 

слаба работа! Добре, че Денчев им обяснява по коктейлите кое как е, и изложба 

ще им направи – като едно нищо! 

 

“Опа! За изложбата е сигурно! Затова и в културното... ама тия, 

тежкарите дето ги спипàх последния път във фоайето, май са клъвнали...За това 

ще да е! Ще ни хвалят! А сега ще пийнем, ще дремнем, после ще хапнем, пак 

ще дремнем – и дръж се, Софио, Денчев идва!” 

 

Позадряма, но червеят на съмнението си няма друга работа...като захапе и 

не пуска. Хубава работа е тази в посолството, обаче как за толкова време тия 

японци на едно ешмедеме не го поканиха, па макар и със суши, едно пиене не 

направиха с него – не е кой да е, помощник на аташето! На културното! А те – а 

бе галфони бе, дай им да се кланят и да люскат саке... и нито една гейша не му 

даде да бръкне под полата... ама карай, ще се оправим, в Подуене и други 

работи е виждал Денчев. 

 

“За изложбата ме викат! Моя идея си е, авторство и т.н., не могат ме 

мръднà! На всички там си казах името, да не забравят, давам изложба, от мен да 

мине, от Денчев... а то аташето и посланикът като нищо ще се намърдат...опа, 

май съм ги настъпил по мазола...като едно нищо! Ясно, схванах, обаче ще ми 

хванете...ало, така ще ви нарисувам в София, че ще ви стане тясна и Япония, и 

Булгерия! Значи дошло е време да ставаме аташе – а там и посланичеството не 

е далече...те кво си мислят, Денчев и по-големи събития е организирал, и в 

Подуене, и по места... ясно, ще ни хвалят!” 

 

И Денчев сладко задряма в стола с лакът в подноса с храна, и засънува 

как отвеждат посланика с белезници, а него интронират на мястото му – Негово 

Превъзходителство Посланик Денчев! 

 

Самолетът изрулира пистата за кацане и спря. Откопчаване на колани, 

ръкопляскане и т.н. както си му е реда...О ревоар и флай аген вид ас! Здравей 

София! 

 

На излизане през люка Денчев все пак успява да плесне стюардесата по 

дупето, тя се усмихва притеснено...нищо, маце, следващия път ще ти се отвори 

парашута! Скоро сме пак в Токио, ще видим там... 

 

- Господин Денчев? 

- ? 

- Колата Ви чака, заповядайте! 

- Ама багажа... 
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- Не се безпокойте, ще се погрижат. Оттук, ако обичате. 

 

И Денчев тръгва с гордо вдигната глава, както подобава на дипломат, 

нищо, че още не е такъв. Откъде да знае, че шофьорът е с офицерско звание и е 

виждал такива като него с десетки, ако не и със стотици...  

 

След друсането по дупките на софийските улици и задръстванията по 

светофарите (“ама тоя как кара бе, от вчера ли има книжка”) най-после са в 

министерството. На Културата. 

 

- Следвайте ме, г-н Денчев, Господин Министърът Ви очаква. 

- Кой? 

- Министърът на Културата, разбира се. 

- А... 

 

Влизат в кабинета на министъра без задръжка, той е там, седи зад 

писалището си с леко намръщено лице (“сигурно така трябва, министър е това, 

не е лукова глава”). Седят и още няколко шушумиги, и някаква дъртофелница, 

мълчат, не мигват. Министърът се усмихва леко: 

 

- Добре дошъл от Япония, г-н Денчев, как беше пътуването ви? 

- Екстра, без проблеми... 

- Седнете и се настанете удобно, с дамата и господата ще си говорим с 

вас продължително... 

- ? 

 

Денчев сяда, почесва се тук-там... усеща, че нещо не е наред... 

 

- Можете да си запалите цигара, ако искате. 

- Не пуша. 

- Добре. А сега обяснете на мен и на останалите какви каши сте 

забъркали в Токио по време на коктейла в посолството във връзка с 

24ти май, миналата седмица. 

- Моля? 

- Какво правихте на този коктейл? 

- Ми пих това-онова, поговорих си с този-онзи... 

- Да си дойдем на думата. За този-онзи и да спестим малко от ценното 

ви време, господин Денчев. Кои бяха тези гости в посолството? 

- Ами важни някакви, кой ги знае, тежкари някакви... 

- Вчера от посланика на Япония постъпи неофициално запитване кога, 

как и по какъв протокол ще получат Тракийското и Дакийското 

съкровища, и пълната колекция творби на Майстора, които дискретно 

сте обещали да дарите на Престолонаследника в присъствието на 
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неговия секретар и шест служители от тяхното външно министерство, 

както и на сегашния посланик в София, който също е бил там. 

- Ама това е некакво недоразумение...ние си говорихме, че ще им 

направя изложба... нещо са се объркали тия японци, с техния 

френски... 

- Нищо подобно. Посланикът говори френски с парижки акцент. 

Стенограмата, ако обичате... 

 

Един от шушумигите изважда от папката си лист хартия и го подава. 

Министърът чете извадка: 

 

“...je vouz donne le tout, de la Bulgarie à vous, parole d’honeure, n’oubliez pas 

mon nom – DENCHEV, DENCHEV est mon nom…” Като се абстрахираме от 

недодялания ви френски, вие казвате: “...давам ви всичкото, от Булгарùята на 

вас, честна дума, да не ми забравите името – ДЕНЧЕВ, ДЕНЧЕВ е името ми...” 

- Ама чакайте бе, ние си говорехме за изложба... тия не са разбрали... 

- Не, вие не разбирате... май няма нужда да ви обяснявам...  

- Може ли да дрънна едно телефонче? 

- Никакви телефончета няма да помогнат. Денчев, имате късмет, че с 

Япония имаме добри отношения, и тези както казвате “тежкари” са 

добронамерени към нас и с чувство за хумор. Знаете ли къкво ми каза 

посланикът? “Приберете си в България това щедро момче, че току-виж 

подарило и Витоша!” 

 

В кабинета става много горещо, яката на ризата душù Денчев, пот тече 

като японски планински поток, само че горещ;  краката му треперят, ще падне, 

нищо, че е седнал. А шушумигите и дъртофелницата се смеят! Ами това си е 

направо международен заговор срещу него, Денчев! Тия от посолството са го 

наклепали, виж как решили да се отърват от него да не им диша вече във 

врата...а и багажа сигурно са цапнали.. 

 

- Виждам, че не сте настроен за разговор... добре, да съкратим 

тогава...та сега, Денчев, ще отидете във външно министерство да си 

получите заповедта за освобождаване по дисциплинаред ред – там 

пише всичко. Взе се решение да не ви се повдига обвинение за 

престъпление по служба, защото и прокурорът няма да повярва, че сте 

забъркали такава смешна каша от обикновена простотия...а сега, 

довиждане и не идвайте повече тук. Няма да ви изпращам. 

 

Денчев става с трепещи колене, май и панталонът е малко мокър... 

 

- И Денчев, съвсем неофициално още две неща.. 

- Кво? 
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- Даките са се намирали малко по-на север от тук, и Дакийско 

съкровище май няма... и, как да ви кажа,... японците са хора с 

невероятно обоняние и фанатично чувство за чистота, хигиена и ред, 

така, че ако някога по някакъв начин все пак отидете в Япония, мийте 

се по-често и понякога взимайте душ... това като личен приятелски 

съвет! 

 

Денчев излезе – този път никой не го съпровождаше, само няколко 

неясно какви хора го гледаха...със съжаление! И се смееха! 

 

 “Бе тия сериозно ли? Ми аз ще им разкажа играта бе! На мене тия! А и 

багажа с армаганите може да са ошетали... Прадядо ми навремето от селски 

пазвантин е станал диригентин на оркестър в София и депутатин после, а тия 

ша са гаврат с мен...ше видим тая работа... таман почнах да се оправям, и кво – 

заговор...и това ми било колтура...да ми връткат такива номера...ама още не се 

знае кой кум, кой сват...па ако мойте не помогнат, има и други партии...” 

 

И крайно объркан и озлобен на несправедливата съдба и завистливите 

лоши хора, правнукът на Чичо Денчо напусна Министерството на Културата.   

 

Завинаги, да се надяваме. 
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Имало едно време един чиновник 

(изповедта на един неудачник) 

 
        "Е па  тоа направо  ми разказà  играта..." 

                   (Неизвестно пиянде) 

 

 ...Та ти разправям, като излязох от панделата, станах нов човек. Кротко си 

продавам тревичката на кьошето, отвреме – навреме теглим един бой на когото 

си требе, а иначе – на никого нищо лошо. Ей така, и пиенето ми е по-сладко, и 

си спим спокойно (дай още по едно от същото)... ама едно време беше друга 

работа. Хем супер класа, хем нерви и битки, да се питам защо... 

 

 Почнах от Комсомола...кво е това ли? Имаше една такава далавера, 

младежки съюз по съветски модел, голяма работа беше... ама аз не бях от 

будалите, дето ходеха по бригади и бачкаха до посиране, или строяха и правеха 

те-не-те-ме... строители на живота на хората! Не съм аз за това, това е за други 

– на мене ми дай колтура с голямо “к”. Покрай това завърших и висше – 

икономика на туризма, много се котираше. Ако знаеш що колтурни 

мероприятия съм извъртял – концерти, пленери, изложби, другарски срещи, 

обмяна на опит, бригадирски и поетични десанти, другарски екскурзии, 

другарски съдилища... голяма работа беше! За уискито пускаш фактура за цветя 

и лимоната – и никакъв проблем! А комсомолките бутаха повече от партийните 

другарки, па имаше и открехнати пионерки... ама ти не ги разбираш тия работи, 

не си бил роден! 

 

 Та сичко си беше “шест”, а бе лайф с други думи. Обаче като дойде 

десети и Съюза се грохнà – кво, ние да мрем ли? Не позна. Веднага се уредих в 

една агенция, нали съм икономист... туризъм ли? Не бе, ама то нали все 

икономист се води, кой ти гледа туризма. Та почнах като отговорник за 

чистачките (имаше една-две по-така), после домакин и отговарях за 

снабдяването и поръчките. И като тръгна... няма да повярваш кви пари сме 

давали за колтурни мероприятия, нали съм им чàк на тия работи – то не бяха 

конференции, то не бяха концерти и срещи за сплотяване на колектива... тогава 

почнаха да им викат “тийм билдинг”. Та позамогнах се, бръкнах се малко и 

дораснах до зам – председател на агенцията, ама тогава зеха, че я закриха... не 

била ефективна...и почнах да си мисля, че съм неудачник – таман спретнеш 

нещо, и те вземат, че го закрият! 

 

 А аз – хоп в едно министерство. Ай сеа, в кое... не е важно. Помогнаха 

хората, малко се поохарчих, ама си паднах на мястото. Първо в правния отдел, 

нали ние икономистите сме половин адвокати, а после направихме отдел за 

поръчките, и мероприятията бяха към него. И аз там. Е, не чак началник, ама 
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едно секторче завеждах – най-малкото, по обществените мероприятия. 

Бумажките наглеждах.  

 

И като почнаха едни колтурни мероприятия, свят да ти се завие, по десет 

часа на ден...откривания, закривания, рязане на ленти, паметници, поменници, 

годишнини, юбилеи, водосвети, опелà и семинари...бедна ти е фантазията! 

Само за уиски сме дали пари колкото за нова катедрала! Е тогава вече се 

разгърнах в цялата си творческа мощ, навсякъде шарех и без мен нищо не 

минаваше. Обаче...тия от Европа ни натътрузиха разни закончета и правила за 

обществени поръчки! Ужас! Лош късмет, ти казвам – таман сичко си подредил, 

и тряс!  

 

Ама нищо, оправихме се. Сичко с конкурс, по трима участника, сичко 

наредено – ажур! И в комисиите кой си требе...Никой копче не мое каза. Това 

колтурата не е като пътищата и водопроводите – не се виждат дупките и не 

тече! Ако мойш провери кой как е пял и свирил, кво са яли и пили всъщност, и 

колко наистина е траело мероприятието... има много ноу-хау в тая далавера...Та 

така де, с други думи позамогнах се наистина тогава – две къщички спретнах, 

три колици-хубавици от добри марки, парички тук и там, виличка на 

морето...абе стъпих си на краката най-после (дай още по едно, ама да е 

студено). 

 

И тогава лошият късмет окончателно ми ... майката. Смених жената с 

млада, така, де, не ми прилича с дърт крокодил, кво като ми е раждала деца. Се 

ла ви! Та едно маце от Консерваторията с ей такива цици и крака почващи от 

ушите ме впечатли, адвокатчето бързо ме разведе и готово! Втори брак, щото 

музикантката не бутала на кого да е.  

 

Ама откъде да знам кого съм си вкарал в къщи... не мина и половин 

година и почна да мрънка – що не съм се прибирал рано (самòтно и било), кви 

били тия телефони по никое време, що съвещанията все били на Копитото, а и 

на нейните концерти не съм бил ходил (а бе маце твойте концерти не ме 

хранят), откъде съм имал тия луди пари (луди пари – два-три милиона, кой ти 

ги брои днеска) само от едната заплата, кви били тия съмнителните в колата 

ми... изобщо ад ти казвам! И ще ми вика, че не можела да живее с престъпник! 

Не издържах и накрая и теглих един кютек, и ми олекна. Отидох да разпусна с 

една млада колежка на Копитото, връщам се в къщи сутринта – жена ми я няма! 

Отишла при майка си и оставила целия бардак непипнат, даже и кръвта от 

мутрата ù, където кàпала така си стои... 

 

Няма лошо, ама аз как да са сетя, че майката била адвокат от сой...че като 

се почна една – тежка телесна повреда, тормоз и нам кво си още...не стига това, 

ами кучката се изтропала при прокурорите и ме нарисувала както си иска! И – 
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мамка му – арест, белезници, обиски...бе кво да ти разпраям! Намериха тук-

таме по десетина-двайсе хиляди левчета, доларчета и евра, напипаха и кокаина, 

дето си го държах в къщи за разпускане, че и приятелчетата се разприказваха, 

за да оцелеят. С други думи, натопен до дупка – ако това не е лош късмет!  

Та лепнаха ми един срок свят да ти се завие, адвокатчето не можа да ма 

опраи и влезнàх. Зеха ми и къщите, и вилата, и колите, останах гол като пушка.  

 

В пандиза пробвах старите номера с художествената самодейност и 

мероприятията, ама не минаха – там народа е корав и не си поплюва, сериозни 

хора. Седнах си на задника и се научих да бачкам. И както е казал поетът – в 

затвора попаднал на хора и станал човек.  

 

Отначало не ме ебаваха за слива – “оня с икономическите престъпления, 

лайно с бяла якичка”. Обаче като понабих тоя-оня (черен колан имам все пак), 

почнаха да ме уважават. И дойдоха новите контакти, и ме пуснаха предсрочно 

по оная амнистия... И сега си карам рахат – малко бизнес на кьошето, кръчмето 

вечер, някоя и друга кифла ще ме уважи отвреме-навреме (дай още по едно 

последно...кво, момчето си е тръгнало, пък не съм забелязал...нищо, едно за мен 

за последно...затваряш ли...добре). 

 

Такива ми ти работи. Неудачник. Първата жена не иска и да чуе за мен, 

децата не ме познават, за втората да не говорим. Приятелчетата, дето ме 

натопиха, един по един си отидоха – на кой катастрофа или инфаркт, на кой 

пандела, секиму според заслугите. Ама нямам пръст в тая работа, честен кръст. 

Е, кво, ше си...ххходиме...у дома де...айде до утре... 

 

 Лампите изгасват. Кварталната кръчма затвори до утре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Един  бледен  юноша  на 16 

 

 - Здрасти красавице, дай пет... как се казвам ли? Пука ли ти? И на мен не 

ми пука. Много си...шик. Седни за малко, да отида до тоалетната. 

 

 - А, още ли си тука? Добре. И ти ли учиш тук – нещо не съм те мяркал...а, 

в езиковата! Вие там сте много специални, не знам кой ви помпи така... Как 

какво? Били сме простаци и наркоманчета! Иди да видиш в онова, крайното 

школо – там кви бестии се въдят! Ние тука сме си наред. Били сме претрепали 

една учителка – няма такова нещо, сама се спъна по стълбите...ама така и се 

пада, ще ми педагогства тя с приятелчетата си...нищо де. Та как се казваш все 

пак? Ами така, лаф да става... а, чакай малко... 

 

 Телефонът изписва:  < 4estit rojden den nali e dneska > 

      < da be nqma greska > 

     < togava kade> 

     < v kasti dartite gi nqma ima piene I si4ko > 

     < OK ste vikna si4ki I kifli > 

     < OK v 10 > 

 

 - Извинявай. Имам рожден ден днеска, скъсаха се да ми звънят. Ами 

скучае народа, ще си спретнем купонче...party...изобщо веселба. Що не дойдеш?  

Е, вече се познаваме, нали? Може, даже е по-добре с приятелката... Ти кво бе, 

да не си лезби? При нас гейчета няма, да знаеш...съвсем сме си нормални. Е, 

чак добрички не бих казал, но поне сме вежливи! Пак звъни, чакай... 

 

     “Ало, казвай” 

     -  -  -  -  -  -  - 

     “Добре де, ама не съм сам” 

     -  -  -  -  -  -  - 

     “Добре, обади му се, до довечера” 

  

 - Кво казваш, татуировката ли? “tattoo” се казва, даже една стара 

песничка има такава; ти да видиш надолу какво има изрисувано, ще 

изкрейзиш... не бе, родителското тяло няма думата по тези въпроси, изобщо тях 

повечето време ги няма, а и да ги има... на кого му пука... 

 

 - Пий една кола от мен, имаме време... Та идваш ли или да? Сега е 7... тук 

отсреща живея, в тая хубавата сграда, на третия. Апартамент 6. Идвате, 

звънвате, вътре сте. Без оръжие... майтап бе, и аз не нося такова. Чао. 

 

 Вечерта в апартамент 6. В панорамния хол дънят тежко Van Halen; в 

спалнята Soundgarden обясняват какво е това слънце с черна дупка, а кухнята е 
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хип-хоп и раперска територия.  Всички седалки и легалки са заети, пушекът е 

все още прозрачен, а на пода се върти бутилка... малко демоде. Вече минава 11, 

но е още рано, едва сега се почва. Май се звъни... 

 

 - А, дойде все пак. Това трябва да е приятелката... приятно ми е, влизайте. 

Вече е фраш, сядайте на пода – има възглавници. Ми където ви кефне, не сме 

расисти. Ти наистина ли си черна, или е боя? Майтап бе... а, от Чад, а и 

български знаеш... тук си израстнала, ясно. Наливайте си квото пиете, там е 

бара, а манджата е при рападжиите.  

 

 - Съседите ли? Няма страшно, взели сме им страха – ще си траят. Пък и 

не го правим много често – веднаж-дваж на месец, търпи се. Дъртите живеят по 

принцип на вилата, рядко идват, а аз... живея тук сам. Дълга история...е добре 

де, майка ми катастрофира и умря, а баща ми си взе друга; с мащехата не 

можем да се траем, това е. 

 

 Доста по-късно, преди изгрев. Всичко е изядено, почти всичко е изпито. 

Някои спят, други си говорят по двойки, вече е почти тихо и се чува как 

голямото легло в спалнята ритмично скърца. В банята се чуват не особено 

хигиенични звуци – на някой не е понесло смесването на две-три вида питиета. 

Пушекът е гъст, но е само от тютюн... чисти деца. Изобщо съвсем нормално 

парти, даже малко скучно.  

 

Черното момиче спи на пода. Домакина го няма никъде. Тя пита за него, 

обясняват и дискретно, че по това време той обикновено се заключва в детската 

стая сам и не отговаря даже на телефонни обаждания.  

 

Чука. Без отговор. Чука пак, дълго и упорито. Накрая вратата се отваря. 

 

- Какво искаш? А, не, нищо ми няма, аз почти не пия, не обичам... е, 

добре де, влез, макар че тука не пускам никого. Моя територия. Виждаш ли? 

Всичко си е както едно време, даже играчките. А, да, това е Fender, посвирвам 

малко, с онези двамата обръснатите имаме група... trush & heavy... Нали ти 

казах, тук сме свестни хора, другото са легенди. Можеш да седнеш тук, до мен, 

на леглото – столове няма. 

 

- Защо питаш? Ние не се друсаме. Идваха дилъри, разбира се, познати на 

учителката, дето се подхлъзна... и те се подхлъзнаха, разбира се, ама не чак 

толкова лошо, все пак вече не наминават. Не беше моя идея, но в нашето школо 

приятелството много се цени. И е истинско. 

 

- Повечето ни родители са от типа на халтурджиите... ами как защо 

халтурджии... като нямат пукнат талант? Май ме разбираш. 
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- Твойте са в чужбина? А, с баба си живееш... така е тези дни, кво да 

правим...На никой за нищо не му пука, а като му запука – вече е късно! Чакай, 

недей... искаш? Чакай... 

 

 По-късно, или по-точно – рано-рано. Всичко вече е тихо, слънцето се 

опитва да изгрява. Тя се е сгушила в детското легло до него, той гледа в тавана. 

 

 - Защо не каза, че ти е за пръв път? Твое решение... е, нищо, щом не 

съжаляваш. А, не, хубаво ми е с теб, обаче ми е малко тъпо. Ми... преди три 

години, пак на рождения ми ден, се бяхме събрали тук с няколко деца... кво 

говориш, само сладкиши, кола и сокчета...та баща ми ни забавляваше – той е 

фокусник, илюзионист, всички го обичат... 

 

- ...и изведнаж влиза майка ми, към 8 (тя често закъсняваше, работеше в 

някаква телевизия) - не беше на себе си, научила за баща ми и асистентката 

му... стана страшен скандал, чинии хвърчаха, ясно ти е, забравиха за мен, 

децата избягаха, избяга и баща ми... После майка ми изпи цяла бутилка уиски 

направо от гърлото, излезе,...а  после разбрахме, че колата излетяла от пътя 

някъде към Банкя... не знам къде и не искам да знам. Та от тогава съм си дал 

дума никога да не пия. Баща ми ли? Той живее на вилата с асистентката. 

 

- Няма нищо, само така ти изглежда, мъжете не плачат...знаеш ли, радвам 

се, че дойде. Може би все пак не всичко е толкова гадно. Какво ще правя ли? 

Чакам да навърша юридическото си пълнолетие, умственото го навърших 

преди три години...и после ще се махна. Къде ли? В Сингапур, вече съм решил. 

Имам причини – там има разни правила, които ми харесват. Какво ще правя ли? 

Ще работя, като музикант и parking boy в началото, имам контакти там...ще уча, 

а после... ще видим.   

 

- Ще дойдеш с мен? Как така? Не те ли е страх? Права си, понякога 

съдбата си прави и хубави шеги...ти си...нещо много хубаво... 

 

И той заспива усмихнат. Тя също.  

 

На третия етаж, в апартамент 6, изгря слънцето.  
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Културиада 

(реквием за блондинките) 

 
     "Нищо такова не ми е известно! Това  са  

       фалшиви новини!" 

                  (из интервю с известен политик) 

 
 Вече се свечерява и градът пъхти с пълна сила. В каньона на булеварда, 

между стръмните и мрачни стени от бетон и стъкло, тече река от возила – някои 

се опитват да се приберат у дома, а други сега излизат – на работа, на лов или 

просто така, да покажат мускул и нови гуми.  

 

Следобедният дъжд е поизмил листата на малкото останали самотни 

дървета, лъснал е панелите на рекламните стендове и е напълнил с флуиди 

дупките по асфалта. В събралата се смес от вода и разни други течности палаво 

проблясват отражения, някое колело плясва небрежно в една от локвите, 

изхвърля полегат фонтан и окъпва двама-трима минувачи. Никой не забелязва, 

освен окъпаните. Тук-там плува някой фас, а на храстчето до знака, забраняващ 

паркирането, се веят две-три найлонови торбички и лъскава опаковка от снакс. 

Зад знака, плътно до бордюра, уютно се е подредила спретната колона от МПС-

та от най-различен тип, модел и възраст. Тревната леха до тротоара е весело 

изпъстрена от смачкани цигарени кутии и чашки от кафе, я някои стръкчета 

троскот все още нахално се опитват да оцелеят.  

 

Шахтите на уличната канализация, естествено, за задръстени, но затова 

пък автобусната спирка е нова и си има всичко – будка за кафе и цигари (и 

лотария), сергия за сандвичи и дюнер, реклами на нещо, под което пише, че е 

много вредно за здравето, претъпкано кошче с отпадъци и стена, на която са 

лепнати шарени хартийки с много важна културна информация (кой къде щял 

да пее, оцелял лик на кандидат-депутат, къде - и как, се продава виагра, 

телефони на ясновидци и супергурута, кой ще ви оформи ботоксите и други 

подобни – все много важни съобщения). На спирката пейки няма, рамката на 

бюджета е категорична по този въпрос. 

 

Пак там, на спирката, търпеливо чакат уморени или току-що събудили се 

хора. Някои от по-младите са затъкнали слушалки и са потънали в 

дисплейчетата, докато пишат на шльокавица важни неща. Пенсионер мига на 

пресекулки и се опитва да си намести очилата, докато чете в брошурата как в 

здравния суперцентър ще му оправят всичко. В кошчето рови тъжен човек с 

количка, никой не му обръща внимание,  

 

Най-отпред стои жена – все още млада, но леко амортизирана от живота. 

Фигурата е добра, обвита е в поизмачкан джинсов комплект от две части – пола 
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и елек, а лицето и русата коса с нищо не впечатляват, освен, че са чисти и 

естествени. На лявото рамо виси тежка чанта с много ципове, а ръцете са 

обтегнати от гравитацията и стискат две претъпкани торби. От торбите се 

подават стръкчета лук и друга подобна растителност. 

 Изведнаж от потока возила рязко извива червен кабриолет с 

чуждестранни регистрационни табели, хвърля два-три фонтана от локвите 

върху чакащите на спирката, и набива спирачки пред жената с торбите. Вътре 

седи умопомрачителна блондинка с кичури в косата, бижута навсякъде, 

татуировка “High&Best” на дясното рамо и почти без дрехи.  

 

-    Мацо, скачай, ще те хвърля където си тръгнала. Айде де! 

 

Жената излиза от ступора си, усмихва се, намества торбите на задната 

седалка и щраква вратата, сядайки. Намества чантата върху коленете си, 

закопчава колана и пак се усмихва, докато кабриолетът изхвърля нови фонтани 

и сред канонада от клаксони се намества в движението. 

 

- Най-малко теб съм очаквала да видя. Нали си в Щатите? 

- Върнах се. I am back. Накъде да карам? 

- Ами живея в ... ела да си поприказваме, Жоро сигурно се е прибрал, 

ще хапнем нещо и ще ми разкажеш... 

- А, не, не искам битовизми. Ако ти се говори, ела с мен...нищо, че не си 

съвсем...няма значение, ще седнем замалко, а после ще те закарам до 

вас. 

- Добре, ама удобно ли е? 

- Нали знаеш, че с мен винаги навсякъде е удобно! 

- Е добре, щом казваш... 

 

Ловки серии от лавирания, газ и пресичания, тук-там някоя псувня, 

получават хубав спрей от локвите като подарък от профучаващ джип 

(къбриолетът е отворен), и накрая излизат на централна улица. Блондинката 

паркира с десните гуми върху тротоара, точно до знака “Спирането забранено”. 

 

- Да не ти пука, с мен не се закачат. 

 

  Слизат, точно пред тях се простира море от драпирани масички, 

симпатично осветление и супер стъклено-алуминиев интериор/екстериор с 

накацали тук-таме сноби и кукли (не пластмасови, ами къквито трябва). 

Младеж, стоящ наблизо със слушалки в ушите, се ухилва в посока торбите на 

задната седалка. 

 

- Ти кво бе, не си ли виждал лук? Педал смотан... Дръж салфетка, Мацо, 

позабърши екстериора. 
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Чистейки се от подаръка на джипа, двете влизат в заведението, избират 

по-усамотена маса, от която кабриолета се вижда добре, и сядат. Идва мързелив 

сервитьор, взима недоволно поръчката за две кафета и две соди, и пак лениво се 

отдалечава по посока шубера. Телефонът на блондинката писука настойчиво, тя 

го заглушава небрежно и се намества удобно на стола, дрънчейки с цялата 

коледна украса по шията и ръцете. Другата изважда от чантата пакет цигари и 

запалка, предлага, след отказа запалва и вдъхва дима дълбоко. Поглежда 

въпросително. 

 

- Вече не пуша. Не се приема добре, а и... не е цивилизовано. Айде, 

разказвай, какво е при тебе, не сме се виждали...три години ли 

станаха? 

- Ти разказвай, при мен нищо ново и интересно. Както по-рано, курирам 

“някои аспекти на културния живот”, малкият вече е на училище, 

Жоро опъва все така кабели и се главоболи с китайски хардуер, и 

времето си минава. Ами ти? Замина с такъв гръм, трясък и блясък, че 

някои в агенцията още ги сърби... Какво става с теб? 

- Нали знаеш, поканиха ме с опция за докторат по мойта специалност, 

медийна изява, супер възможности за растеж и екип-чудо...много шум 

се вдигна, знам, бившият шеф го отнесе заради “загубата на ценен 

кадър” и т.н. Да-да, ама не... 

- Кажи де, не го давай загадъчно! 

- Ами... зелена карта, договор за работа, плюс разходи и т.н.... ОК! 

Дотук добре. Но после... диплом от СУ? Айде де! Приравнителни 

изпити! Дисертационен труд в Bulgaria като база за докторат? Много 

добре, но ... темата нещо... “Мултикултурални варианти за еволюция 

на личността”... не се връзвало с политиките на компанията... И 

после... що за самочувствие, идваш от мизерна балканска дупка, pussy, 

по-кротко! И искаш заплата на американец... айде де, я си свивай 

апетитите, ние не сме благотворително дружество!  

- Как така? Нали... 

- Да бе, но нямах American residing lawyer, така де, малки буквички в 

контракта...с други думи, разопаковай хардуера и с по-хубаво бельо, 

ако обичаш... изобщо, хората продавали сапуни и перилни препарати, 

направени от петролни отпадъци... мултикултурално, така да се каже, 

навсякъде, където местното законодателство по въпроса е още в 

деветнайсети век... 

- Боже! 

- Бог няма пръст в това... има неуместна наивност. Ще кажеш, защо не 

скъса договора? Да, ама зелената карта е издадена на работодателя, а 

не на мен...така, че не можете да change employer, miss, сори...Две 

години! Както се казва, колкото да се въртиш, задникът е все отзад...и 
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пиши софтуер по 14 часа на ден, please, nothing personal, ограничение 4 

часа е само за American citizens! А това, че си поназнайвала френски, 

немски и руски, не е приложимо за твоя случай, clear? Така де... 

- И сега? 

- Сега става нещо ново. В Щатите се срещнах с интересни личности 

покрай текущата работа – там има много свестни хора, by the way, не 

като тази корпоративна измет, шареща около посолствата в 

“developing countries”. И сега става динамично... тук съм от няколко 

месеца, вече съм много навътре в нещата, има и финансиране, и 

подкрепа, и разбиране, само няма читави специалисти, на които да 

вярвам. Затова много се зарадвах, като те видях. Търсих те, но си 

сменила телефона, а на служебните нещо не се реших да се доверя. 

Нали знаеш, при вас съм персона нон-грата... 

- За какво става дума? 

- Както се казва, ако ти кажа подробности, ще трябва да те застрелям. 

Но по принцип става въпрос за проекг от изключително значение, на 

тяхната и нашата държава. И на други държави. Проект на умни и 

съвестни хора, повярвай ми. И с много добри възможности за развитие 

на ангажираните с него, въпреки че всичко е... трябва да бъде малко 

“на сянка”, нали разбираш? 

- Ти да не си станала ченге? 

- Има малко един такъв елемент, но не съм под пагон, ако това имаш 

пред вид. Ако дойдеш при нас, ще ти трябва допуск до класифицирана 

информация... 

- Имам. 

- Знам, но твоят не стига. Нищо, това ще се уреди. Interested? 

- Поне ми подскажи нещо... 

- Виж сега... в изтока са сблъскани много интереси, и там дълго ще 

воюват. И ще почнат да бягат много хора от войната, нали? Така 

обикновено става. И къде ще бягат? 

- Ами към мирните зони...или към развитите центрове, където има 

сигурност и препитание... 

- В десетката! И сега, от къде е пътят? 

- А-а-а! Имаш пред вид... 

- Не пътя на коприната, естествено. И тези хора ще имат нужда от 

здравна и логистична подкрепа, от социални срещи с подходящ 

амбианс, от... абе назови го! Изобщо страшно мултикултурално 

предизвикателство! 

- А, ти пак за твоята дисертация... 

- Ами естествено! Какво като сме блондинки?  

- Не се ли умори? 

- Ще спим в гроба, както пее Бон Джови! Как е, заинтересувах ли те? 

Тая скапана агенция не е за теб, прекалено си умна... “Да, шефе, 
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разбира се, шефе, отчетът е готов в три екземпляра с приложения...” 

Не ти ли писна? 

- А ти как мислиш? На всички им е писнало, но какво да се прави... 

почнал си да работиш в културната сфера, малко е нелепо...да береш 

портокали в Испания... 

- А да не мислиш, че е много лепо да правиш компания на застаряващи 

плейбои с мания за величие? Или да се звериш в монитора по 14 часа 

на ден... 

- Добре де, кажи ми каквото можеш. 

- Накратко, подготвят се структури за осигуряване сигурността на 

бежански потоци... с аспекти, свързани с Теорията на игрите, 

мултикултурални взаимодействия, икономически аспекти на 

процесите, транснационални и трансгранични правни норми, и още и 

още. Всичко стъпило на компютърни системи последно поколение, ще 

има работа и за твоя Жоро. И контакти само с интелигентни хора, а не 

от типа: “ маце спретни още една салата и сваляй гащите...”. Кво 

казваш? 

- Ти пак си отнесена в облаците. Бъди малко блондинка най-после. Ами 

ако нещата се объркат? Ако пак нещо не си забелязала със ситния 

шрифт? 

- Не и този път. Знам много, и те знаят, че знам много. И съм го качила 

на облачни сървери с личен достъп, мой. С автоматичен броудкаст и 

блокировка. Застраховка. Играеш ли? 

- Не знам, ще помисля, ще го обсъдя и с Жоро... 

- Само с него, с никой друг, моля ти се. Има много любопитковци от 

тези, които не знаят за застраховката ми. А и много тъпанари с 

комплекси за малоценност. 

- Добре де, това е ясно... Ами ти какво правиш за себе си? Вече не си на 

18... 

- Това за сега не стои на дневен ред. Има време, сега друго ми е 

интересно...А за личния ми живот ще си говорим друг път. 

- Същата си оставаш! Няма дя стъпиш на земята! 

- Никога, ако е тая с калта и локвите... 

- Е добре...ще помисля, дай ми два-три дни, че имам и други неща... 

Сега ще ме откараш ли? 

- Не съм забравила. Ще закараме лука и зарзавата на време...ето тук 10 

лева, стигат и за бакшиш...айде! 

 

Кабриолетът слиза от бордюра с трясък, пищи с гуми, докато прави 

обратен завой, и бързо изчезва по булеварда, докато комплексарите свирят с 

клаксони и псуват. 
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Наближава 8. Тя е в кухнята, реже лук в салатата, а Жоро довършва 

пържолите със скарата на балкона. Телевизорът ломоти нещо недодялано за уж-

оригинална парфюмерия и за това, как да прочетете листовката...Малкият е в 

стаята си, пише си домашното. Спокойна апартаментна идилия в Н-ския 

квартал на града. 

 

Издведнаж: “ Та-да! Извънредни новини. Верижна катастрофа на 

околовръството – тежък къмион, след като пробил мантинелата, се ударил 

челно в червен лек автомобил-кабриолет марка “...” с чуждестранна 

регистрация, което предизвикало поредица от удари и верижна катастрофа на 

още 12 МПС. Има много пострадали, инцидентът е обезопасен от 

компетентните органи и обезпечен с грижи на Бърза помощ. Водачката на 

червения кабриолет, все още с неустановена самоличност, е починала в 

линейката на път за здравното заведение. Шофьорът на камиона е напуснал 

мястото на инцидента неидентифициран...”  

 

Тя изпуска на пода купата със салата и сяда на най-близкия стол. Ужас! 

Не може да бъде, само преди час...Тя...как така? Дали е тя? Чакай да видим... не 

може да бъде! Не!... Дали е случайно? Чиста случайност? Ами “застраховката”? 

Не, не може да е тя, червени кабриолети колкото щеш...даже и не каза на Жоро, 

мислеше след вечеря... не, не може да бъде! Това е чиста параноя... макар че 

щеше да ходи в... точно по околовръстното е краткият път...и го каза по 

телефона на този, дето щеше да я чака, докато караше към къщи...О-ле-ле! Каза 

и нейното име! По телефона! Точно тя! Как стана така? 

 

Някой почна да звъни на вратата на апартамента, нагло и настойчиво. 

После заблъскаха с юмруци и с крака, и вратата падна. Нахлуха с вълна от прах 

и мирис на пот, неразличими зад маските. И после... 
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Варви, нъроде вазродени! 

 

             "Който не мълчи, ще умре!" 

         (Законът "Omerta") 

 

 От втория път успя да намести добре вàна на тротоара пред входа на 

затворената бръснарница – добре, близо е! - слезе бавно, и се огледа с уморен 

поглед наоколо. Добро е ванчето, беличко, с изрисувани вкуснотии по него и с 

хладилник, става за много работи. Така! Народа вече е на работа, пенсионерите 

още не са защъкали наоколо, а и ченгетата са прибрани по това време, номерата 

отпред и отзад сменени както трябва...малко сме изкаляни, ама карай...добре. 

 

 Почуква леко отзад. Овътре се размърдват, леко се открехва едната врата. 

Показва се небръснато лице и бръсната закачулена главица с дъвка в устата. 

 

 - Са, вход “Б” – è тоя, трети етаж, №6, няма аларма, прост патрон, няма 

никой, айде... сичко! Талавизори-малавизозари, без чинии и тенджери обаче... 

айде! Ето ключовете за вана...и го паркираш после при Плюнката, че ше требе 

за друга работа! И да върнеш другите номера! Тия ги фърляш в канала. Айде, и 

умната! Спокойната как съм ви учùл, бачкате си, бригада сте... на никой копче! 

 

 Отдалечава се без да бърза, завива зад блока, пуска една вода до стената,  

Почесва се тук-там и вади телефона. Третия, естествено, с нерегистрираната 

прима...така... 

 

 - До час... но проблем ако сгафят, аз съм си на село... пука ми, тия са нови 

и таратайката е от вчера... не я търсят още, от далеч е взета... дай им по едно, на 

бръснатото една доза... аз ша са опраям после...дрънни кат ги натириш!  

 

 Излиза от другата страна на блока... една пресечка, две... хубав район, две 

магазинчета, школò, дюнерджийница... тия май не ги зареждаме...  

 

 “Опа, за това школò нещо имаше... Плюнката нещо намекнà да не ги 

бараме... нещо с една даскалица сгафùли... абе майна им! Ама за таа ето 

дюнерджийница... кой ги зарежда тука? По Гергьовден що румънско агнешко, 

що овца сурнахме по пазарите, и по теа може...ама после. Са ша мислим за 

колтура! Ний да не сме некакви простаци? Варви нъроде вазродени, нъл тъй? 

Па после и гей парад, и педалчетата са хора, нъл тъй бе? А така! Голема жътва 

иде!” 

 

 И той си пали цигара, мачка и хвърля празната кутия в тревата, изплюва 

се небрежно на тротоара и минава отсреща. Дотук добре, денят почва без 

емоции, нъл тъй, лапва цигарата и с чувство за добре свършена работа пъха 
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ръце в джобовете на якето. Спира такси – от тия, полурегистрираните, - сяда, 

хвърля фаса през прозореца, кашля леко за авторитет... 

 

 - Карай на пазара! На петъчния! И да я спреш таа музика, че ми лази по 

нервите! 

 

 Шофьорът схваща с кого си има работа, изключва радиото и тръгва. Тихо 

и кротко, да не закачи нервите на клиента, а и дупки по асфалта дал бог, така, 

че по-кротко, май не бързаме много. 

  

На пазара. Оглежда района, вече щъка доста народ... няма да стърчим 

тука на кьошето де, ей тука ново капанче... разкарай, се, бе галфон, и кифлата 

да са дига, тука ми харесва... така. Идва сервитьорчето - поличката е добре, 

гащите се виждат, деколтенце... плакне окото... 

 

- Са... дай едни цигари от тия “...”, една бира и веганско за кльопане... 

веганско, ма, без кебапчета! И бира! Бързо, айде! 

 

Ще почака малко, а и ще залъже глада – не е ял от снощи. Има малко 

време докато хората работят. Носят бързо, удря дълга глътка, уригва се и 

награбва вилицата. Май е добра манджата...опа втория телефон... 

 

- Да бе... Кой, Боса ли?...А-а-а...така...чай сеа да помислим... веднага. 

 

Затваря, пъха го в джоба, става и прави знак на сервитьорчето да остави 

цигарите на масата – сега се връщам, тъй да се каже!, - и се отдалечава малко, 

да не се чува вътре. Не му се пречкат, усещат, че не е много на кеф...така, Боса, 

това е сериозно! Вади пак втория телефон...дрън... 

 

- Начи химика е потребен, а? Добре, ша ми докарат едно шишенце от 

Димитровград... утре бе, човек, днеска имам екшън! Нема проблем, ша я 

ошетаме... Как? Елена нам-коя-си...чувàл съм я...снимката и адресите дай на 

Шльокавия... момчето пипа добре, макар и да не е съвсем момче...тарифата е 

същата, нищо, че са празници... за Боса с намаление, а може и без пари... я 

чакай, кàжи му без пари ша я свършим, Боса е това, може да потребе...така! 

Утре вечер ша чуе ква сме я свършили! При мен нема грешки! 

 

Затваря и вади третия телефон. Набира нов номер... 

 

- Здрасти! Позна ма, а? Добре! Слушай са, ша дръннеш в Димитровград 

за малко от оная стока... а, имаш, хубаво, за това та обичам тебе...са...слушай 

внимателно, Шльокавия ша ти даде мишената, там ша видиш кво, и да я 

ошеташ утре... до вечерта най-късно. И умната, как съм та учùл! Без нишки и 
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грешки... не ми са обясняай, бе хюмне, че ша ти скъсам малкото дет ти е 

останало... à така! Нема са обаждаш, ша чуем от медиите – тàа е 

известна...сухото после, аз съм точен. Айде! 

 

Затваря телефона, прибира го и се връща в капанчето. Не го гледат, сяда 

си и продължава да хапва зеленчука. Добре, а и бирата тука става. Хареса му 

капанчето, и за работа тука можем да помислим... 

 

"Няма да ги закачаме докат се осеферят, един-два месеца, нови са, има 

време. А сега дай да помислим за колтурата... така де, голем празник е това, как 

беше там, варви нъроде... ша ги вазродим! Кой квото му требе – тревичка, 

прахче, дупе...народа има потребности, нали, и отсекъде требе да капе! Простор 

има тук, не е кат в оня генгерлик, а и стари връзки дай бог...кво кат са 

пребоядисаха – се тая... важното е нашто да не се губи! Па и има още да са 

отчитаме за амнистията... че да не земем да потънем пак! Нищо, умната и по-

весело – празник са задава! Пък за новите оферти за работа...некак не се връзва, 

да трепем òра и да возиме народ от границата...ние да не сме с пагон, бе? Нашто 

е парфюмерия и галантерия, "Гарниер" с други думи на френски...колтура! Мое 

à понабиеме, ама чак па да трепем и да палим... мръсно е и мирише... ша требе 

да откажем, нищо че ша на плашат... ние сме по колтурата, бе, човек! За 

другото си требе друг персонаж, виж там от Чечения или от Афганистан, що 

експерти има - майстори, не мом се мери! А така!" 

 

И той си набоде нова гъбка, усмихна се щастливо и потъна в планове за 

големия празник на народните будители и славянската култура. Опа... звъни 

първия телефон...  

 

- Да. Ало, с кого да ме свържете? Да, аз съм... чакам... добър ден, приятно 

съм изненадан, че сте са сетили за мен... с какво мога... а, покана ли? За мен? За 

празника? Нали разбирате, не съм много за трибуната, старички сме вече... 

шегувам се... а, за коктейл в посолството... ама разбира са, естествено, много 

съм задължен... кой се интересувал?... хм... та казвате, смокинг... да... да... 

благодаря, мерси, мерси, и на вас, дочуване! 

 

Затваря и прибира първия телефон замислен.  

 

" Виж ти, кви работи, чак езика си изкълчùх! Кой се сетùл! И за кво стаа 

дума... ша видим, ама добре звучи. Мойта ша требе да ми търси смокинг, така 

де... è това е късмет... роди ма мамо... па ма фърли на смет... на това му викат 

нови хоризонти! Нови колтурни хоризонти, пич, още не сме за изфърляне! Ма 

да не са радваме много, ша видим кво ша изкочи от тоа храст." 

 

И си набоде още една гъбка, сръбна бира и се оригна доволно. 
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Големият празник на Славянската писменост 

 

 Ето го дългоочакваният от политици, търговци, журналисти, медии, PR-

деятели и други дейни люде празник – най-после! Радват се и училищните 

функционери, и администрацията, и учителите и учителките, и по-малко -  

учениците, но важното е, че всички се радват! Гражданството също се радва, 

без да му е много ясно защо всъщност. Радват се разнообразни патриотично 

ориентирани (поне на думи) организации, фондации и сдружения, радват се (но 

и малко се притесняват) репортерите. Полицаите не се радват особено, по-скоро 

се притесняват от някои перспективи... 

 

 Навсякъде в страната се четат най-разнообразни адреси, речи, обръщения, 

хвалебствия и обещания. Няма училище, което да не е подходящо украсено, 

така, че да не се виждат пукнатините и течовете и други разни дефекти 

(повечето украси са реализирани от спомоществуватели и дарения, бюджетът, 

знаете ли, е малко ограничен тази година...).  

 

Важни хора от двата пола (и безполови също...) се пъчат най-отпред по 

трибуни и възвишения, очите им бляскаво отразяват утрешния ден и с думи на 

най-искрена възхвала се описват събития от многовековна давност, и се 

повтарят с преклонение имената на двамата братя, и се обхващат 

умопомрачителни висини, дълбочини, далечини и перспективи.  Аудиосистеми, 

видеокамери, фотоапарати и други електронни джаджи поглъщат мегавати 

мощност, всичко се заснима, документира, препраща, архивира, асемблира, 

анализира и монополизира, доколкото е възможно.  

 

Тръгват шествия. Най-отпред, разбира се, са мажоретките и спортните 

деятели (sic!). Размахват се цветя, летят балони, гърмят усилвателни уредби с 

най-различни звуци, най-вече един химн. Има, разбира се, и чалга, и хип-хоп, и 

кючек, но това е нормално – мултикултуралност!  Някъде по-назад се виждат и 

национални носии, с известно балканско разностилие – какво да се прави, 

етнолозите в наши дни са кът, или са измрели, или са на работа в някои 

продуцентски къщи и в чужбина (берат портокали с етнологически подход), 

оцеляват по нашенски с други думи. 

 

 Носят се омайващи ухания на кебапчета, дюнер, скари и риба, в мелето 

услужливи момчета и момичета разнасят с подноси това-онова, лелички 

продават цветя, някой там се опитва да пробутва икони, а на кьошето продават 

безалкохолно, снакс, шоколади, ядки, и, разбира се, бира (само за пълнолетни!). 

Друг тип търговци внимателно и дискретно подават долу ниско в ръцете малки 

пакетчета, както се казва, “на места”, като предварително са скатали паричките, 

докато се оглеждат няоколо с железни физиономии. Тук камерите не са желани, 

пък и ние не сме суетни и славолюбиви, нали? Обслужването навсякъде е на 
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ниво, почти в съответствие с Теорията за масовото обслужване и с още две-три 

теории, в това число и за търсенето и предлагането.  

 

Има, разбира се, и малки неприятни гафове, какво да се прави, не всички 

са правилно ориентирани и подковани. Тук, например, възмутена учителка 

обяснява пред група съмишленици как трима ученици са я бùли вчера, и 

съмишлениците сериозно кимат. Учителката изглежда добре – гледала е скоро 

някакво шоу с известна певица, и много е харесала рокличката и маниера да се 

ходи без бельо. Добре, че учениците не са решили да ù направят и друго, освен 

да я бият (ако всъщност изобщо това е вярно, ама кой да знае, училищните 

камери са били повредени). Видеокамерата на репортера обаче работи, ще 

прегрее, хубаво интервю стана, breaking news, както се казва. 

 

На друго място съвестен репортер разкрива, че в същност друга учителка 

(а може би същата, камерите пак не работели) е пребила жестоко примерен 

ученик. Ръководството на учебното заведение е шокирано, ще се вземат 

енергични мерки и случая ще се доведе до знанието на обществеността и 

компетентните органи. Ажур! 

 

Важното е, че в наште училища се учи здраво, няма наркотици и други 

гадости, лее се словото на славянските учители, както и други важни науки се 

преподават, например чужди езици, счетоводство и програмиране. Спорта не е 

забравен, футболните звезди се ползуват с уважение не по-малко от двамата 

славянски братя от по-горе, а и това ще даде бъдеща здрава нация (доколкото 

ще я има). Бойните изкуства също са на почит – ето там група ученици показват 

как можеш да счупиш врата на другарчето, без да се одраскаш и без да те 

хванат после...а на пейката по-нататък девойче шепне нещо в ухото на хилаво 

момченце, докато дискретно крие в шепа саморъчно свита цигарка, може би с 

тютюн. 

 

Някакви недобронамерени индивиди говорят и вдигат много медиен шум,  

че в същност не само учениците в средните училища, но и студентите в 

университетите не можели да пишат. Имало и някакво нещо, наречено 

“шльокавица”. Глупости. Това си е най-обикновена мултикултурална 

ориентация, а освен това няма да обидим европейските партньори, я! Нали без 

много-много шум сменихме номерата на колите, въведохме задължителната 

дума “диоксид” и други такива силно коленопреклонни и крайно необходими 

термини и понятия, че една шльокавица ще ни уплаши! А ако някой твърди, че 

децата ни не могат да пишат, нека погледне резултатите от матурите – там 

всичко е ОК! Пък ако трябва, ще въведем матура и в забавачниците и детските 

градини – нови поводи за частни уроци и приходи за утрудените учители (ще 

спрат да мрънкат най-после, че им били малки заплатите)! 
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Изобщо, голям празник стана и тази година, както обикновено. Всичко 

завърши тук-там със софри, тук-там с танци и веселби, я някъде и с хубав 

кютек. Чухме в различни варианти любимата мантра на властимащите: 

“...Въпреки постигнатите високи успехи, все още има какво да се желае...”. 

Политиците се прибраха да спят спокойни след медийните изяви, репортерите 

изключиха хардуера и разпуснаха от напрежението кой където може, 

младежите отидоха на дискотека, търговците от най-различно естество 

пресметнаха печалбите и заправиха нови планове, общите работници свалиха 

украсите, полицаите си отдъхнаха и прибраха колите в управленията, а жените 

от чистотата дълго и упорито изриваха от улиците и площадите следите от 

всенародната веселба. 

 

И само на няколко места поставените нависоко ликове на братята Кирил 

и Методий продължаваха да да гледат малко тъжно и сконфузено, но и с 

надежда, към празните площади и градини. Може би те виждат по-добре от нас, 

все пак. 

 

А и наближава друг български празник - 2ри юни, ден на героите! Имаме 

си много такива - като почнем с футболистите и тенисистите, минем през някои 

изпатили поп-звезди, репортери, журналисти и политици, та чак до Ботев и 

Левски (тия пък кои беха - "Левски" ясно, отбора, ама тоа па Ботев кво беше...)! 

Да не забравим и Карл Велики, и Шваценеггер - ще обидим Запада! Така, че не 

унивайте - идват нови празници, мислете позитивно! 
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Циганинът 

 

     Цигани (от гръцки: αθίγγανοι, асингàни - "недосегаеми") е 

      събирателно название на няколко сродни етнически групи, 

      които са разпръснати неравномерно по света. 

                   (Уикипедия) 

 
Имах някога един приятел - циганин, музикант, доста известен и почтен 

човек. Имаше висше образование, имаше оркестър, свиреше виртуозно на 

цигулка, пиано, акордеон, китара и барабани, и пееше фантастично - от 

"Ederlezi" и  "Камъните падат", та до "The Green Grass of Home". Бяха издали 

два албума с оркестъра - цигански романси и чардаш, - с немски продуцент. 

Нямаше празник без тяхно участие, имаха и турнета в чужбина. Макар и 

самобитни, но много талантливи хора и харесвани навсякъде и от всички. Без 

преструвки ви казвам, и в заведения свиреха, и винаги намираха правилния 

репертоар и маниер, за да възхитят всякаква публика. 

 

С времето изчезна и го забравихме.  

 

И един ден - на пазара, - гледам и не вярвам: стои на сергия! Поостарял, 

побелял, но няма грешка - той е! Приближавам се малко несигурно, той също 

ме оглежда подозрително, после цъка с език, клати глава и шеговито, в неговия 

стил от едно време, вика: 

 

- Много ти е побелял покрива, бе бате! Тури малко черни керемиди! 

 

Двамата се разхилваме, той излиза пред сергията и ме прегръща. Почнаха 

да ни бройкат от съседните сергии, той подвикна нещо на момичето на неговата 

и ме повлече настрани. 

 

- Внучка е, ти да не си помисли нещо? Ела да пием по едно ей там... 

- Аз съм на кафе, с кола съм. 

- Е добре де, може и кафе. 

 

Седнахме там, донесоха на мен кафе, на него бира, палим цигари. 

 

-  Е, кай са, кво праиш, как си бате, челяд имаш ли... 

- Стига си се правил на циганин бе, искам да кажа на един от тия... по-

добре ти разказвай, че нещо съм изпуснал... 

- Какво да разказвам, не виждаш ли? Бизнес! Алъш-вериш! Бе изобщо 

търговията ни се удава на нас, не знаеш ли? 

-  Нещо не ми се връзва с тебе...друго съм те виждал да правиш... 
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- Е, винаги има първи път...Няма лошо да си изкарваш хляба както 

можеш, а не както искаш. И ти ли винаги си карал по тапията и по сърце? А, 

виждам, че и ти не си... е, при мен е същата работа. По време на промяната се 

появиха нови, млади сили - и трябваше да свием платната...Свършихме с 

музиката, цимбалистът умря от инфаркт, а кларнетистът се пропи.  

- Защо се отказахте? 

- А, не така, приятел... не веднага. Опитахме, обаче... два пъти ни чупиха 

инструментите - в Шумен и в София, по поръчка, "освобождаване на 

територии" и т.н., а и мешерето не помогна... Опитахме пак в Германия, но 

старият продуцент умрял... а новите не ни знаят. Аз опитах да свиря с някои от  

новите, ама не става същото - тия не са помирисвали нотна хартия, а и 

песничките им...с други думи, свършихме и това е. 

-  Не потърсихте ли помощ отнякъде - властите, в края на краищата? 

- А-а, при нас такива простотии няма - доноси, оплаквания, прошения, - 

това са други работи, не вървят при нас. При нас или си ербап, или си трай. 

-  И какво сега? Сергия?  

- Трябва да се яде, а с консерватория... абе, нали знаеш, три ги имах, а 

сега и внуци...а и някой трябва да продава хубава стока! 

 

Прав е. Виждал съм и професор да кара такси, и доцент-клошар да рови в 

кофите за боклук... 

 

- Не те ли е страх? Циганите са известни с разни работи... 

- Ромите искаш да кажеш! Хайде сега да сме точни - вашите черни овце и 

вашата паплач не е по-малко, а май даже е и повече... 

- Е, тука си прав. И все пак... работил си повече от двайсет години работа, 

свързана със сцената и с културата, и изведнаж... 

- Първо, не беше изведнаж, и второ - това тук също е култура! Културата 

почва от яденето и пиенето, минава през къщата и дрехите, и чак после е 

веселбата, не е ли така? 

 

Прав е. Колко много е прав.  

 

Допихме си питиетата, казахме си довиждане, обещахме си да се 

обаждаме, и аз си тръгнах. Оттогава избягвам да минавам през този пазар, а той 

не ми се обади нито веднаж. Толкова за старите приятелства от едно време. 

 

А на мен ми се иска съвременните културтрегери да мислеха като него и 

да си спомняха отвреме-навреме, че културата започва от хляба насъщен. 

     

 

 

 



41 

 

Интервю 

 

Колата с емблемата на телевизия “...” паркира на служебния общински 

паркинг без проблеми, всички са предварително предупредени. Слизат трима 

души, операторът с камера на рамо и репортерката се запътват към сградата, а 

третият – вероятно шофьор, заключва колата, запалва цигара, протягя се 

уморено и бавно се отправя към капанчето наблизо. 

 

Площадът изглежда добре – хубава настилка, пейки околовръст, цветни 

лехи в средата и покрай алеята пред входа, кошчета за смет тук и там, и 

няколко оклюмани дървета, засенчващи част от пейките. Настилката е малко 

понатрошена от камиона на озеленяването, цветните лехи са почти обрани, 

пейките имат нужда от пребоядисване, а кошчетата – от изпразване.  

 

Слънцето грее почти в зèнита, сенките са се свили под стрехите. 

Врабчетата са се изпокрили, на една от пейките със сянка клошар с неясна 

възраст прави ревизия на придобивките в количката, на друга седят две дами от 

местния контингент за обслужване с ясновидски и други видове услуги, а на 

трета припичащ се котарак следи с буден поглед какво става наоколо. В дъното, 

на две събрани пейки, се е събрала местната пенсионерска общност в лицето на 

най-активните и съвестни читатели на новини и реклами, и обсъжда статуса и 

положението в болницата и гробището. Деца няма, майки с колички – също. 

Звънтяща тишина, нарушавана само от далечно кудкудякане и лай на 

неизвестно куче. Изобщо провинициална идилия. 

 

На входа усмихнат портиер отваря вратата пред гостите от столицата, 

предлага им ескорт, те благодарят и заедно се изкачват на втория етаж. Третата 

врата в ляво, голяма табела  - “Дирекция Култура Директор”, по-малка 

“Европейска програма за...”, още по-малка “Технически секретар”, и залепено 

със скоч листче под тях, което ясно и много информативно съобщава, че “Тук 

не се изплащат хонорари”.  

 

Портиерът отваря вратата, насреща се надига внушителна секретарка с 

още по-внушителни ширпотребски обеци и прикачена за случая лъчезарна 

усмивка. Портиерът се връща на бойния си пост пред сградата, където пристига 

друга кола, без да паркира на паркинга, и започва да си говори с униформените 

хора в нея. 

 

Секретарката открехва врата с още една, лаконична, табелка - 

“Директор”, прошепва “Дойдоха”, чува нещо отвътре и отваря вратата докрай 

до упор в ограничителя. 
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Влизат. Средно голям кабинет, четири фотьойла и масичка в средата, 

масивно бюро директно насреща, по стените висят картини-дарение от местен 

художник в подходящ цвят, а до вратата в ляво – макраме със закачени върху 

него кавал, балалайка и бузуки. В ъгъла се е сгушил задължителният диван с 

кожена тапицерия, на масичката има ваза с цветя, явно набрани от лехите пред 

сградата. В кабинета няма просташки неща като закачалки, пепелници и 

компютри, на бюрото дискретно е кацнал таблет, придружен от едно-

единствено листче. През щорите се промъква слънчева светлина, тихо мърмори 

кондиционер. 

 

Иззад бюрото се надига почти млад човек с добре обръсната глава, 

небръснато, но не с брада лице, в лявото ухо е монтирана внушителна обица, а 

тялото, с габарити под средно статистическите, е облечено във възкъсички 

джинси, черна фанелка с надпис: “...CIAL AND...” и закопчано с едно копче 

черно сакенце с тясни ревери (от черната фанелка на секретарката, която е 

същата, се разбира, че пълният текст е “WE ARE SPECIAL AND  READY!”. 

Най-отдолу се виждат бели маратонки от известна марка. 

 

Домакинът се усмихва, прави широк жест с ръка и казва с добре премерен 

тон: 

 

- Добре дошли при нас, настанявайте се. Ванче, виш там какво има в 

хладилника... 

- Благодаря, но по-добре да пристъпим направо...имаме още едно 

планирано интервю, веднага след вас, така че... 

- Добре, няма да ви бавя тогава. 

 

Ванчето затваря вратата. Почти младият човек взима единственото 

листче, настанява се във фотьойла срещу прозореза, намества лицевите мускули 

в маска на съпричастен интерес, както е отработено с помощта на огледало, 

репортерката – срещу него, на камерата примигват няколко светодиода, появава 

се микрофон. 

 

- Драги зрители, намираме се в Община..., където бяхме любезно 

поканени от Директора на културата във връзка със засиления интерес около 

културните събития и инициативи на Общината напоследък. Господин..., вече 

почти година сте на този пост, какво Ви мотивира да напуснете столицата и да 

дойдете тук? 

 -Хм, както знаете, през изминалия период въпреки постигнатите успехи 

все още има какво да се прави в сферата на културата, така, че аз бях поканен 

от нашите съграждани да помогна, и аз откликнах...с други думи, прекратих 

индивидуалните си изяви и турнета, напуснах концертните зали и феновете си, 
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и с болка в сърцето се отдадох на работа в полза на народа. Тук бях посрещнат 

с топлота и откритост, и с готовност за реализация... 

 - Момент, как ще коментирате някои публикации, в които се казва, че 

всичките Ви договори през миналата година са анулирани и се разследват, и че 

всъщност сте се скрили тук? 

 - Некомпетентни и злонамерени драсканици, нищо вярно няма. Ние тук 

сме се ангажирали... 

 - Ще Ви прекъсна, извинете, но обяснете кой е финансирал турнетата Ви, 

и защо се твърди в тези публикации, че концертите Ви са обикновена 

порнография с...особена насоченост...? 

 - Тези публикации...ммм...а бе какво разбират те от хип-хоп и рап, от 

сценична треска и разгръщане на таланта, от творчество и отдаване на 

публиката...мамка им...хм, извинете...Всичко това няма отношение към темата 

днес, това е минало. Хайде да оставим тези пошлости и да си говорим за 

истинските неща, тук сме планирали... 

 - Ще стигнем и до това... и все пак, как Ви назначиха на тази длъжност 

без конкурс, и то буквално за един ден? 

 - Обществеността не знае, че всъщност от години моите съграждани ме 

молят да се върна у дома, да дам своя принос за родната култура, да подкрепя... 

 -  Кои съграждани по-точно? 

 - А, сега, разбирам, там някой беше плюл за роднински връзки с кмета и 

някои съветници,  за някакви си връзки с бизнесмен...стига! С клюки и клевети 

ли ще се занимаваме сега? За тези неща вече съм подал искове... и ще се види! 

Не прекалявайте с тези гадости! 

 - Добре, разбирам, тонът стана малко остричък. Да насочим внимание 

към делата ви в родната Община. 

 - Така... Хм...като отчетохме потребността от културен живот и 

потенциала на младите тук, насочихме вниманието си главно към тяхната 

реализация  чрез самодейност и сценични изяви. Пребоядисахме и 

преобзаведохме Културния дом и читалището, доставихме необходимото 

оборудване (чрез обществени поръчки, разбира се, и с помощта на дарители), и 

започнахме работа с младите. Набираме млади таланти от региона с помощта 

на професионални педагози и хореографи при финансиране от (бърз поглед в 

листчето) европейската програма за... 

 -  Момент. Кои са педагозите и хореографите? 

 - Техните имена сега не са важни, но това са добре поставени и известни 

деятели на културата, които от години дават от себе си... 

 -  И все пак, поне някои от тях? 

 - Непрекъснато издребнявате... аз ви говоря за преспективите и 

иновационния подход в съответствие с програмите на Европейския Съюз, а 

вие... това вече започва да да ми писва... нали ще си говорим за култура? За 

какво всъщност сте дошли? 
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 - Ще ви кажа, и след това ще искаме да чуем отговора ви. Вчера стана 

известно, и никъде не е публикувано все още, че италианската полиция е 

задържала  в предградията на Милано група от 36 непълнолетни момичета и 

момчета от България, принуждавани да проституират от четирима 

съпровождащи ги пълнолетни, също българи, като са установили, че са 

пристигнали  от вашата Община в качеството си на... “Авангардна група за 

екзотични танци”? 

 -  Какво? И какво общо имам аз? 

 - Четиримата пълнолетни са известни с връзките си с вас...от различно 

естество, така да се каже...а и под някои документи на авангардната група стои 

печат на тази Община... 

 

 Бръснатата глава и небръснатото лице стават морави, човекът грабва 

микрофона от ръцете на репортерката и го запокитва в стената, скача, опитва се 

да сграбчи камерата, но операторът е по-ловък от него. Репортерката става, 

изправя се до оператора, двамата се изместват, като блокират вратата. 

 

 - Щеше да стане добро интервю, но аз всъщност не съм репортерка. И 

няма нужда от хип-хоп. Работната група вече се качва по стълбите, а и долу има 

човек, така, че без опити за скачане през прозореца. 

 - А-а-а, вашата мама чингизка, аз ще ви... а-а-а, мръсници, изгорихте 

ме...а-а-а... 

 - Още нещо, малък въпрос преди да ви сложат белезниците... какво ще 

кажете за търговията с органи по принцип и за изчезналите пет деца от региона 

в частност? 

 - А-а-а, нищо не отговарям, аз имам права, вашта мама,...няма да стане... 

 

 И сяда на пода, като разкопчава сакенцето и надписът “ ...AND READY!” 

се появява отдолу. 

 

  - Дойдохме си на думата. Имате, ги, да. Това тук днес е специална 

операция, и групата долу вече е извела счетоводителя и завеждащия връзките с 

обществеността, така, че второ интервю няма да има.  

 - А-а-а, вашта мама мръснишка, изродииии...а-а-а... 

 

 Жената отстъпва от вратата, тя се отваря и вътре влизат хора с униформи. 

Секретарката отсъствува. 

 

- Отведете деятеля на културата, той тепърва има да пее и да подскача, 

обаче не на сцената! 
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Петък вечер 

 

        "Надежда всяка тука оставете..." 

        (табела над входа  към  едно известно място) 

 

 Отец ... намести калимявката, прекръсти се бързичко, понамести расото 

тук-там и излезе от амвона. Мина тихо край миряните в големия кораб, които 

палеха свещи и съзерцаваха светите ликове, вглъбени в молитва, и се насочи 

към изхода. 

 

- Тръгвате ли вече, отче? Хайде с добро! 

- Тръгвам, чедо, остани си с добро, и утре е ден! 

 

Амин. Подмина щанда за свещи и икони, излезе навън и заслиза по 

стълбите. Уж е вечер, а още е топло и задушно... Тръгна бавно покрай 

скамейките, като внимаваше да не настъпи някое от децата, които си играеха 

наоколо. Келешчета, само проблеми с тях! И за благословия не стават!  

 

Огледа дискретно множеството от майки, насядали тук и там в 

изкусителни пози (Боже опази от Лукавия!), тръсна глава и напипа в джоба 

пачката банкноти. Добре! И днес Бог помогна за сполука! Утре ще ги обърне в 

долари, и - в градината, че Сатаната си няма работа...вържи попа да ти е мирно 

селото...а, това беше от друга приказка...Боже помози, Исусе опази, и царство 

ти небесно... а на мен си ми е добре и на земята. Така, де, попадията сигурно 

вече е опекла к ълката, а и от онова вино има две-три бутилки... какво като са 

Велики Пости, в къщи може, не се вижда. А след това сме канени на онзи 

благотворителен концерт – там девици някакви ще лицезрем, нали (и не само 

лицата, а диригентката пак ще мине за благословия утре). Приятна топлина се 

разля в телесата му от кръста надолу. 

 

Продължи замислен за това, дали двете икони от ХІ век са минали 

границата благополучно, въпреки гадния доносник (мир на праха му, Господи, 

лошо момче беше, сатанинско изчадие и на икономическа полиция в това 

число), и си спомни с лек гняв, че ще трябва да плати на двамата, дето 

свършиха работата... не щат само благословия, исках сухо педерасчетата... 

анатема! Нищо, и тях може да отпратим на небесата, или по-точно в Геената, 

там им е мястото! Пари ще ми искат!  

 

И той се изплю на алеята, като предварително провери дали някой не 

гледа. Никой. Тихо и мирно е. Тиха нощ... Чакай...Ама защо всъщност е 

толкова тихо? Нали наоколо е пълно с народ...беше, виж ти, никой няма! Пак се 

огледа нервно – вярно, никой! Какво става! Боже опази от Лукавия! Коленете 
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му се разтрепериха и го изби студена пот, сърцето заблъска, сви го под 

лъжичката и очите му се насълзиха...олеле какво става бе, инфаркт ли? 

 

- Не е инфаркт, отче – чу се тежък бас зад гърба му, - ела и приседни тук 

до мен, имам хубави новини! 

 

Обърна се бавно и видя на близката пейка тъмен силует, небрежно 

преметнал крак върху крак, с ръце скръстени в скута, усмивка на лицето и като 

че ли лека мараня над главата, двете очи различни, а в лявото свети златна 

искра... Тръсна глава, привижда му се сигурно... посегна да се прекръсти... 

 

- Не е много хубава идея, да знаеш... а и няма да ти помогне, не си научил 

как всъщност трябва да се прави. Ела тук! –избоботи басът, - седни! 

 

Всичко друго беше изчезнало, само пейката и мрак наоколо...Той се 

подчини със затаен дъх, приседна, с треперещи крака и ръце, и се осмели пак да 

погледне, и горният му етаж напълно се изпразни – Боже, наистина, и какъв 

студ лъха от него! Самият... 

 

- Стига си се ласкал, разбира се, че не е Самият... той има по-важни 

работи от такива като теб, аз съм само куриер. 

-  ? 

-  Казах ти, хубави новини ти нося. Ти си абсолютният победител! 

-  Какъв победител, аз не спортувам и не се бия... 

- Естествено, и на мравката правиш път, нали така? Недей да ми 

скромничиш!  

 

Калимявката му се търкулна, и дори не се наведе да я вземе; обзе го 

някакво безволево примирение, а и малко любопитство, примесено с надежда, 

се прокрадна: 

 

-  Какъв победител? 

- Ние, скромните служители от висше ниво, всяка година преди вашия 

Великден си правим малко конкурсче по статистически данни – брой 

нарушения на глава от населението за последната седмица до Разпети петък, за 

всеки по отделно, в спретнати таблици в главната база дании... И ето, идвам да 

донеса благата вест – абсолютен шампион, отдавна не сме имали такъв! От 

времето на оня пàпа, пиратът... Десетократно нарушение на всичките десет 

Божи Заповеди! 10х10=100, нали така, човече, хекатомба, и само за пет дни! 

Горе-долу по двадесет на ден.  Без да броим нищо друго отпреди. Честито! 

Супер!  

...И последната точка, дето я отбеляза тази вечер, такъв стил, такъв финес 

– не само я “благослови”, ами я преби и обра после, като изпадна в безсъзнание, 
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и накрая я опика цялата... като я остави да лежи в амвона. Тежкò му на клисаря, 

дето ти помага, няма да може и той да я “благослови”, а и ще трябва да 

разчиства след теб! 

-  Недейте така богохулства, аз съм смирен служител божи... 

- Никакъв служител не си ти, още по-малко Божи! Млък! Отнемам ти 

правото да говориш! Замълчи во веки веков!... Най обикновен мошеник си ти, 

намърдал се в храма... обаче с времето се усъвършенствува, нали така? Колко са 

ти спестяванията? Да бе, много сложно – толково и толкова в буркани, толкова 

и толкова в офшорните зони и пет-шест пакета в дюшека... ама няма да можеш 

да ги похарчиш...Та казваш, колко души тежат на съвестта ти? Ау, съвест, чакай 

сега, тя ти беше оперирана отдавна – лично от колегата като награда, първият 

път още, като закла онова момиче, дето забременя от многократните 

упражнения в амвона – благословия му викаш на това, нали? Помниш ли къде 

го закла? Виждам, че помниш, и ножчето добре подхвърли на друг... ажур! 

Висша школа, все едно аз съм те учил!  

...А на мен много ми хареса работата с момченцето, дето плачеше докато 

го... такова... “благославяше”, и после в кенефа... в тоалетната чиния ли го 

удави? Висша класа, моя школа! А-а, виждам, че почна да загряваш, да драги, 

не кой да е, Абадон съм аз, не мога да не наградя лично такъв шампион като 

тебе! Но тези неща не се броят, това са все стари заслуги.  

 

И той го потупа покровителствено, от което рамото на отеца замръзна и 

се схвана. 

 

- Нищо, нищо, ще мине... или по-точно няма, ама това вече е без 

значение. Та уведомявам те най-официално – първо място!  

-  ? 

- Интересно ти стана, нали? Умеем ги тези неща! И така, слушай 

внимателно, без да се опитваш да говориш, вече не можеш да плямпаш: 

 

- Трета награда – самотен престой в басейн с ароматни разнообразни 

фекалии, нагрети до точката на кипене, с право на плуване насам-натам, в 

продължение само на 1000 години, а после – по общия ред, без право на 

обжалване. 

 

- Втора награда – престой в каца с компания при условията по-горе, без 

право на плуване, без достъп до повърхността на ... хм ... флуида, само за 

1000 години, и после – по общия ред, без право на обжалване. 

 

- И, achtung, ПЪРВАТА НАГРАДА в четири точки: 

 

  1. Подробно обяснение за 1ва и     

2ра награди, с илюстрации и проби nature 
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2.Правене на компания на Призьора по 

втора награда в неговата каца за неговите 1000 години 

3.Изваждане от кацата с тирбушон, затваряне в бутилка на Клайн за 

 още само 10000 години, с подгряване до жалките 1000°С и 

 постоянно въртене в бутилката при периодично (на всеки 5 години) 

 пречистване с девствена плазма (добива се от сърцевината на 

 Слънцето), и 

4. Изваждане от бутилката с помощта на лист на Мьобиус, и 

 сервиране във вид на мезе на масата на Самия Него, а там вече – 

 каквото той реши, той обича такива неща и има по-богато 

 въображение... 

 - ? 

 - Не ти е ясно какво е бутилка на Клайн и лист на Мьобиус? Ще научиш, 

има време... 

 ...А сега, Та-да! Бонус специално за тебе, поради големите успехи – 

откъсване на топките лично от мен преди пристъпване към точка 1...какво, не 

ти се вярва? Я погледни надолу... а за попадията не се грижи – тя получи 

втората награда, колегата в този момент я въвежда в...хм... подробностите, и 

пак ще сте заедно... пак не ти се вярва? Ами ти как мислиш, бе човече жалък, с 

какво се е занимавала тя между излизането ти сутрин и прибирането вечер? И 

така, честито!  

 ...Тази година третото място се присъди на един сенатор от САЩ, а 

второто и Първото... държавата, как ù викате, Булгарùя, ни изпълва с надежди, 

все по-добре вървят нещата тук; както е тръгнало, като нищо някой Наполеон, 

Хитлер или Чингиз Хан ще си отгледате скоро, а те са извън класациите. 

 

 - И да си знаеш, надежда всяка остави, призьорите по този конкурс не се 

прераждат по никакъв начин... никога. Хайде да тръгваме, нямя време, имаме да 

работим по т.1. 

 

 Късно вечерта на алеята с пейките вече няма никой, само патрул оглежда 

тук и там... На една пейка – виж ти! - лежи кротко една свещеническа шапка, 

калимявка май се казваше, а на асфалта някаква слуз, като от голям охлюв, 

странно. Подминават, попски работи някави, това го нямаше в инструктажа, та 

нали е Разпети Петък! Какво ли не правят поповете днеска! Тяхна си работа. 

 

   

 

 

 

 

 

 



49 

 

Да се завърнеш в къщи... 

 

     "Притежателят на този паспорт е наш български поданик  

      и служителите на държавата са длъжни, където и да се 

      намират,  да му оказват всяческо съдействие. 

           Борис ІІІ, Цар на Българите" 

                         (запис на последната страница на паспорт  

                                                  от  Царство България, 1939 год.)  

 
 Иванка, от малкото Балканско село..., разположено уютно в гънките на 

Балкана близо до град..., беше единствено дете в семейството. Беше се родила 

във времето, когата грижата за Човека беше основна грижа на Партията. 

Знаеше се и кой е Човекът по онова време, а развитието на културата беше една 

от главните цели на този Човек, и понеже Човек - това звучи гордо, целият 

народ се беше нагърбил да реализира целите. Майката и бащата на Иванка 

също, според силите си. И така, двамата позастарели вече родители събраха 

каквото имат, и я изпратиха да учи и да става също човек. 

  

 Изучи се в гимназията в районния център, харесаха я много както в 

гимназията, така и в самодейния ансамбъл за песни и танци, обгрижиха я 

основно (отвсякъде), и стана танцьорка. Фолклорна програма на известен 

хореограф от окръга я оцени високо, и заедно с песните нейните танци радваха 

трудовите хора по градове и паланки. Обгрижваше я както хореографът, така и 

диригентът на хòра, а в паузите - един от акордеонистите.  

 

Всеобщият възход все така продължаваше, нацията стàна техническа, 

постигнаха се много трудови успехи, животът беше песен (и танц, фолклорен), 

и понеже човекът е човек, когато е на път, Иванка пак хвана пътя - този, който 

водеше към столицата.  

 

 След принудителен престой от 1-2 години като сервитьорка (полезно 

време – понаучи някои неща като английски език, какво е контрацептив, как от 

нищо се прави салата, шапка и скандал и т.н.), момичето пак се разтанцува. 

Този път във фолклорно заведèние, и сред топлите грижи на членовете на 

колектива от мъжки пол успя отново да бъде оценена, забелязана и обгрижена 

от един продуцент по време на запой на фона на бурните танци и фолк 

дандании в кръчмата по месторабота.  

 

Та, значи, излетя с нисък старт от заведèнието и стигна на финала на 

отсечката като прима-балерина, но вече в колектив за модерни танци. Там също 

се опитаха  тотално да я обгрижат, но понеже беше умно момиче, почна да 

разбира някои основни неща, нищо лошо не ù се случи и бързо доживя до 

турнета в страната, а после - и в чужбина.  
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 Първото (и последно!) турне зад граница се оказа в малка азиатска 

страна, но нищо, хонорарът беше обещан да бъде във валута. След пòлета наеха 

автобус, и залъкатушиха по стръмни планиски пътища. Имаше време за 

хапване, пийване и дремване, пътьом се стигна и до няколко обгрижвания, и 

когато шофьорът не успя да вземе един завой (беше пийнал с помощта на 

продуцента), Иванка не разбра какво става. Първият удар разби страничните и 

предните стъкла, превозното средство се завъртя и тя излетя, като траекторията 

ù завърши в дълбок планински вир. Успя да изплува до брега, и там изгуби 

съзнание. 

 

 Изгревът на слънцето я събуди, оказа се, че и тук имало грижовни хора - 

беше съблечена напълно, бяха я обгрижили старателно и многократно, след 

което я бяха обрали и оставили да лежи гола и бездиханна в пясъка край вирà. 

Но беше все пак жива и с късмет, защото малко по-късно се чу скърцане, и по 

пътечката се зададе проскубано магаре с впрегната двуколка и стара жена в нея. 

 

 Не можаха много да се разберат, но старата ù даде някакви парцали и 

вода, качи я до себе си и след няколко часа мълчание пристигнаха в голяма 

сграда насред пустошта. Други две жени без много приказки я изкъпаха, 

нахраниха и облякоха в чиста черна туника, след което я заведоха в топла стая с 

малко прозорче, твърдо легло и тоалетна съдинка на пода, и я оставиха да се 

наспи. 

 

 На другата сутрин ù донесоха храна и вода, без много-много приказки, и 

по някои признаци в поведението на грижещите се за нея (след като излязоха, 

пак заключиха вратата), а и от видяното през прозорчето, Иванка разбра, че се 

намира в храм на един особен култ. За тази несъществуваща, и при това съвсем 

незаконна религия беше чела в популярно четиво, където се обясняваше, че 

основната грижа на култа пак била за Човека, само че в този случай за Човека-

игумен на храма. Изданието споменаваше разни гадни и недоказани слухове, че 

такъв игумен живеел по пет-шестстотин години благодарение на едни особени 

жертвоприношения на девици, а при липса на такива - е на не-девици, стига да 

са млади и хубави.  

 

 Тогава не повярва. Но сега бързо схвана какво я чака, и даже не се 

изплаши много. Стига да не боли, и това ще изтърпим, свикнали сме на разни 

всестранни грижи и топло отношение цял живот! Легна и заспа. 

 

 Събуди я привечер бръмчене на мотор. През прозорчето видя как в 

каросерията на паркиран в дворчето камион двама мързеливи послушници 

товарят добре охранени кози по нещо като временен мост. Шанс! Успя да се 

промъкне през прозорчето и понеше никой не наблюдаваше тази част от 
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сградата, а и беше тъмничко, скочи от височината на втория етаж, и добре 

тренираните крака на танцьорка поеха меко удара в рохкавата пръст. 

Останалото стана бързо и пак без да я забележат - прехвърли се през бордюра 

на каросерията, изпълзя и се сгуши сред козите в дъното. Те я приеха добре, 

макар и малко очудени от особената форма на посестримата, и след известно 

време и много разменени приказки между послушниците и шофьора, камионът 

изръмжа и тръгна. Задруса се и заслиза, завой след завой, към по-ниската част 

на планината. 

 

 Иванка беше умно момиче и не си правеше никакви илюзии с какви 

грижи ще завърши пътуването, ако остане в камиона. Напи се с мляко 

(компанията беше благоприятна за това), привърза туниката с въже, намерено 

заедно с нещо като мотика в каросерията, стисна мотиката и се спусна отзад в 

движение на пътното платно след поредния завой. Бързо се мушна в храстите - 

после ще се безпокоим за разни гадинки! - и се спотаи, докато шумът на мотора 

заглъхна в далечината. Успя в тишината на нощта да се качи на сравнително 

високо дърво, и реши, че няма друг избор, освен на преспи така, а на сутринта 

ще реши какво да прави. 

 

 На сутринта намери вода, намери припкаща храна, използува мотиката и 

се сдоби с порцион сурово месо. Глад, ще трябва да се свиква. И тръгна. Ден 

след ден, от изгрев до залез, през шубраците, а не по пътя. През нощта спеше в 

короните на дърветата, а през деня си проправяше път и се снабдяваше с храна. 

На няколко пъти чуваше групи от хора да викат на дрънчащия си език нещо, и 

като предполагаше, че търсят нея, се спотаяваше, и успяваше да се размине с 

тях.  

 

Постепенно босите ù стъпъла загрубяха и се превърнаха в подметки, 

туниката - в дрипа, а кожата ù след ласките на слънцето и тръните стана 

неразличима от тази на местните. Косата ù стигна до кръста, после до петите, и 

постепенно се превърна в атрибут на дрехите, каквито вече почти нямаше. 

Изгуби напълно представа за времето и започна да си мисли, че се е родила в 

тази гора и в нея ще умре, но продължаваше напред. В същност, понеже не 

знаеше какво е това компас, а и нямаше такова нещо наблизо, през повечето 

време се въртеше във все по-разширяващи се кръгове. 

 

 Една сутрин видя от върха на дървото, че е близо до пътя, и от някъде в  

далечината бавно се приближава военен джип. Успя да прочете под 

йероглифите думата "Police", и без много-много да мисли, скочи долу, захвърли 

мотиката, размаха ръце и почна вика: "Help! Help! Please help!". Колата 

наближи и спря, от вътре гледаше опулен младеж в униформа, тя му обясни на 

елементарния си английски, че се нуждае от помощ, че е българка, че трябва да 
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отиде в някой град с посолство, че не е яла от дни, че... неговият английски не 

беше по-добър, но той май нещо успя да разбере, покани я вътре и тръгна.  

 

 Без приключения след час-два стигнаха до малко градче, намериха 

полицейския участък, и тя се видя обект на не особено интензивен интерес, 

което малко я учуди. Забеляза, че всички се опитват да бъдат по-далечко от нея, 

но все пак отнякъде се появиха вехти джинси, риза, бельо и сандали, които ù 

станаха. Нахраниха я, напоиха я, и на нещо като английски обясниха, че ще я 

закарат до столицата, където издаденият пасаван отпускаше три дни, през които 

да замине от гостоприемната азиатска страна...как точно си е вече нейна работа.  

 

Оказа се, че пътят през планината е отнел две години и малко, и никой за 

нищо през това време не е бил разтревожен. Храм високо горе? Няма такова 

нещо, ние тука сме си будисти и мюсулмани, а другото, което говорите, мис, не 

сме даже чували. При това е забранено от закона. 

 

 И така - завèтната столица. От тук тръгнаха с автобуса преди... няма 

значение. Оставиха я на централен площад без много церемонии и без джобни 

пари, като на изпроводяк ù подариха бутилка минерална вода и пак обясниха, 

че ако след три дни я спре патрул, пак ще попадне в полицията, но вече като 

скитница и/или престъпница. Хайде good luck! 

 

 След много лутане из града (преспа без приключения в някакъв парк), на 

втория ден се добра до българското консулство, гладна, уморена, с треперещи 

от умора и отчаяние крака. Медна табела "Консулство на НРБ", отдолу същото, 

но на английски...Отвън никакви признаци на живот, с разтупкано сърце изкачи 

стълбите и натисна звънеца. Нищо. Пак зазвъня, после започна на удря с юмрук 

по вратата. Вратата се отключи, леко се отрехна, опря на ограничителя на 

веригата, и отвътре надникнаха чифт предпазливи очички... 

 

 -  Най-после! Аз съм българка, моля помогнете, пуснете ме вътре... 

 -  Я да са мааш оттука! 

 -  Ама не разбирате, българка съм, преди... 

 - Май са ма! Не ма интересува кво си правùла, марш оттука! Имаме си 

работа! Отдет дошлà, там и отишлà! Марш! 

 

 И вратата се тряска, а в бравàта категорично и окончателно се превърта 

ключ, два пъти. Седна на стълбите, обхвана лице с длани и се разплака, не 

издържа. Тези я довършиха... 

 

 И все пак събра последните си сили. Спусна се по стълбите, и без много-

много да му мисли, се насочи към редакцията на известно списание, която беше 

забелязала пътьом към лелеяното консулство. Влезе вътре, никой не я спря 
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(само я следяха с несигурни погледи, и леко се отдъпваха при преминаването 

ù), и с треперещи крака, но решително прекрачи прага на кабинета на главния 

редактор... 

 

 След още няколко месеца, когато нейната история беше станала супер  

бестселър и обходила света, след като откàза предложеното гражданство на 

известна държава, и след като посолството и консулството на родината с много 

топли грижи и за нула време изпълниха с чест мисията си (без никакво 

двоумене и суетене, как така, съгражданин в беда, ние веднага откликнахме...), 

с хонорите от публикациите и телевизионната серия се прибра най-после в 

къщи. Не в столицата. Не в окръжния град. В къщи. 

 

И няма значение, че междувременно в България са настъпили някои 

промени. И няма значение, че никой не е счел за необходимо да каже на майка 

ù какво се е случило напоследък (бащата не издържал преди двете години и 

малко - инфарктът го съборил, след като станало ясно, че от автобуса не е 

оцелял никой). Такива дреболии като нейната съдба, на някаква си Иванка, тук 

не са важни, особено като стана ясно, че тя вече не е особено съгласна да се 

грижат за нея, без да я питат. Няма далавера. Всички тук благородно и с мисъл 

за светлото бъдеще (своето собствено) правят реформи, изтъкват важни неща и 

активно разграбват остатъците от баницата, останала след Човека. И отново се 

говори за грижи, култура и възход...та кой да се главоболи да търси някакво 

самотно бабè в дълбоката провинция, което друго освен да кòпа не може.  

 

 Най-после в къщи... Майка ù копае нещо на двора, смалила се е до детски 

размери. Тя отваря портичката и се затичва... майката поглежда, изпуска 

мотиката и сяда в лехàта...плаче от радост, не вярва на очите си! Прегръщат се 

и се разревават и двете. Няма нищо, отсега нататък няма да позволят на никой 

вече да се "грижи" за тях двете, сега те ще се грижат една за друга. 

 

 А може би просто ще заминат на някъде от това място, където грижовни 

хорица сън не ги хваща как да обгрижат този и онзи... 
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Малечко-Палечко, Снежанка и Злата Вещица 

(съвременна приказка) 

 
 Принцът Палечков беше важен фактор в културния живот на гората, в 

която беше роден - столицата на приказната страна, наречена Bulgaria. Високо 

образован (техникум, партийна школа, едномесечни курсове по английски и 

френски). С подходящи контакти и ловки ходове, както и с трошици тук-там и 

определени суми в зелен цвят, пръснати на по-важните полянки, беше успял. 

Беше принц, и се занимаваше с най-важните аспекти на горската култура. 

 

Та той оглавяваше известна фондация, която се занимаваше с културата 

на гората навсякъде (и под мостовете, когато се налага), при финансиране от 

една друга фондация и от едни фондове на друга гора... абе откъдето си трябва. 

Връткаше на пръста си разни там докторчета на науките, адвокатчета и прочие, 

все гномове и джуджета - пасмина без значение, обаче послушна. Държеше под 

ръка и няколко полезни дракона с подходящо ниско чело и бицепси, за 

специални поръчки...и армия от всякакви шоумени, феи, подскачащи гоблини, 

таласъми и карадонджоли, безполови гласовити елфи и други сценични 

креатури. В гората постоянно имаше хепънинги и партита, приказката беше в 

разгара си. 

 

 Едно време, преди да се добере до мястото “Секретар на ППО” на 

полянката на мечтите, му викаха “Дребен”. Вярно, гном си беше, метър и 

петдесет, а и в казармата не го взеха, защото... абе той и Наполеон е бил ситен, 

ама какво от това?  Та като си стъпи на краката и на вратовете на всички на 

полянката, започна своя неспирен възход. Гората тогава беше по-лесно 

проходима, а и ППО-то беше на подходяща полянка, викаха ù “Културен отдих 

и горска украса”, и затова веднага последваха реорганизации, командировки и 

обмен на опит с Великата гора (тогава ù викаха СССР), селекции на таланти 

сред масите горски същества (няма нужда от там разни с диплом, те са 

конфликтни), и огромните успехи на културния фронт не закъсняха. Бързо 

последваха и сериозни постижения в материалната сфера (личната) – колекция 

от ковчежета, пълни с благинки, в това число и с ликвидни обеми в лева и 

валута, и то съвсем...така да се каже...безотчетни. Култура е това, сериозна 

работа! А и гората растеше без да старее, и просперираше. 

 

После, неизвестно защо, дойде една там ламя-перестройка, и всичко се 

срина. Ама не и за Палечков. Той прегърна новото време и вятъра на 

промяната, и с много лакти, нокти, доноси и други писаници, както и с 

помощта на едни прогресивни сили (вълшебен меч), едни медии (бяла и черна 

магия), както и доста материал в зелен цвят, отново тръгна по командировки, 

сверяване на дългосрочни цели и политики, отгатване къде зимуват новите 

раци, а и откъде всъщност духа вятърът на промяната. Обиколи доста гори и 
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лесове, без да бъде изяден от местните вещици и чудовища. Научи много нови 

магийки, в това число и за омайни билета разни, срещна се със сериозни 

гномове и дракони, обеща всеотдайност на делото на културата, и на края се 

прибра със собствено летящо килимче с източен дизайн. 

 

Последва адаптация и персонализация, и активация на всички налични 

горски, човешки и други ресурси, в това число приятелчета с неясна сексуална 

ориентация. Научиха се хубави и важни думички като “проект”, “партньори”, 

“брейнсторминг”, “прозрачност”, “мултикултуралност”, “правà”, “демокрация”, 

“досиèта”, и др. подобни, абсолютно важни за новата ориентация на гората. 

 

Наложи се и сериозна смяна на гардероба – освен задължителните 

джинси, шарени Т-шъртки и бейзболни шапчици, се появиха  плащове с 

известни марки, папийонки и лачени обувчици (с много високи токове!), и като 

част от облеклото, подходящи по цвят превозни средства – и колесници, и 

карети с много конски сили. И, разбира се, и летящ кон, и още едно летящо 

килимче за по-специални случаи. Отдели се и доста време за работа пред 

вълшебно огледало – подходящо изражение и мимика, сериозен делови (и, 

разбира се, добронамерен!) поглед, и други подобни. С времето съвсем 

естествено се появи и подходяща корона – на принц, все още не на крал, обаче 

има време. Култура е това, няма място за гафове в гората! 

 

И ето го сега – фактор! И принц! От него зависят разните му там шоута, 

кастинги, и прочее тинтири-минтири. Разбира се, и паричните потоци зависят 

от него, като естествено най-пълноводните се насочват където трябва. И както 

трябва, скрито и покрито. Вятърът на промяната клати само върховете и 

вейките на дърветата в гората, долу при стволовете е спокойно и напоително.  

 

А, разбира се, и още нещо, и пак важно. Натùри оная, дъртата гномеса, не 

му е вече на нивòто и на финèса, а и няма да дели с нея я. Година-две разните 

му там пепеляшки, пикли и феи с апетити и мечти му пълнеха леглото, 

понякога по две-три, ама му омръзна.  

 

Направи селекция, серия от кастинги, разходки по конкурси, пусна и 

драконите до далечните полянки, и накрая я откри. Истинска Снежанка! С ей 

такива размери, правилно CV и референции, нищо, че горската мълва шушука 

нещо за някакви джуджета. Важното е, че е от правилен произход, от чисто 

благородна гора, полянка и сой. Набързо спретнаха предбрачен договор (sic!), и 

на неговата поляна се развихриха тридневни веселби, обилно оросени с най-

различни течности, и много, много културни изяви! Разбира се, и маговете, и 

магьосниците от правилните медии бяха там, и те ядоха, пиха и се веселиха, а 

после отразиха хепънинга както трябва. Нещата май отиват към хепи енд за 

принц Палечков.  
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Да, да, ама не. Изведнаж се оказва, че Снежанка е агент под прикритие, и 

приказката завива в нова, неочаквана посока. На третия ден привечер се явиха 

седемте джуджета, облечени с униформи, и пред удивените невярващи погледи 

на придворните дракони, феи и гномове му щракнаха омагьосани белезници, и 

го натовариха на една много грозна колесница. И оттам – право в пещерата под 

близката планина! Откъде-накъде? Всичко, което е правил, е скрито-покрито, 

добре преметено и заметено, а и когото драконите изгорят, не приказва. Какво 

си мислят тези, той има и права, и адвокати! 

 

Обаче на другия ден... на другия ден по всички медии – и бели, и черни, - 

се появи говорител на Злата Вещица, известна още и с името Прокуратура. Та 

излиза, че Снежанка е имала само една цел – да се добере до кристалното 

кълбо, с което получаваше заповедите от оная, другата гора, и до флашката със 

записите от сесиите на кълбото.  

 

Всичко открила (добре била научена от джуджетата) – и записите, и 

списъците с истинските приходи/разходи и кой получава приходите в крайна 

сметка, и местата, където се получава и държи вълшебния прах, и имената на 

всички гномове, които разнасят праха до горските жители. После, като дошли 

още джуджета с вълшебни жезли и друг хардуер, намерили и ковчежетата с 

благинките – и праха, и златото, и левовете, и валутата!  

 

А като направили магия за приказливост на драконите, научили и 

местата, където са заровени изгорените непослушковци! После – ексхумации, 

протоколи, очни ставки, алхимични анализи на разни неща и т.н. и хоп! – пак 

говорител на Злата Вещица, наречена Прокуратура, съобщава, че дознанието е 

приключило. И Снежанка се споменава като главен свидетел! 

 

Адвокатите и другите гномове се разбягаха, всички креатури забравиха, 

че е принц, и започна да се шушука, че “... Дребният накрая си получи 

заслуженото!...” О времена, о нрави... хапят ръката, която ги е хранила толкова 

време... а Снежанка пак се върнала при джуджетата. 

 

И накрая оракулът на гората – висока жена с хитон, превръзка на очите и 

везна в едната ръка, - съобщи по всички кристални кълба, че предложението на 

Злата Вещица се приема, и Палечков (същият бивш секретар на ППО, същият 

бивш принц, известен и като Дребния) остава в пещерата под планината до края 

на живота си – колкото му е останал след разговорите с джуджетата, - и 

предсказанието е окончателно. Други предсказания не се очакват по този 

въпрос. 

 

Край на приказката. Без хепи енд. Или все пак с такъв? Не знам, вие 

кажете! Аз съм само разказвач. 
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Близки срещи от трети вид 

(чиста уфолòгия) 

 
                  "Видях го, ма, едно такова зелено с опашка!" 

                (разказ на очевидец в местната кръчма) 

 

Слънцето отдавна е изгряло на улица “...” в столицата. Уличката е тиха, 

по това време по нея не преминава никой. Бай Пешо, вùден деятел на местната 

културна общност и нахъсен читател на сензационната преса (специалист по 

доставките на дърва и въглища и на някои по-дефицитни неща от растителен 

произход, и изявèн танцувач на най-различни танци на градус; експерт по 

уфология, източни религии, конспиративни теории и други такива неща...и 

сертифициран консуматор на всякакви питиета с градус повече от 30) спи на 

пейката  пред читалището, и дълбоко и артистично хърка, като отвреме-

навреме промърморва по нещо.  

 

Конкуренцията в търговията с растителност на отстрещната пейка в 

количество 2 (двама) остригани и небръснати младежи с джинси, суитчери и 

солидни обеци, го оглежда със замислени погледи, и се чуди дали да прегледа 

профилактично съдържанието на джобовете му, преди да използува телефона,  

когато лъчите на светилото най-после достигат лицето му, той изгъргорва 

нещо, надига се неуверено, отваря очи  и се опитва да ги фокусира.  

 

Първото, което вижда, е конкуренцията, на която без забавяне показва 

среден пръст. Второто е улицата, третото е кръчмèто на кьошето, и интуицията, 

заедно с подсъзнанието и желязната логика солидарно го вдигат на крака и го 

изстрелват в тази посока. Изстрелват е малко силно казано, но траекторията му 

е що-годе устойчива и той влиза вътре почти без да се блъсне в нещо. Добира 

се до бара, качва се на столче и горе-долу проплаква: 

 

- Дай бира, че изгорях. 

- Ето, направо от шишето ли? 

 

Гъл-гъл-гъл...оставя шишето празно, с жест иска още една, и когато 

привършва и нея, си поема дъх, вади смачкано пакетче и запалва цигара.  

 

Барманът, подпрял се от другата страна, го гледа с разбиране, изчаква 

погледът на бай Пешо да се фокусира окончателно, и пита: 

 

 - Бе ти що беше легнàл на пейката ей-таме, що не си се прибрал у вас? 

Нещо с твойта ли? Или кво? 

 - Що, що... че ти кàжем, ма нема повèрваш. А на пейката се видòх тая 

сутрин, не помним как съм стигнàл до тука...  
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 - Айде бе... чак дотам ли си я докарал вече... 

 

 Бай Пешо поглежда възмутено към събеседника си, после поклаща глава 

с разбиране, дръпва от цигарата и продължава: 

 

 - Не бе, човек, тамам съм си, ами... едва избегàх на извънземните снощи... 

теа с летящите чинии... 

 

 Барманът се опулва невярващо – това е нова история в репертоара! 

 

 -  Не думай, и къде това? 

 - Са, събрàме са снощи на Копитото да полеем края на сезона на 

доставките, сичките от фирмата, и други додоа... та хапнàаме и пийнàме 

колтурно както си му е реда, аз след второто шише ракия минàх на по-леко, 

некакво червено, друснàме и ръченица, и сиртаки, и към полунощ тръгнàх да си 

ода у къщи, доспа ми са... не съм по тънката част вече, другите останàа да са 

занасят.  

 - И после? 

- Кво после? Пала колата, тръгвам си кротко надоле, и по едно време след 

големио завой кат ми са замъгли и завърте сичко, разни светлини-метлини край 

пътя, ужас, ти казвам... à насам, à навам, нема отърване – отвсекъде! Газ до 

дупка да избèгам, а светлините – по мен! Въртат са кат улави, и нещо страшно 

вие, и ма настигат... 

-  Ама кой те настига, бе, човек?  

- И аз така си викам...и тогава са сетùх – нема начин, извънземни, нема 

отърване май...ние сме от колтурните òра дет са чели това-онова, знам си, от 

тех нема бегане, разпраат... та спирам аз, слизам си за раздумка – а то, кат ма 

наближи, едно такова бèло НЛО, и са вартат едни такива големи неща по него - 

лампи ли, лазери ли не знам, и отвътре наизлезнаа поне десет – с по две-три 

глави, тичат към мене, и краката им много, размахват некакви неща и викат: 

“Стой! Стой” на чист български! За малко да са насера, обаче са взех в ръце – и 

надолу по баира! А тия – по мен, и НЛО-то отляво забикаля да ма засече след 

другио завой...а аз това, дет ма настига, с един камък по средната глава – и то 

паднà! С мен ша са разпраат... и пак надоле, ма по-настрана от НЛО-то. Бегам, 

бегам, по едно време съм легнàл да са осеферя, и съм заспал.  

- Как така си заспал там, нали беше на пейката пред читалището? 

- Не бе, да съм спал час-два, ставам, и кво да вида: целата планина свети, 

отсекъде са вартат теа неща, и некой нещо вика... че кат драснàх пак, и под 

храстите, през трънако, тук дърво-там дърво, немам стигане, ама едно от теа с 

многото крака и глави ма стигнà, а аз – фрас и него с камъка, фанах им колая. И 

пак бèгане, и пак криене...накрая сигур съм паднàл некъде и сигур тогава са ма 

отвлекли...Додох на себе си на пейката – глеам, дебнат ма едни, ама не са кат 

онеа, от наште са. И è ма тук... пуснàли са ма бързо, чини ми са нèма и месец... 
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 - А бе, бай Пешо, много работи май си чел... вчера пак тука изтрезняваше, 

ама без такива истории. Само разправяше как несправедливо са ти взели 

книжката преди половин година, и как са ти откраднали колата отпред вас. Ти с 

каква кола се опита да се прибереш снощи? 

 -  Ми де да знам, мойта требе да е била... същата жигула... 

- А пред вас рано тази сутрин имаше две полицейски коли, разпитваха 

нещо жена ти...а тя беше доста притеснена. 

 - Ми как нема е притеснена, кат са ма отвлекли... начи и полицията знае, 

а? 

 - Чух да ù обясняват, че двама техни колеги си пратил снощи в болницата 

след опит за проверка от КАТ, с тежки травми... и че има заповед за 

задържането ти... 

 - Снощи? Ай стига бе, кво лошо има да та отвлекат извънземните, че да 

ма задържат чак...ма чай сега, ти сериозно ли? Леле, тиа извънземни имат 

връзки и в чингизилницата – щом така са я извъртели работата... ми са кво? 

 - Сега ще стоиш и ще чакаш... двамата младежи там май се обадиха, че са 

те разпознали, и чувам една кола да идва... ето я, от тези, белите, с лампите 

отгоре... 

 - А, и ти си с тех начи.. твойта мама... силни са... нихна мама да... и 

извънземни... брей кво доживяаме... ма не са дава така лесно бай ти Пешо! 

 

 И посяга към една от празните бутилки. В този момент влизат двама 

униформени, застават бързо от двете страни на многострадалния експерт по 

уфология, и докато казват каквото трябва, ловко му слагат белезници и го 

повеждат навън... той се дърпа енергично, мъчи се да се хване някъде, запъва 

крака, обаче не става... изкарват го навън, а там – други униформени, и едни с 

фотоапарати, май журналисти... бързо пипат извънземните, няма отърване от 

тях! 

 

 А в медиите – пак никаква информация за близка среща от трети вид! 

Нищо! Пълно затъмнение! Разбира се, че са проникнали и там – че как иначе? 
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Денят започва и завършва с култура 
 

 Главният редактор чака притеснено в приемната на бизнесмена от висок 

ранг, известен в някои среди като “Боса”. Същият отскоро притежава този 

телевизионен канал, и всички са ...малко притеснени.  

 

Вече трети час чака, въпреки, че го извикаха, както се изразиха по 

телефона, “веднага, на момента”. А времето неумолимо тече, обсъждането на 

програмата, назначено в редакцията на телевизионния канал, вече е започнало, 

има някои неща и по рекламите, и по репортажите за празника от подвижния 

екип, които не чакат отлагане и не могат без неговото мнение... но какво да се 

прави, собственикът е винаги приоритет №1... макар и собственик отскоро и 

малко... 

 

 Внезапно вратата към светая светих се отваря, отвътре притеснено излиза 

младо момиче с раздърпани тоалети, бързо прекосява приемната и изчезва през 

втората врата към тоалетните, плачейки. След нея се показва ухилена 

физиономия, разположена над мощни телеса. Телесата са обвити в трикотажен 

екип на “Boss”, и докато лявата ръка почесва под екипа тук-там, дясната прави 

недвусмислен жест: 

 

- Айде, улазяй! 

 

И се отдръпва навътре. Редакторът влиза и застава до вратата, която се 

затваря след него, вероятно от секретарката. Не го канят да седне, но затова пък 

собственикът вече се е разположил в огромен фотьойл зад писалище, на което 

може да кацне хеликоптер. На писалището има съдинки с остатъци от храна, 

разни чаши, разни бутилки, 2-3 препълнени пепелника, пакет цигари, кутия с 

пури и други атрибути на хранителната индустрия.  

 

Атмосферата е като пред буря или като след терористична атака – облаци, 

вероятно от дим, разхвърляни възглавници по двата дивана тук и там, един 

обърнат фотьойл, на другия някаква дреха...Задушно е и мирише на пот и 

спàрено. 

 

 - Кво си са опулил, бе, не са оглеждай, мене ша гледаш!  

 - Добре, шефе, аз... 

 - Нема ми вùкаш “шефе”, Бос че ми викаш, ясно? Са... неам много време 

за теб, слушай ма внимателно: тàа талавизия я искам да е най-колтурната, ниа 

не сме случайни òра, и преднио път ти го казàх, ма ти май не си ма слушàл как 

си требе... са, първо, почвате с колтура, как беше там... “Деня започва с 

колтура”... 

 - Момент, такова предаване вече има... 
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 - Ша малчиш, кат говориш с мене, нема à ми дааш акъл! Имало, айде 

де...ма ти си прав, мое пари да искат онеа... добре, от мене да мине, че го 

кръстиме “Деня почва и свършва с колтура”!  Почвате ги там сичките тинтири-

минтири – певачки разни, танцувачки, и некой педал... гей де, мое à поканите, 

теа саа са ...актоални...и да има от теа, дет рисуват разни картинки, и от теа, дет 

са фичкат по тиятрите, дет праат пустановки...ясно?... и да са говори много за 

инвестиции, ино...иновации, колтурно начи! Ясно? Са... нема à отказваш 

рекламки, квито и да са, и спорт много да има... а сериалите – само от теа, дет 

не искат пари! А за пулитика кат стане дума – аз ша ти кажа, ти нема са вреш 

там! Ясно? 

 - Добре, ясно, а собствен продукт, както говорихме – имаме идея за... 

 - Бе ти кво, акъл ли ша ми дааш? Собствена... аз съм собственико, нема аз 

à са фичкам по екраните... кат му дойде времето, саа за мене да не става дума, 

че... а, може à напраите нещо там с некой готвач, манджи да бърка там разни, 

това саа са гледа...ама без ракии, че да не земете са натръшкате там... а, и да не 

забраа... кат почвате и свършвате с колтура, ша показвате двата ми магазина, 

щò е колтурно обслужване да чатнат зяпачите, тъм съм сложùл едни екстра 

магазинерки дет плакнат окото... и още, че пращам отвреме-навреме едни òра, 

дет ша ги пускате у...как беше... у прайм тайма, наедно с рекламките, ясно? И... 

да бачкате, нема à дремете там, ификтивност искам! Колтура по 26, па и по 30 

часа на ден! Анадъмно? Айде, и умната, че да не ва прата у болницата...айде! 

 - Извинявайте, хм... бос, но 26 часа на ден...аз предполагам... 

 - Бе ти кво, уши нèмаш ли? Ша ми предполага той! Айде, бегай оттука, че 

зех да са изнèрвям! Ясно и точно казàх! Марш! 

 

 Редакторът отстъпва назад, отваря вратата и неуверено се насочва към 

изхода. Чува стъпки след себе си, обръща се, обаче него вече са го забравили. 

Собственикът е застанал пред секретарката с вдигнат показалец на дясната 

ръка, секретарката стои в позиция “мирно”, и се чува: 

 

 - Таа нема повече я пускаш тука – à си я пуснàла, à съм та... ясно? Не ще à 

бута, ма иска à пее у програмата... теа си ги немаме при мене, така де... тука 

колтура требе, а не разни тинтири-минтири фльорци... аз ша ода à нагледам 

свинарнико и обектите, нема казваш де съм, а сега ела вътре за едно бързо, че 

неам време...– и той ядосано се врътва и се прибира в бърлогата си, като оставя 

вратата отворена. 

 

 Секретарката се отпуска, сяда си на стола и се усмихва с плаха, неуверена  

усмивка. Какъвто и да било коментар е излишен. Тук наистина всичко започва 

и завършва с култура.  

 

И редакторът минава през изхода, като на ум вече пише уведомлението 

си за напускане. Ясно и точно. Няма време. 
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Спящата красавица 

(не по Шарл Перо) 

 
 Имало едно време една голяма гора, известна в някои устни предания, 

както и в някои стари пергаменти и писàния, с името Булгàрия. Защо така, не е 

много ясно, но май така са ù казвали. На различни езици. 

 

 Та живеело в тази гора едно особено племе, което по едно време се 

наричало “Нация Техническа”, каквото и да значи това, по друго време взело да 

генерира магьосници – учени, таланти и цигани им викали, и те залели целия 

свят (в разни легенди се споменава за някаква “магия на булгàрските гласове”, 

за някакъв тайнствен магьосник Гяурофф, за някакво още по-загадъчно 

ТЕНЕТЕМЕ и още за някакви Мама Асамблея и Мама Далавера, но това са 

толкова стари легенди, че определено миришат на суеверие), а по трето време 

почнало да се мъчи да прилича на други племена, от две-три различни други 

гори.  

 

Не е много ясно какво се е случило след това, легендите са мъгляви, но се  

знае, че накрая на третото време на племето му се случило Инвазия някаква 

(мултикултурàлна ù викали) от най-различни същества – и гноми, и елфи, и 

дракони, даже тролове и орки придошли. И като че ли там е щяла да свърши 

историята на тази гора, обаче се намерил един умен човек, който измислил как 

да угоди на всичките твари едновременно, и те единодушно го избрали за цар. 

 

И си заживели наистина като в приказка  - имало за всички от всичко по 

много, без да работят, постоянно кънтяли някакви си “дискотеки” и “кръчми”, и 

къщите им били от високи по-високи, постоянно ходели на някакво “море” 

(какво е било това вече се е забравило, сигурно някакво свято място), и даже 

пътували до другите гори с магически колесници без коне, които се хранели със 

земно масло.  

 

Обаче царят, който си имал, разбира се, и царица, бил нещастен. Зла 

магия пречела на царицата да се сдобие с рожба – какво ли не правили, по кои 

гори ли не ходили, даже опитали и помощта на Великия Монсанто (имало 

тогава такъв супермогъщ магьосник), обаче нищо. Пълен крах. И тогава от 

дълго пътешествие  в гората Булгàрия се завърнал магьосник от второто време 

на име Циганина, той разбрал каква е трагедията и обещал да помогне.  

 

Накарал да му донесат от далече буре с вълшебно биле, наречено Ракия, 

затворил се с царицата за една седмица в най-голямата спалня на двореца 

(царската), извадил някаква магия, известна от други предания с името “CD 

Player”, която изпускала магическа еманация наричана от древните “маанè”, 

потънал във вълшебен транс и се отдал на молитва. Изглежда молитвата е била 
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много могъща, защото след като изтекла седмицата и великият Циганин 

излязъл, бил останал само кожа и кости, а мебелите в спалнята, включително 

леглото, били на трески. Царицата обаче била щастлива, и съобщила на царя, че 

молитвите били чути и че е заченала по магически начин детенце от женски 

пол. Как го е разбрала, за това легендата мълчи, но в царството настанали 

тридневни пирове и веселби, а на великия Циганин било разрешено да помага и 

на други хора с могъщата се магия. 

 

И наистина, точно след девет месеца се родила Принцесата. И, както си 

му е редът при царете, хайде пак три дни веселби. И на третата вечер дошли 

Добрите Орисници (тайното име на техния орден, споменато в древен 

манускрипт, било Подмазвачките, каквото и да означавало това – болшинството 

изследователи предполагат, че са мажели нещо под нещо, преди да говорят). Та 

дошли три от тях (само главната Подмазвачка я нямалото, понеже другите три 

скрили поканата). И първата казала: 

 

- Ще порасне умна и красива, ще научи всякакви танци и с много 

младежи ще се люби! 

 

А втората отредила: 

 

- Ще научи всякакви езици – на всичките други важни гори езиците, и ще 

обикаля безспир горите и лесовете, докато се сдобие с много дипломи и много 

приключения от най-различно естество! 

 

Третата обещала накратко: 

 

- В една от другите гори ще се запознае с принц рок-звезда и ще се омъжи 

за него! 

 

И точно тогава пристигнала на огнена колесница марка “Ягуар” главната 

Подмазвачка. Тя била намерила в кошчето накъсаната покана, и била бясна на 

всички, в това число и на царя. Без да слиза от колесницата, само “спуснала 

стъклото” (така пише в преданието), и изревала отвътре: 

 

- Да, ама после ще замине с него на турне и на връщане ще си докара буре 

с кокаин, от което цялата гора ще се отрови и ще умре, заедно с нея, с царицата 

и царя за капак! А ти, педал мръсен дето се наричаш цар, повече да не ми се 

обаждаш! 

 

И, както пише в преданието, “дала газ и изчезнала в облак вълшебен дим 

и рев на ягуар” . Всички били потресени, и, както ставало често, царят почнал 

да псува много мръсно... обаче тогава една готина придворна магьосница-
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счетоводителка, която била, така да се каже, също особено близка с царя, 

излязла напред и спокойно казала: 

 

- Хич да не ви пука от тая мърла! Кокаинът, когато е правилно дозиран, 

не убива, а само прави кеф, знам го от личен опит! Така, че ако се докара буре 

кокаин, трябва да се наложат лимити, да се определят допуски и да се въведат 

глоби за неправилна употреба! А ако някой, например принцесата, прекали, 

изобщо няма да умре, а само ще заспи за срок, пропорционален на 

количеството поета дрога! 

 

 Това, разбира се, възрадвало всички, но все пак царят заповядал: 

 

 - Никакъв кокаин! И от днес во веки веков се забраняват буретата и 

всякакви съдинки от дърво! 

 

 Легендата казва, че оттогава са се появили съдовете от пластмаса, но дали 

това е така, не е много ясно. 

 

 И така, принцесата пораснала, ходила насам-натам, понаучила бая езици, 

дипломирала се за какво ли не, и поскитала в разни гори с безброй момчетии 

(естествено, принцове) в компанията на неразделната си приятелка Рапунцел.  

 

И един ден попаднала на една арена в гора, където давали концерт 

прочутите тогава “Дълбоко Морави” (или с други думи “Deep Purple”) пред сто 

хилядна публика! И с тях свирел такъв гостуващ принц-китарист, че на 

принцесата чак се подкосили краката, и после му се мèтнала на врата. Той, 

разбира се, нямал нищо напротив, особено като разбрал, че тя е също принцеса 

и пее солово с някаква друга рок-банда. Рапунцел се мèтнала на врата на 

басиста, който после се оказало, че е булгарин. И набързо работата стигнала до 

подписи и попове.  

 

Формирали двамата (принцът и принцесата) дует, мениджърът на 

“Моравите” им уредил турне при изгодни условия, и те веднага заминали в 

земите, известни тогава като Съединени Армено-кански Гори (или САГ), а 

Рапунцел с нейния се върнала в Булгария.  

 

Много големи гори били САГ, с много най-различна паплач в тях. Та 

турнето минало за “отличен”, платили им добре, и принцесата побързала да се 

прибере в къщи и да се похвали с придобивките – мъж и дебел хонорар. Пътьом 

съпругът принц рок-звезда хвърлил в багажа и буре с кокаин – да се намира, 

разбира се без тя да знае. 
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И веднага царят дал три дни неработни за всички (макар, че булгарите 

вече се били отучили да работят, виж по-горе в текста). И, както си му е редът, 

ядене и пиене... обаче принцът да вземе да отвори бурето, без да знае, че по 

тези гори и земи буретата са забранени, и като се надрусал... чак изпуснал 

бурето от терасата на двореца в реката (казвала се Янтра реката, неизвестно 

защо).  

 

И оттам кокаинът попаднал в питейната вода в голяма концентрация, и 

понеже никой не правел проби за вредност и водата се използувала в 

коктейлите, всички булгари воглаве с цар, царица и принцеса  се надрусали 

юнашки, и както се веселили, така си и заспали. Рапунцел и нейният ( да не 

забравяме, и той булгарин) също. 

 

Принцът-съпруг обаче не бил от тази гора, не бил защитèн от 

заклинанието на магьосницата-счетоводителка, и, както се казва, сдал багажа – 

дозата му била стократно над допустимата. Та докато другите заспали за много 

години, той не само че изгнил, ами и следа не останала от него. Късмет! 

 

Естествено след като всички неработещи булгари заспали, бачкаторите от 

други гори и земи се разбягали кой където види, като на изпроводяк си взели 

това-онова. Взели и инструкциите за опазване на природната среда, и в 

следствие на това цялата Булгàрия обраснала вече не с дървета и трева, ами 

дявол знае с какво – всякакви трънаци и бурени, и толкова нагъсто, че след 

време и магистралите, и пътищата изчезнали, и станциите за земно масло се 

сринали, а колесниците без коне просто ръждясали и изчезнали. Останал само 

дворецът с блажено спящи цар, царица, принцеса, придворни, Подмазвачи и 

т.н. и т.н. 

 

Обаче за този дворец всички по другите гори забравили, тъй като 

Булгария вече я нямало в графиците на полетите на драконите (викали им 

самолети по това време). И така всичко потънало в сън, буренак и забвение. 

След време и летящите дракони изчезнали, а и колесниците със земно масло 

били забравени, защото маслото се свършило. Навсякъде, по всички гори. И 

много други неща били забравени, в това число и рок-концертите, и кокаина, и 

клетъчните телефони, и цял куп други благинки. Настанали Мрачните Векове. 

По всички гори. 

 

Но не щеш ли, след много време (не е ясно колко, защото часовниците и 

компютрите също изчезнали), пак по тези земи, дето някога била гората 

Булгария, младо козарче пасяло стадо кози. И като хукнали тия ми ти кози по 

реката, по реката (бившата Янтра), та право в гъсталака и трънака. Козарят – 

след тях. И нали козите са с висока проходимост, прегазили и трънак, и 

храсталак, и излезли на полянка. Козарят ги настигнал и ахнал: “Ама че голяма 
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колиба!” Обаче бил смел (имал гените на прародителите от Булгарията), и 

хукнал на горе по това, което после научил, че се казва стълбище (асансьорите 

поради технически причини не работели).  

 

И накрая на стълбището – отворена врата (добре, че е била отворена, едва 

ли козарчето щеше да се справи с бравата), а зад вратата – легло, а в леглото... 

такова маце, каквото в неговото село никога не е имало! Вярно, малко 

поотслабнало, обаче всичко си има, да не говорим за косата, раснала не знам 

каолко си години... Та след като шашването попреминало, козарчето решило да 

напои хубавицата, и понеже нямал вода със себе си, примъкнал една коза от 

любопитните, които го последвали до горе. Цръкнал малко мляко в една златна 

съдинка, и дал на принцесата да пие. А козето мляко, освен всичко друго, е и 

противотрова – и принцесата оживяла за нула време! И като видяла хубавото 

козарче... веднага го примъкнала в леглото. 

 

Какво е станало по-нататък всички знаят – напоили с козе мляко цялата 

Булгария, всички се осеферили, и започнало възраждането на цивилизацията – 

от тук, та по всички гори. Спомнили си булгарите за железните колесници и 

други разни неща, малък проблем била липсата на земно масло. Обаче пак по 

това време се завърнал по тези земи магьосникът Циганин (явно е имал хубави 

спомени), и научил всички как се прави вълшебното биле Ракия, което се 

оказало способно да замести маслото в железните колесници. 

 

И така, оттам почва новата история. Царят абдикирал в полза на 

козарчето, пак три дни веселба, и то с вълшебното биле. Рапунцел и тя с нейния 

басист си пийнали, и почнали да увещават принцесата да научи козарчето (вече 

цар!) да свири на китара, та да си направят квартет (Рапунцел била перфектен 

барабанист със завършена консерватория от едно време). И като го научили, 

написали новия химн на Булгария – типичен хард рок от добрите древни 

времена, с големи солà за китара, много тупурдия и викове. И с косата на 

Рапунцел най-отгоре, която тя за разлика от другите, спали векове, отказала да 

отреже. 

 

И от тогава датира новата история – с Булгария център на света и горите 

(и на рока), с герба на Козата, с козето мляко и вълшебното биле Ракия, което е 

и универсален енергиен източник, и с вечния магьосник Циганин. И с косата на 

Рапунцел, разбира се. И с някои други дивотии. И с това, че булгарите пак не 

работят, но си имат от всичко по много, и най-много им се удават безкрайните 

веселби. Но това вече го знаете от съвременната история. 

 

И после пак се роди принцеса, без помощта на Циганина, но това е вече 

друга приказка. 
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Опазване на културното наследство 

 

   "Разкритието на куртурен слой от 12-то хилядолетие 

       преди Христа при разкопките в село "..." е повод за   

      преразглеждане не само на писаната история на  

        България, но и на целия свят." 

            (из интервю с ръководителя на разкопките) 

 

След сензационните разкрития по разкопките в село “...”, нашият екип 

беше вече окончателно съсипан и напълно капнал от многото километри, 

острите виражи по планинските пътища, срещите с археолозите и техните 

помощници, интервютата, едрите планове и панорамните  гледки, заснети като 

фон зад чаровната ни репортерка.  

 

Материалите за новите публикации лежаха в размер на много гигабайти в 

очакване на обработка в студиото, в същите чанти, в които си почиваха 

камерите, обективите, резевните батерии, компютрите, безжичните линкове, 

стативите и другата параферналия на занаята. Занаята на оператора.  

 

Самата репортерка беше придобила вече устойчива идиосинкразия от 

говорене, и алергия към всякакво заставане пред камера, само отвреме-навреме 

промърморваше нещо злобно за сандвичи, кафе, някакви там душове и вани, и 

много, много вода. 

 

Операторът и репортерката. Ние другите сме само за компания, така да се 

каже. За тежест. 

 

Прибираме се. Шефът вече се предаде, стига толкова. Никой не е в 

състояние да обхване толкова материя и събития за една седмица, дори и ние. 

Ще продължим след анализ и предварителни становища на експертите, и ще 

реанимираме в привичната среда на столицата поне ден-два, преди да 

далдисаме отново в дълбините на археологията и древността.  

 

Трябва да презаредим виталност, ентусиазъм и работоспособност, не сме 

супермени.  

 

А аз съм само шофьорът. Возя, търся къде да паркирам и заредя, помагам 

на момчетата и момичетата с каквото мога, и от време-навреме гледам масло, 

течности, гуми и разни други аспекти на занаята.  

 

Не е лесно, но се търпи – в сравнение с предишните местоработи. Не е 

като да караш самосвал, влекач, катер на бреговата охрана или кола на 

оперативната група за издирване, проследяване и задържане...така, че не се 
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оплаквам. Освен това ние сме не само екип, но и приятели. Който не знае какво 

е това, нищо не знае. 

 

Пече. Яко. Никакви перспективи за дъжд, а и вятърът само леко полъхва, 

а не духа. Климатикът много не помага, трябва да спрем някъде на сянка в 

подходящо място с храна, вода, кафе и тоалетни, поне за два-три часа, преди да 

минем останалите километри.  

 

Операторът споменава за подходящо такова след около километър, там и 

паркингът бил сенчест. Намалявам, отбивам, пак намалявам, намествам, 

спирам, паркирам и гася. Слизаме, заключвам, оглеждам наоколо, и влизам 

след другите, които вече са се разположили на две съседни масички. Шефът 

вече пуши, той си е такъв, а и ние не сме придирчиви.  

 

Има място до шефа, обаче аз сядам на трета, свободна маса до прозореца 

– малко по-настрани. Не мога да понасям да седя с гръб към вратата, навици от 

последната ми месторабота, а и от тук буса се вижда добре. И отбивката от 

пътя.  

 

Оглеждам вътре, халето е отворено отвсякъде, проветриво и прохладно. 

Трима кибика в отсрещния ъгъл седят на по бира и явно обсъждат нас, без 

много-много да се заглеждат. И аз много не ги заглеждам, но си отбелязвам, че 

дрешките им не са съвсем селскостопански, телефонът на единия е от по-

скъпичките, а и добри бицепси се показват под ризките. Сигурно са от черния 

джип в ляво от входа, други возила на паркинга няма. 

 

На бара седят двама в предпенсионна възраст, все още здравички и 

любопитни обаче. И те ни заглеждат, малко по-откровено от тези в кьошето, но 

какво да се прави, интересни сме. А и репортерката... как да кажа, не само 

хваща окото, ами направо го плакне, независимо от малко посмачканите 

опаковки и макиаж.  

 

Другите маси са празни. Явно по това време заведението не е най-

търсеното място наоколо. Странно. 

 

Барманът бърше тезгяха и също попоглежда. Сервитьорка (младичка, 

прилично облечена) бързо ни приближава, обхожда, изслушва, записва, кима, и 

си отива. След малко масичките почват да обрасват със съдинки, бутилки и 

чаши. Добре. И е качествено, тук си разбират добре занаята. 

 

Правим тур през тоалетната (изненадващо чисто и поддържано), хапваме, 

пийваме и разпускаме. Стигаме до кафето, може да се живее.  
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Шефът пуши четвърта цигара, репортерката си е пооправила агиттаблото 

и даже се смее на нещо, казано от оператора. Явно почваме да реанимираме. 

Добре. Асистент-режисьорът ми смигва, аз му връщам, шефът също е ухилен. 

Живее се.  

 

Единият от предпенсионните става от бара с чаша бира в ръка 

(забелязвам пътьом, че преди да стане, барманът долива нещо прозрачно в 

бирата му, и той доволно се ухилва), запътва се към нас и поема курс към мойта 

маса. 

 

-  Здрасти. Да приседна при тебе, а? 

-  Може, сядай. 

- Вие кви сте бе, некаква комисия ли, гледам с голямо возило пътувате... 

па и антени отгоре, – той се намества удобно на стола и оставя чашата на 

масата, - тук нема много неща за комисии, да знаеш... 

-  Не бе, ние сме телевизия... интервюта-минтервюта, такива работи... 

- А, ясно... че защо не сте по морето, ами тука? По морето сега е 

веселото... 

-  Ми как да ти кажа, има работа и тука. Ти какъв си? 

- Гошо ми викат, тракторист съм. Карам разна селскостопанска техника, 

от времето на текезето, и до сега. Теа дни сме в почивка, нема кво да са праи... 

та казваш, талавизия? И кво му интересното на нашия край сега? 

- Ами има неща разни, ще ги видите тия дни. А тук защо е толкова пусто? 

- А, по морето са повечето от момчурляците, там и работа има повечко... 

тук лятото остават само такива като мен, по-навъртелите километраж, и по-

умните...та казваш, ша ги видим теа дни... - дърпа яка глътка от халбата, вади 

цигара, пали, дръпва, - Ма какво ша е се пак? - не се отказва. 

-  Ние работим по културното наследство, сигурно си чувал кво е това... 

- А, сега ми станà ясно... по разкопките одите, горе на стръмното, дето 

толкова ровичкат напоследък...много фалби, много пъчене по таа работа 

напоследък...ама тя си е ялова... 

 

И пак дръпва яко от бирата (или каквото има вътре). Май не му е първа 

халба, не е съвсем устойчив и погледът му е малко размит. Или греша...  

 

Барманът го вика за нещо на бара, подава му телефон, той само слуша и 

връща апаратчето. Почесва се по главата, казва нещо на бармана, тихичко. 

 

След това се връща на мойта маса, сяда, пак отпива и си дръпва от 

цигарата с чаша в другата ръка. Пооглежда се, пак се почесва, усмихва се, после 

се навежда доверително към мен и пита: 

 

- Ми не ви ли е страх? 
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- Да ни е страх ли? Че кво страшно има? Пишем си материала и бягаме... 

- А, бягате...сички тъй думат... 

- Имам пред вид не бягането, а прибирането. 

- А, прибирането... и много ли написàхте? 

- Доста... това е първо по рода си събитие... 

 

С периферното си зрение забелязвам, че вече десета кола отминава 

отбивката към примамливото капанче без дори да намали... интересно... 

Предпенсионният (май беше Гошо) оставя халбата на масата, дръпва си пак от 

цигарата и се усмихва: 

 

- Първо по рода си казваш...слушай, младеж, (хм, младеж...), я викни 

шефа си да си поприказваме, този е, нали? – и посочва правилния човек, явно 

има набито око. 

- Ми защо не отидеш ти при него? 

- Викни го... ще видиш защо... 

- Добре. 

 

Ставам, и разбирам причината за транзитното преминаване на колите. 

Още едно черно возило, паркирано така, че да блокира отбивката. Още по-

интересно. Същото возило се появяваше тук-там зад мен последните десетина 

километра. 

 

- Шефе, тук един иска нещо да говори с теб...(шефът става сериозен) 

- Да заповяда и да говори, ето свободен стол... 

- Вика те на другата маса... и е малко пийнал...май. 

- А-а-а... 

 

Става и се премества на мойта маса. Аз си сядам на мястото. Гошо е нещо 

недоволен: 

 

- Ти се разкарай! 

- А, не, ще поостана! – поглеждам го в очите и се облягам назад. Не е 

доволен, но млъква. А шефът проговаря: 

- Здравейте. С кого имам удоволствието и за какво? 

- Ще ти кажа, обаче разкарай хлапака. 

- Не е хлапак и си е добре тука. Та казваш? 

 

Кибиците в кьошето и на бара нещо са нащрек, барманът също като тях. 

Сервитьорката е изчезнала. 
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- Слушай сега... шофьорчето ще ми даде ключа от колата, аз там малко ще 

пошèтам, а вие ще си седите тука. Мирно и тихо. После... може и да си тръгнете 

мирно и тихо. Зависи. 

- От какво? 

- От някои неща. А и от мен. 

 

Каква промяна! Май не е пиян, а май не е никакъв Гошо, а? Самоуверен е, 

явно командва парада тук, речникът си смени. Кибиците и барманът се 

стегнаха. Храстите вляво от второто возило мърдат... трима, не, четирима... 

 

- И кои са тези неща? 

- Искам камерите, флашките, картите... всичко, аз ще си намеря каквото 

ми трябва... вие не бързате, нали? Ще си седите мирно и кротко, тук има 

всичко, дал бог... 

- Ами ако кажа не? 

- Е, тогава...виж там, ясна ти е картинката... 

 

Лениво посочва назад с палец, към другото кьоше. Там се раздвижват, 

посягат към нещо под ризките... аз обаче съм по-бърз, асистент 

режисьорът...така да се каже... също, чуват се четири изстрела и кибиците 

омекват, а барманът вдига ръце, той е схватлив. Схванал е и защо сме с елеци в 

този топлик. Шефът вече е опрял едно лъскаво нещо в корема на Гошо, а отвън 

се чуват три бързи автоматни реда... добре, че оставих климатика в буса пуснат, 

Ванко не се е сварил, докато чака... 

 

Шефът намества с лявата ръка нещо в яката си: “Първи на шести, отбой. 

Искам транспорт по 3-12, изпълнявай веднага. Край”. Нещо бръмчи навън, на 

паркинга каца хеликоптер и отвътре бързо скачат едни с черни дрешки... ажур! 

Отдъхвам си, прибирам “Макарова” (имам си слабост към тая цев), и отивам да 

вдигна репортерката и оператора от пода, те са живи и здрави, пък и май имат 

здрави нерви... а то и бързо стана, да не вярваш, толкова време подготовка, и - 

финал за десетина секунди! 

 

Навън Ванко, още с автомат в ръката, говори нещо бързо на черните, те 

се разделят и пръсват, някой премества блокиращото возило от отбивката и 

вътре влизат още един бус и три линейки. Почват да вадят носилки, ние все пак 

ги оставихме живи... те едва ли щяха да са толкова вежливи. 

 

Та сега да ви кажа, вече може. В последните години в тази зона имаше 

много успешни археологически разкопки, но с изненадващо малко артефакти. 

Никакви предмети, само масивни камъни! И по някои търгове тук и там 

започнаха да се появяват интересни exhibits на тракийското изкуство, без 

сертификати, обаче абсолютно автентични след експертиза. А и потокът към 
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частни колекционери, които не обичат търговете, също чувствително нарастна. 

Аналитици определиха, че по агентурни данни става въпрос за парични потоци 

от около два милиарда долара, по предварителни оценки! И то в офшорни 

сметки.  

 

Спокойно разработихме темата, станаха ясни както някои дипломирани 

представители на археологическата наука, така и този бивш тракторист от 

текезето – много дейна и способна личност, координатор от световен мащаб! 

Също така видяхме и ролята на някои кротки фигури от една митница, и още 

някои помагачи. Обаче играта загрубя, като изчезна екип от разкопките, а после 

и двама журналисти. Просто така, все едно, че не са съществували! (Дупки и 

пещери в планината колкото щеш). И шефът побесня. Ние също. Оператор и 

мъжки тип репортерка се съгласиха да рискуват, и ето ни – телевизионен екип 

по опазване на културното наследство!   

 

Обаче клъвнаха изненадващо бързо, очаквахме повече въртели. Вярно, 

когато после “трактористът” се разприказва (не ме питайте как), спомена 

някои... сериозни имена, обаче това не обяснява напълно нито тяхната 

самоувереност, нито бързо щракналия капан.  

 

Та сега и  шефът, и ние се замислихме. Ами ако цялата тази дандания е 

имала за цел да прикрие нещо по-сериозно? Ако е имало и други разкопки, за 

които никой нищо не е чул? Че и преди промяната май е имало позаглушени 

шумотевици тук и там, няколко известни имена си заминаха съвсем 

скоропостижно...без завещание, така де... 

 

Та така. Няма страшно. Нашите физиономии ги няма в телевизионните 

репортажи, и на други места няма да ги видите. А и шефът си знае добре 

работата. Аз съм само шофьорът, и не се оплаквам. Не съм много силен в 

мисленето, други има за това. Само искам да кажа, че “културно наследство” не 

са празни приказки и тепърва ще чуете за него. Нищо, че някои неща може да 

не ви се харесат. 
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Клошар 

 

Събота сутрин е. Моите още спят, обаче аз ставам рано. Пия кафе, пуша. 

Новините не са нищо особено. Нещо трябва да правя. А, да, сменям една 

изгоряла крушка (нещо почнаха да горят като свещи!).  

 

Кофата за смет е препълнена – изсипвам в една торба, взимам ключовете, 

цигари и запалка – вън се пуши особено вкусно събота сутрин, и излизам. 

Асансьор... не, по стълбите, така е по-бързо. 

 

Казаните са препълнени. Премествам се на втория... о, гадост, там се е 

закотвил един от тези, дрипавите, немитите, и рови с пръчка. Не мога да мина, 

не мога и просто да хвърля торбата, ще се отъркам о него и по двата начина... 

Той изглежда усеща нещо, обръща се и се усмихва: 

 

- Хвърляй де, аз не хапя! А може и на има нещо в твойта! 

 

Пускам внимателно и отстъпвам назад, настъпвам нещо не особено 

хигиенично, подхлъзвам се и падам... той скача и ме прехваща през кръста в 

последния момент преди евентуална фрактура. Изправям се несигурно. 

 

- Благодаря. 

- Можеш ли да ми благодиш с една цигара? Виждам там кутията... 

 

Благодаря му както иска, давам му огънче и паля също една за мен. 

Гледеме се, пушим. 

 

- Гадна работа, а, да те пипне клошар? И аз така си мислех едно време. 

- Няма нищо, моля ви, аз наистина ви благодаря... още не съм се разсънил 

както трябва, можех наистина да направя някаква беля...  

- Случва се какво ли не... аз не съм особено приказлив...напоследък... но 

можем да приседнем ей там, докато изпушим цигарите, хубава цигара, не съм 

пушил такава от... – и той хваща количката и се запътва към пейката наблизо.  

 

И аз тръгвам след него – цигарата подтиска донякъде вонята, която се 

носи от дрехите и количката му, няма страшно. Сядам от наветрената страна, 

всичко е наред. Странна работа, речникът му не е от вида, който може да се 

очаква на това ниво, а и погледът е смислен, не е на обикновено пиянде. 

 

- Задаваш си май въпроси. Всеки може да падне до мойто ниво, момче, 

повярвай ми! 

- Е, чак пък всеки... 

- Не викай дявола! – и той се засмива. 
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Сега го оглеждам по-внимателно. Дрипави дрехи, да, но някак си все пак 

подредени и закопчани с колкото копчета са останали... обувките крайно 

амортизирани, но чисти, коса и брада абсолютно побелели и малко тъмни не от 

естествен пигмент, може да се очаква, а очите... ясни, сини и някак усмихнати. 

Самият той продължава да се смее: 

 

- Позволете да се представя, не с име, а с тапии: диплом по физика, 

докторат по физика,  удостоверение за хабилитация, три свидетелства - за 

английски, френски и немски, без да говорим за руския... 

-  Как така? 

- А, не ти се вярва, обаче не съм свършил с тапиите: докторат по 

доверчивост и докторат по наивност, защитени надлежно тук, у нас...искаш ли 

да ти дръпна една лекция по статика? Или динамика, може и за Шрьодингер да 

си поговорим. А, виждам, че си чувал такива неща. Може и лекция по наивност. 

 

Шокиран съм. Сериозно. Не знам какво да кажа.  

 

- Не знаеш какво да кажеш, а? Аз пък ще ти разкажа, макар и да не питаш. 

Много отдавна не съм говорил така, може би е заради цигарата. 

-  Още една? 

- Да, мерси... за после. И така, при мен веселата част, на която си 

свидетел, започна на едни избори. 

-  ? 

- Прибирам се след обяд от университета в къщи (така си мислех), и 

решавам да мина през читалището – да проверя къде ще гласуваме след 

няколко дни. Така де, демокрация. Чета избирателните списъци, а там ме няма 

никъде. Жена ми е там, синът ми е там (той беше студент в друг град), а мен ме 

няма...  

- Побеснях. Веднага се прибирам, но не в къщи, паля колата, която е 

отпред, и право в ГРАО. А, знаеш какво е. Паркирам напосоки, скачам, тичам и 

направо при шефа им – да видя кой ме лишава от избирателни права. Той 

вежливо ми обяснява, че те само публикуват списъците, а данните идват от 

общините по постоянен адрес, от ЕСГРАОН... 

- Без много приказки слизам няколко етажа по-надолу, и правя 

съответния скандал, не ми е минало. Една вежлива женица ме настанява на 

стол, пита ме за лична карта, аз я давам, тя излиза и след десетина минути се 

връща с папка. “ Елате при шефката, ако обичате, тя ще ви обясни казуса.” 

- Ставам, още ми е накипяло, но се сдържам. Все пак са вежливи. Стават 

грешки, ще ги оправим, нали? Та влизаме при жена на средна възраст, тя ме 

кани, показва ми стол, аз сядам, и като се почна... 
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- Та от документите ми (картон някакъв, куп листчета формат А4, и други 

бумажки) излиза, че аз съм непълнолетен! По-точно приравнен към такъв! С 

правни ограничения, без избирателни права, и с определен настойник! Вие 

нормални ли сте, бе? Пак губя контрол, над преградката почват да надничат 

любопитни физиономии от отдела (общо помещение, с прегради, няма отделни 

кабинети). Явно съм звездата на деня...  

- Оказва се, че те са си напълно нормални. Та, накратко, почвам аз да 

чета.... На еди-коя си дата жена ми завела дело чрез адвоката си, че аз съм 

невменяем. Приложено е медицинско свидетелство, подписано и заверено в 

психиатрията. Насрочено първо дело. Ответникът (аз) е нормално призован, но 

не се е явил... 

 - Насрочено е второ дело – пак не се явявам, виждаш ли, но този път 

съдът кътегорично се произнася... и аз съм обявен за невменяем! В мое 

отсъствие, и адвокатът ми (какъвто нямам) не се явил, неуважение към съда! 

Карай, нали е невменяем човекът!  

- Та за настойник е определена жена ми, и делото е приключено. С право 

на обжалване. Точка. Съдята подписва. После решението отива в ЕСГРАОН, и 

те си свършват работата. Ergo, правни ограничения, няма избирателни права! 

- Шефката на отдела ми обяснява, че ако наистина не съм в течение, има 

процедура, която трябва да стартирам... каква процедура, бе мила, това е жена 

ми! Любовта на живота ми! И син имаме! Благодаря на бързо и излизам от 

ведомството, напълно ошашавен и дезориентиран.  

- Сядам, дишам дълбоко, мисля. Трябва да има някакво разумно 

обяснение... и пак в колата – и в къщи! Да, да, обаче не – качвам се горе, 

ключът не става. Звъня. Знам, че е вътре. Не отваря. Блъскам по вратата. Пак не 

отваря. Излиза съседът, и не особено спокойно ми обяснява, че жена ми му е 

позвънила, обяснила му е, че съм доказано опасен луд, и е извикала полиция... 

та да му мисля, по-добре да си вървя, откъдето съм дошъл... 

- По-късно разбрах, че в този ден някой от същия ЕСГРАОН услужливо е 

предупредил жена ми за моята визита, и тя взела веднага мерки – сменила 

бравата, мобилизирала местната общественост, обадила се и на адвоката си. Та 

аз се повъртях глупаво пред вратата още минута-две, и слязох долу, в колата си. 

Затворих се вътре, гледам, наистина дойде полиция, влязоха, след малко 

излязоха, поогледаха се и си заминаха.  

- Имах малко пари в себе си, купих си бутилка и за първи път в живота си 

се напих, почти до смърт. В колата, там и съм преспал... На сутринта се 

поизмих в тоалетните на университета, качвам се в кабинета си, обаче... оказва 

се, че адвокатът на жена ми е бил тук преди мен, въвел е всички в течение с 

решението (нищо, че са закъсняли с година), аз съм суспендиран и на вещите 

ми е наложен запор...или нещо такова.  

- Не знам как съм излязъл, хвърлих някъде чантата си, хвърлих 

документи каквито имах, и право в една кръчма. Този път направо съм изгубил 

съзнание, и се събудих в някакво заведение, лечебно, май изтрезвително... 
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Държат се с мен доста резервирано, не ме знаят кой съм, а и на мен не ми 

пука... после някой ми обясни, че съм получил микроинсулт, и като ме изписаха 

накрая, ми дадоха като подарък един извънреден обяд в сандвичи, така де, 

станал съм им симпатичен. А аз – свободен човек! После разбрах, че съм 

прекарал там половин година на специален режим, и специални 

медикаменти...там и отвикнах да говоря... 

- Първата работа беше да наобиколя дома си. Табелката долу сменена, 

друга фамилия се мъдри. Мен ме няма. И колата ми я няма... 

- След време научих “от добри хора” какво всъщност се е случило 

междувременно. Синът ми разбрал от приятели, изглежда се е скарал яко с 

майка си, не са се разбрали явно, защото той се метнал на колата си и веднага 

тръгнал насам. По пътя излетял от един завой със 160, и починал в линейката. 

Майка му го погребала както си му е реда. Finita la comedia.  

 

Аз направо бях онемял. Този дали наистина не е...ама толкова убедително 

разказва, и няма никакви явни симптоми... и все пак питам: 

 

-  И за какво е било всичкото това, все пак? 

- Ами най-старата на света причина. Аз имах много реституирани имоти 

по това време, на много места... та след като ми определили настойник, 

настойникът с помощта на добрия съсед (агент недвижими имоти, а и други 

отношения се оказва, че имали – той беше стар ерген) добре ги реализирал, и 

двамата скатали добри парици, за стари години! А аз, и преди съдебното 

решение, бях дал всякакви пълномощни и други документи, нали, доктор по 

наивитет!  

- Какво да кажа..., - смутолевям аз, - а сега? 

- Кво сега? Аз, т.е. бившето ми “аз”, отдавна се води безследно изчезнал, 

а научих, че след една година съм бил обявен служебно и за починал. Жена ми 

станала и единствен наследник на каквото е останало, нали разбираш... сина го 

няма също... а аз всъщност не съществувам никъде. Гледам да не се навирам на 

ченгетата, спя си на места, където не ме закачат, и припечелвам това-онова от 

колекционерство... опитах да прося, но там... отвреме-навреме проверяват, а аз 

съм без документи, нали схващаш... 

-  А съпругата? 

- А, жена ми ли... чух, че я намерили удушена в една градинка... от 

неизвестен извършител, значи... а съседът се удавил в канала наблизо... някак 

си така, подхлъзнал се сигурно, кой да ти каже... ама мен това не ме интересува, 

аз всъщност не съществувам. Събирам си вторични суровини и на никого нищо 

лошо не правя... е, хайде да тръгвам, работа ме чака, а после ще си мисля за 

котката на Шрьодингер... 

- Вземи цигарите и запалката, за съжаление пари нямам в себе с... 
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- Благодаря, ще свършат работа. А историята ако искаш разкажи, никой 

няма да повярва. Можеш и да я напишеш някъде, сигурно ще разплаче някоя и 

друга скучаеща вечер край огъня у дома женица. 

 

И той прибира цигарите в джоба си, хваща количката, става и тръгва... 

нанякъде. С разкривените си обувки, в окъсаното, но закопчано палто, и с 

вдигната рошава бяла глава. Клошар! Оставам шокиран на пейката... след 

известно време ставам и се прибирам в къщи. 
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Още за културното наследство 

(импровизирана лекция в едно културно заведение) 

 

 

Нощта е в разгара си, почти наближава кулминацията. Кулминацията 

днес ще бъде дùвата Лèпа Ала-Бала Супернаедряла, с цици размер №6, 

рокличка от копринено зебло, без бельо естествено, а за устните да не 

говорим... направо като кренвирши от известна марка (от месо!).  

 

На сцената (мини-сцена, естествено, трябва да има място за повече маси, 

консумацията е важен фактор на културата и прогреса) тази нощ се редуваха за 

подгряване на атмосферата и други суперзвезди – Ди-Джей Кèлеш, гол до 

кръста, с татуировки от ушите до ануса (както твърди осведомената мълва); Ди-

Джей Аз Съм Фърст (добре обръсната глава, небръсната малка нацупена 

муцунка, задължителните тежки обеци, показващи ранга в гей-дружинката); 

хип-хоп звездата Асàн от Дупница (също татуиран, но без друг хардуер освен 

малка шапчица на дебелата глава и мùни-челцèто, и с шалвари, вълшебно 

крепящи се на края на... да кажем... големите мускули над бедрата), и разбира 

се, други по-малки хорица, всичките с кашкавалени пръсти и пъргави крачета, 

подскачащи насам-натам, доколкото позволява сценичката. Изобщо артистично 

разнообразие. 

 

Та супер вечер. Досега е изпит един три-тонен камион хард питиета с 

хубавни известни (и различни!) етикети, производство на циганската (опа, 

ромската) индустрия, изядени са доста неща, в това число прахчета едни, 

изпушена е една копà трева, и са предсрочно зарибèни нови 168 консуматора на 

благинката.  

 

Та-да! Ето я! Малко е понатежала в ханша от дюнерите, които рекламира 

в свободното от шоу-изяви време, ама иначе си е шест! Почва да тътне тежък 

кючеко-фоничен електронен съпровод, тя размахва внушителен микрофон без 

батерии и кабел (няма значение, всичко е на плейбек), мèтва два-три гюбека, и 

почваме да слушаме (докато следим хипнотизирани друсането на циците) на 

какви мерцедеси се е возùла напоследък, кого е фанàла за ...., и други важни и 

дълбоко значими интелектуални думички, като например “ха, ха, дръж!”. След 

няколко ориенталски биса дùвата изчезва сред мъглата на обилно запушената 

зала и рева на разнокалибрената пасмина, наречена публика.  

 

Та публиката оредява. Част от нея се премества в други легендарни места, 

където по-късно се очакват подобни супер изпълнения, друга част се пръска из 

околния квартал да чупи коли, прозорци и да уринира тук-там, а трета просто 

заспива блажено на масите. В залата маàнетата поутихват, атмосферата става 
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малко ... интимна. Оформят се будни групички, където все още консумират (!), 

и някои още се държат на крака. 

 

В една от тези групички, където са събрали масите, очите са вперени в 

един явен и безспорен авторитет, в по-напреднала възраст, изискано облечен в 

продукция на битака, с накачени на бичия врат много вериги, на една от които 

има разпятие (на което той вика “Гимнастùка”, неизвестно защо), а на друга – 

полумесец и зодиакални знаци. Тук явно се е оформило нещо като духовен 

център, с гуру . Тарторът е пòтен от изпитата ракия и бира, пуши качàк и 

внушително размахва пръст отвреме-навреме, докато обяснява: 

 

-... тия ша ми кажат на мене, айде де! Ниа сме си ниа, как ма е учùл баща 

ми, тъй си карам! Ама бизнеса бил друг днеска... бе ти мене уважааш ли ма? 

Откак додоме с братчедите от село, сè таа слушам – требало да са, такова, 

учиме от западо... нема такива работи! Ти чувàл ли си за такова нещо...как 

беше... “колтурна идантичност”? А-а, не си, сà че ти обя сним... у село кат 

пийнем са посбвивàаме, кой пò-юнак, нъл тъй, ... та на туй онея на запад му 

викат “мàчо”, а па теа с тапиите му викат “отвърждаване на личността”. Това 

едно... кат продавàх на село ракия, я кръщавàх... така де, да са не напиват 

лошо... на туй онеа му викат “инувация”... а теа с тапиите “грижа за човека”, 

това две... кат дòде данъчнио, ниа с баща ми (па и дèдо ми, и он кръчмар беше) 

– хоп, едно по-така пликче у джобето, и пà си праим квот требе, на туй онеа му 

викат “курупция”, кат “кур”де, а теа с тапиите – “растеж на работното мèсто”, 

това три... млък, мене ша слушаш, нема ми са обясняаш... та кво излиза, а? 

 

Народът мълчи, и гледа облещено. 

 

- Та излиза, че ниа от край време си знаем и за отвърждаване на 

личността, и за грижата за човеко, и за растежо на место... чаткаш ли? Тиа от 

нас са са научùли, нема ниа са учим от тех... стара колтура е таа, бу лгарската, 

ша знайш! Ти за японците чувàл ли си, за оргването и пърденето на масата... à 

така, и туй от нас иде! Па да не ти думам за онеа, арапите... от дек си мислиш че 

са видèли за това... харемите де? Аз като почнем да шетам комшийките... па и 

баща ми, и дедо ми и они така... и ей ги братчедите... и туй от нас е дошло! Ма 

ониа са будали, сите жени на едно место, и требе à ги рàнат... ниа сме пò 

тарикати... Па  и онеа там... крастоносните походи на онеа... пàпите от Рим, де... 

ниа от оно време на туй си му викаме гурбет! Одиш насам-навам, бръкнеш под 

полата на таа-онаа, па си арèсаш това-онова, краднеш си квото си щеш (глей да 

не та фанат!), малко бой им фърлиш, и айде у къщи! 

 

Народът мълчи. Абсолютен интелектуал е батето, много е чел. А те не са 

чели такива неща, всъщност нищо не са чели и са направо ошашавени от 

информацията.  
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- Са, тава дето пùкаме дет завърнем... ми тва е природа, бе, нема ми са 

пукне меуро... и на това сме ги научùли. Ти у Париш бил ли си? Не си... па там 

сите вранцузи си пùкат дет завърнат, затова пикантни им викат, сите им дувари 

опикани... и те кат нас немат кенефи по улиците... чай малко, да пуснем една 

вода вънка, че кенефа пак заключен... 

 

Излиза и народът се размърдва. Пийват това-онова, обсъждат чутото... 

Гуру то се връща, оправяйки части от доспехите. И продължава: 

 

- Това за пùкането, цела тиория има “Връщане към природата”. Виж за 

другата работа не знам ... а, и другото, дет е важно... тава там, ЦРУ, Гестапо, 

КГБ дет им викат... дет сè шпионират и сè са топят един-друг... откъде мислиш 

е дошло? Пак от нас, това да подочуеш, па после да подшушнеш тук-таме, па и 

да напишеш и да го турнеш у пликче, и където си требе... па да плювнеш на 

некой у чинията и кал да му напрайш... сè наш майсторлък е, от едно време. 

Писатели са им викàли едно време, там... Паисий, Ботьов, Вапцаров (майстор на 

вàпцването бил, думат), па и други... а-а, ти да не земеш да пропишеш туй, дет 

си говорим? Че ти скъсам онаа работа! И за вас са отнася... – и оглежда 

кръвнишки аудиторията. 

  

- Още нещо, за троянскио кон, пак е наша работа, от Троян... не си чувàл? 

Та да земат един кон, па да го изтърбушат, па да го напълнат с разни работи – 

там разни гемеота и бъктерии, и нитрати, и лайна и болести разни, и айде 

подарък на когото требе! И после глей сеир! Сичко са натръшкàло, а ти – ни 

лук ял, ни мирисàл! На това бъктериологическо оружие му викат днеска, ама 

пак е от нас! Е па такваз мръсотия à напрайш, че и у историята à та пишат! - 

покашлюва за авторитет, и продължава: 

 

- Та да не им са впрягате, кат ви обясняат да са учите от тоя-оня, сичко от 

нас е тръгнàло, и ножа, и леба. Колтура е това, нема майтап! Как беше... 

дребна... бе, древна колтура... сè булгарска. Квот си знаете, това ша праите, квот 

баща ти, това и ти... колтурно нъследство му викат, важно нещо! Требе са пази, 

че току   виш и другите са научùли на разни мръсотии! Айде са да си одиме, че 

време станà... май ша затварят...- допива каквото е останало по чашите – няма 

зян да става, я! – става, и напуска залата. 

 

Аудиторията е впечатлена. Най-после някой да им обясни какво е това 

“културно наследство”, и как да се опазва... така да се каже... от нездрав 

интерес, забрава и разруха! Голяма работа е тоя пич! От кое село беше? Па 

другия път обеща да ги открехне как се води счетоводство, как се минава през 

митница и какво се прави с конкуренцията! Енцикло... енциклопедист! 

 

И излизат навън, да пуснат по една вода. 



81 

 

Ромео и Жулиета от село Гòрно Светло Конàре 

 

Пътувах по работа със старата таратайка, без климатик, но с корав 

двигател и хубави спирачки, цял ден в пек и топлик. Тук кафе с цигарата, там 

спирка за релакс, и така от сутринта. Преговарям си наум какво ще правя, като 

стигна, слушам с половин ухо ломотенето в ефир за демокрацията, за 

последните сензации на фармацевтичната индустрия (и преди... да прочетете 

листòвката!), и, естествено, за футболните звезди. Изобщо култура отвсякъде, 

неспирен възход и светло родно бъдеще.  

 

Сменям станцията, и там същото, плюс обилна чàлга, не знам защо 

наречена “поп-фолк”, на трета станция един полу-женски глас вдъхновено 

разказва за живота на известна рок-бàнда (кой да му/ù обясни, че на английски 

думата “band” означава “оркестър”, за банда има друга дума – “gang”, и че едва 

ли музикантите от тази група се изживяват като бандити). Другите станции са 

на турски. 

 

Спирам радиото и се съсредоточавам в завоите, които стават все по-

остри, оглеждам се за пътна полиция (не, че ми трябва, просто така, по навик...), 

и завалява дъжд. Не много обилен, обаче достатъчен да разхлади въздуха, но и 

да разкашка прахта на пътя и да тормози чистачките на стъклото... клик-клик-

щрак, клик-клик-щрак, ... Смрачава се, пада мъгла. Намалявам до “съобразена 

скорост” и внимавам да не изскочи някой заек или сърна отдясно (или 

подпийнал съгражданин, има ги навсякъде). 

 

На една права отсечка виждам на банкета в далечината силует на дете, 

маха с ръчичка и гледа към мойто возило. Обикновено не качвам стопаджии 

(може да се окаже малко... проблематично за кожата, спортната форма и 

живота, изобщо не искам излишен екшън), но в случая ще трябва май да се 

направи едно изключение. Наблизо не се виждат жилищни райони, само 

някакъв бетонен колос се мярка по-нататък към горичката... какво прави самò 

дете в този пущинак!  

 

Намалявам, отбивам, спирам, пресягам се и отварям задната дясна врата, 

детето се качва и аз му помагам да затвори вратата. Момиченце - мокро е 

цялото, косата му е полепнала по челцете, бъркам в чантата на предната 

седалка и му подавам една чиста хавлия, скътана за извънредни ситуации. То 

започва да се бърше, аз питам бързо: 

 

- Какво правиш тук сама, къде са майка ти и баща ти? Изобщо къкво да те 

правя сега, на къде си тръгнала? Гладна ли си, жадна ли си? – нареждам тъпо, 

странна ситуация наистина, самò дете в този генгерлик... оглеждам наоколо, 

никой. И вали. Отговаря ми с неочаквано нисък и малко дрезгав глас: 
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- Не съм дете, чичо, само така изглеждам, на двайсет и една съм... и ако 

може да ме закараш до града, нали натам отиваш...  

 - Как се казваш? 

 - Жулиета, като в оная история. 

 

Шашвам се – оглеждам я по-внимателно, наистина лицето не е съвсем 

детско, чертите са остри и напрегнати, кожата е бледа и някак с болнав изглед, 

само очите са големи, малко тъжни и уморени... мократа блузка и поличката, 

прилепнали от дъжда по тялото, са вехтички, и няма никакви първични или 

вторични признаци на пълнолетие... може би е болно детето... а и чанта не носи, 

нищо, само тази поличка и блузка и бельото отдолу, също мокро... не прилича и 

на магистрална “жрица”. 

 

- Ей там работя, - посочва с пръстче към бетонната грамада между 

дърветата, - в тая шивашка... кооперация, ама сега ще се прибирам за 

почивката, нали днеска е петък. 

 - Нямате ли служебен транспорт? 

 - Нямаме. Така, че ако може... 

 

 Може. Това е друга работа. Няма да ù искам лична карта, би било 

прекалено...пък и явно няма такава в себе си. Включвам на първа, излизам на 

платното и тръгвам, до града са около 20 километра. Пътуваме в тишина, не ми 

трябва пак ломотенето за демокрация и как да прочета листòвката... Гледам си 

пътя, и попоглеждам в огледалото какво става отзад. Нищо особено, гледа 

напред с тия облещени очи, не към мен. Мълчим. Паля цигара и спускам 

прозореца, тя се обажда: 

 

 - Може ли и на мен една, чичо, не съм пушила от сутринта... 

 

 Подавам през рамо кутията и запалката, тя запалва и също спуска 

стъклото от нейната страна. Връща ми, пак през рамо, кутията и запалката. 

Карам си, но някак мълчанието започва да ми опъва нервите. С поглед в пътя 

питам: 

 

-  С какво се занимаваш? Или учиш нещо? 

 - Ами учила съм... гимназия. Ама съм шивачка, на оверлог, от... пет 

години ... гимназията не я завърших. 

 - Как така? Нещо успеха ли... 

 

 Мълчи. Пуши и гледа напред, виждам в огледалото. Май я обидих... но 

след малко проговаря: 
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 - Ами не завърших, чичо, защото майка ми и баща ми умряха, от глад и 

болести, за да има за мен... всичко ни взеха тия от банката... аз други си нямам, 

сама съм. 

 

 Шок. Чак отпускам крак от газта. Нямам какво да кажа. Гледам си пътя и 

мълча. А тя продължава след малка пауза: 

 

 - Като ги погребахме със социално погребение - от общината дадоха, -

всички ме забравиха, нали ме виждаш каква съм, и наникъде... ама един 

братовчед на баща ми ми се обади, живеех в сиропиталището, и ме измъкна от 

там. Настани ме в общежитието зад тая сграда, пред която ме качи, а това там е 

шивашка фабрика, с общежитие. Бивша кооперация на ... как беше ... ЦКС... 

 

- Много се зарадвах, чичо, работа, колежки, има къде да живея, а и 

столова има. По-добре от сиропиталището. Научиха ме как да шия оверлог, 

обясниха ми и това-онова. Това-онова... изобщо тоя братовчед на баща ми е 

нещо като цехов майстор... началник от името на собственика. Имало и други 

такива цехове на други места. Собственика на тия цехове никой не го е виждал 

– в Гърция ли е, в Истанбул или в София, не е наша работа. Нашта работа е да 

шием... 14 – 15 часа на ден, няма събота и неделя, няма празници... само шиене! 

 

 Виждам как хвърля фаса през прозореца, и после вдига сктъклото и пуска 

ръцете си в скута. Мълчи. И аз мълча, гледам си пътя. Тя пак проговаря: 

 

 - Имаше и други трима майстори – до сега не съм разбрала какви 

майстори точно, ама шефът казва, че пазели... пазели интересите на 

работодателя, и двама готвачи. Другото са само жени. Две чистачки имаше, и 

30-40 шивачки, не знам точно колко, стаите са отделни и “майсторите” не 

пускат да ходиш насам-натам! Те, тези пазачи, и български не знаят, ломотят 

нещо по тяхному си... А братовчедът на баща ми – той е и майка, и баща – 

както казваше, “аз коля, аз беся”... и никой не идва в тази фабрика, само 

камиони някакви отвреме-навреме. 

 -  Колко ви плащат? – питам, за да кажа нещо. 

 - Ами да, плащат, всеки месец се разписваме там... във ведомостта, а 

парите са много – по 160 на месец, без осигуровките, ама не ни ги дават на 

ръка, събирали ни ги били в някакви спестовни сметки, ще ги получим като 

напуснем... след удръжките за храна и нощувки, както казваше братовчедът. А 

и личните карти ни пазят там, да не ги изгубим. Изобщо много се грижат за нас, 

да видиш нощно време каква грижа пада от страна на тия... майстори, ама мен 

не ме закачат, нали съм си такава хилава и нищо по-така си нямам... Отвреме-

навреме някоя от шивачките изчезва, напуснала била... отвреме-навреме идват 

нови – такива ошашавени като мен едно време, и като ги научат на ред, почват 

да шият... 
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 - Пускат ни и навънка отвреме-навреме, организирано, така да се каже, с 

тия майстори, готвачите и чистачките около нас, да не се загубела някоя от 

работничките. Вече три пъти са ни извеждали навън! С камиони на един събор 

в едно село на около 10-15 километра оттука. Първия път беше преди четири 

години, броя си ги. От тогава си имам приятел, там се запознахме. Той е 

завършил гимназията, същата в която и аз учех... по-голям е от мен и разбира от 

компютри, ама работи като овчар... там, в онова село, чорбаджията му бил от 

Бандармà или нещо такова, оттатък границата... Като се запознахме, взе страха 

на наште майстори, той си е един такъв голям и силен, и нещо им кàза по тяхно 

му, та не ме закачат... та той е моят Ромео! - млъква и нещо подсмърча... 

-  Миналия месец се видяхме за трети път на оня събор, решихме да се 

оженим. Ама чорбаджиите не дават, и мен не пускат, и него... лоша работа, 

чичо, лоша работа, ти казвам... – и се разхлипа нещо. 

 - Ама ти какво ми говориш, бе, дете, какви са тези неща, май си ги чела 

някъде? 

 - Такива неща не пишат по вестниците, чичо, а и при нас вестници няма... 

та аз се решùх днеска... дочух, че “майсторите” лежат пияни от обяд в тяхната 

си стая, почиват си за през нощта, нали... имали някакъв празник, байрàм ли, 

рамазàн ли, не знам... и чистачките с тях... и те ни пазят! Та скрих една от по-

големите ножици, от тия, дето зачистваме тигèла, скрих я в гащите, и им отидох 

на гости... вече няма да се събудят... и чистачките също! После се качих на 

горния етаж при “братовчеда”, и на него му зачистих тигèла! Намерих личната 

си карта и колкото имаше пари там, ето ги, в гащите в един плик... готвачите 

извадиха късмет – нямаше ги... ножицата хвърлих в канала, и – на пътя! – и 

ревна, с ръце на лицето. 

 

 Набивам спирачки, отбивам, спирам, гася. Сядам при нея отзад, тя се 

вкопчва в мен с малките си ръчички, плаче. Не знам какво да правя, какво да 

кажа. Ега ти и въображението, какви тийн фантазии, какво ли е глèдало това 

дете? Или е пушило нещо? Май не е такава работата, не е пушила нищо освен 

мойта цигара, и май нищо не е изфантазùрала, почвам да разбирам... и май 

наистина не е дете... вече. По едно време тя се поуспокои, гледа ме с надежда: 

 

 -  Нали ще ме закараш до отбивката към село... преди града? 

 -  Не, момиче, оттук отиваме направо в полицията – там ще разкажеш пак 

тези всичките неща... 

 - Не, само там не! И там има двама “братовчеди”, идвали са в цеха “на 

гости”, познавам ги... само там не! 

 

 Шах. И мат. Ами сега? Чувал съм за такива неща в Латинска Америка и 

Азия, ама тук... в родната България... не е за вярване... или е за вярване? Гледам 

момичето, полùчката е мокра, но май не е само от дъжда... някакви петна 

виждам, които не бях забелязал, а и по тапицерията нещо се червенее... Олеле, 
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то май наистина не е тийнейджърска фантазия! Не може да бъде! Такива неща 

стават само по екшън филмите!... Момичето се отдръпва от мен, посяга към 

вратата от нейната страна: 

 

 - Ти май се изплаши, а? Не ти хареса историята ми? Нищо, аз ще си 

продължа пеша. Само до селото горе трябва да стигна, знам къде е кошарата на 

моя приятел, ще го намеря... моя Ромео. А той имал малко спестени пари, така 

ми каза, ще избягаме някъде, не знам къде, ама някъде по-далече оттука... а ти, 

моля ти се, не ходи в полицията, поне не сега... 

 - Чакай малко, не може така, виж как вали... а и трябва нещо да се 

направи за тази ситуация в твоя цех... ще викнем телевизия, ако трябва, хората 

трябва да знаят... 

 - Хората нищо не искат да знаят, чичо, искат само да им е добре и да 

нямат грижи! И аз това искам, но не става... -  и пак посяга към вратата. 

 - Чакай! 

 

 Решавам се отведнаж. Излизам, ровя из багажника, намирам кавото ми 

трябва. Връщам се. 

 

 - Добре, обаче по друг начин. Тези джинси и маратонки са на сина ми, 

останали са в колата от един излет – ще ти станат, той е на 8! Чорапи няма, 

нищо. Остави полата тук, аз после ще я изхвърля.  

 

 Тя послушно се изхлузва от поличката, виждам мръсни гащи, вади от тях 

дебел плик. Навлича джинсите – наистина стават! – и обува маратонките на бос 

крак.  

 

 - Взимаш това яке – мое, малко големичко, но е хубаво! Малко “грънч” 

ще го раздаваш, нали? И шапката (нахлупвам ù бейзболката на сина си) ти 

става! А в тази чанта има неприкосновен запас – сандвичи, термос с кафе, две 

бутилки вода за из път!  

 

 Излизам, сядам пак зад волана, паля. Обръщам се, тя ме гледа с едни 

такива благодарни очи... като кученце... страшна работа. 

 

- Та къде казваш е това село? С кошарата? Може да нямаш много време,  

мойто момиче, така, че сядай отпред и показвай пътя.  

 

 Прехвърлям багажа от предната седалка отзад, тя сяда, и тръгваме. Не 

било много далече – след час и половина стигнахме, докъдето може да стигне 

кола от типа на мойта таратайка. Тя седи с чантата “неприкосновен запас” в 

скута, и изведнаж ме прегръща и целува по бузата. Пак плаче, със сълзи... 
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 - Хайде, хайде, тръгвай... отивай  бързо при този твой Ромео, и тръгвайте 

веднага, дано той да знае накъде! Ще ви търсят, ох как ще ви търсят, мойто 

момиче, но стискам палци да не ви намерят! Чакай малко... 

 

 Пребърквам си джобовете, и колкото пари намирам, ги давам на нея. 

Бъркам и в жабката, там има един такъв... нерегистриран... пистолет (газов, 

разбира се!), него също го давам. Тя приема и двете, прибира ги, без да се 

двоуми много-много. Пак ме целува по бузата, тази съвременна миниатюрна 

Жулиета, излиза от колата и хуква нагоре. Със смешното яке и чантата на 

гърба. 

 

 Вече е тъмно. Дъждът е спрял. Обръщам, намирам закътана отбивка и 

спирам. Поличката на пода е изсъхнала, изнасям я навън, поливам с малко 

бензин и я паля. Изгоря за нула време, После с парцал от багажника и малко 

препарат от една тубичка почиствам тапицерията, парцалът също изгоря бързо. 

Заравям пепелта в пръстта наблизо. Ажур.  

 

Паля и тръгвам. Накъде? Обратно там, откъдето тръгнах тази сутрин. Тук 

вече нямам работа, в този район на милата татковина, нещо ми се отщя да 

работя... Бързо в къщи, тук не съм бил и няма да бъда скоро! 

 

Прибрах се без приключения, на другия ден. На сина си обясних, че съм 

ходил до София, но не съм успял да му донеса нищо този път. Той е свястно 

момче и не се обиди. И жена ми не ме разпитва много, само попита къде съм си 

изгубил якето, и по-добре, не го харесвала особено, трябвало ми ново. И аз така 

мисля, обновяване на гардероба и така нататък...Вечеряхме, по телевизията 

нищо интересно, лека нощ. Спах като пребит, и май не съм говорил на сън. 

 

В близките десетина дни не видях и не чух по нито един канал и/или 

програма това, което очаквах. Нищо. Навсякъде в Родината е тихо и спокойно, 

капитализма се строи с подобаващ ентусиазъм, Европа ни наблюдава 

добронамерено, но зорко, пак нови културни придобивки и събития в не-знам-

коя-си община, футболът ни е супер хай куолити, светлото бъдеще неизбежно 

ни приближава!  

 

Само там някаква даскалица ударила шамар на един ученик (или 

обратното, не разбрах), - недопустимо насилие, компетентните органи са взели 

съответните мерки!  И, разбира се, пак ще има гей-парад, всички имат права, 

нали, от едно посолство ни хвалят, в супермаркетите вече има нови количества 

от всичко по-така, в това число гигантски плодове и зеленчуци, и много, много 

промоции и разпродажби, а токът ще поскъпва само със съвсееем мъничко, и 

демокрацията се вихри с пълен размах, само преди употреба прочетете 

листòвката!  
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Светлото бъдеще е тук! 

(Ура! Шест!) 

 
  "Независимо от постигнатите високи успехи, все още  

    има какво да се прави!" - любима мантра на властимащите. 

         (А. Конторович - "Паяжина") 

 
Гражданинът “...”, с ранг 12 съгласно действуващия класификатор 666-

ШЕСТ-66.6 по директива 6, трябваше спешно да отиде на едно от гишетата на 

Службата за Сертификация, тъй като лицензията му за движение по пешеходни 

пътеки тип “66.6” изтичаше след една седмица.  

 

В региона Булгàрия на най-щастливата Централна Европейска гора 

всичко отдавна беше в ред, и оценено на “шест” по шестобалната скàла. В 

другите гори не беше така – все още имаше блата и комари, а понякога дори 

реки (!) с разни дразнещи и мърдащи не по правилата живинки (например 

риби), а и дърветата не бяха... съвсем прави. Разправят, че там, макар и рядко, 

виреели разни криви зеленчуци и плодове, и имало ужасяващи примери на 

нарушение на обществения ред, като пресичане на непозволено място, или, 

пази Боже, неуважение към Държавен Служител! Ужас! 

 

Но тук не беше така. Тук всичко беше “шест”, дори и ранговете на 

населението започваха от 6 нагоре (нагоре, а не надолу, възход!). Ранг 6, 

разбира се, се полагаше само на двама души – на Държавния Глава и на 

Държавния Далавераджия, с доходи от 666666666, останалите рангове се 

качваха все по-нагоре.  

 

Ранг 12 се присъждаше на граждани, които можеха да четат на Кирилица 

и Шльокавица разрешените издания (реклами, указания за промоции, и Отчети 

и Разяснения  на Държавните Служители), и да смятат до 6666, колкото беше и 

техния доход. Ранг 13, например, получаваха някои дегенерати и олигофрени, 

които си позволяваха нерегламентирано да смятат с произволни числа (макар 

да имаха доходи само от 666), и да мечтаят (!), и то на Кирилица, за по-нисък 

ранг. Цените на нещата също бяха “шест” : 

- един хляб – 6 

- чаша вода – 6 

- сандвич – 66 

- униформа – 666 

- леговище тип “шест” – 66666, и т.н. 

 

Ранговете над 16 задочно се даваха на простолюдието, което живееше 

направо  безконтролно в нерегламентирани територии, например полянки 

някъде в периферията, по които според мълвата  растели дори тютюн и грозде! 
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Там ставаха страшни неща – размножаваха се без лиценз, пиеха ракия, четяха 

книги на разни нерегламентирани езици, и дори пресичаха улиците на червено! 

Но всичко не може да бъде наред, въпреки постигнатите успехи все още има 

какво да се прави! За сега тези ужасни вредители просто не се допускаха до 

правилните места, но ако все пак проникнеха някак си, се унищожаваха, и то 

веднага. 

 

Та гражданинът се подготви старателно. Беше получил тридневен 

служебен неплатен отпуск за уреждане на формалностите по лицензията, и те 

бяха достатъчни, според него. Нареди в специалните прозрачни джобчета 

отпред на униформата всички необходими документи, в това число и валидната 

лицензия за дишане, провери дали последния му идентификационен чип е 

правилно поставен в гнездото на темето,  мина през домашния скенер за 

нередности, и напусна луксозното си леговище тип “шест” само леко 

притеснен. След като изпълни два прави ъгъла по тротоара, стигна до 

кръстовището, където застана на пешеходната пътека 66.6 и зачака съответния 

звуков и светлинен сигнал за пресичане.  

 

На отсрещната пътека настана малка неразбория – един от документите в 

прозрачно джобче  на пресичащия по 66.6 започна да мига (явно изтекъл срок 

на лиценза), пешеходецът беше прихванат от камерата и унищожен от 

съответния бластер, останките бяха насметени автоматично в уличната шахта, и 

редът беше възстановен. Сигналът за пресичане беше подаден, и нашият герой 

продължи пътя си. Шест. 

 

Без премеждия измина останалия път до Службата за Сертификация. 

Идентифицираха го, и след като подаде заявление в 6 екземпляра, го допуснаха 

до едно от гишетата – в случая 66.6, и зачака зад жълтата линия. Стъклото се 

вдигна след около половин час, и от отвътре погледна намръщен Държавен 

Служител от женски пол: 

 

- Цел на посещението. 

- Продължаване на лицензията съгласно заявлението. 

- Не е комплектовано правилно. По новата директива 6 от 6ти 6ти того се 

изисква и сертификат за правоспособност за ходене пеша. 

-  Ама каква правоспособност... нали просто си ходим... 

- Не спорете. Директива! Ще представите регламентирания документ в 6 

екземпляра, надлежно заверен от заклет нотариус и подписан от съответния 

инструктор по ходене пеша или обратното, в зависимост от статуса и ранга им . 

Пожелавам ви хубав ден. 

 

И стъклото се спусна. Гражданинът бе леко разтревожен. Направи 

“кръгом” зад жълтата линия, напусна сградата и като измина три прави ъгъла 
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по тротоара, намери пейка, за която имаше лиценз. Седна с прав гръб и се 

замисли. Ами сега? Нови неща, явно иновации. Ще трябва да пита лицензиран 

осведомител, а може би и лицензиран тълкувател на слухове и указания.  После 

да намери упълномощен инструктор, да плати курс за обучение, да плати за 

изпит и сертификат. Ще се наложи да получи спешно и съответен кредит от 

банка “Шест по шест” до размера на таксата... а има само три дни. Давай, няма 

време! 

 

Стана, изпълни пет нови прави ъгъла (на петия малко залитна, и видя как 

камерата на близкия бластер за малко се отклони към него), стигна до работещ 

питателен център и погълна 1(един) сандвич и 1(една) чаша вода. Автоматът 

отброи необходимите шестици директно от чипа му, и го пусна. 

 

Преспа в леговището, намери всички компетентни лица (виж по-горе), 

изпълни всички процедури по съответните предписания, и след два дни застана 

зад жълтата линия, пак пред гише 66.6, щастливо стиснал в ръка подписания и 

заверен в 6 екземпляра документ. Оставаха му още три часа от отпуска, и се 

размечта как като свърши тук ще му остане време да разпусне за около час в 

центъра за релакс (съгласно Указанията за промоции  там само за 66 може да 

види Лèпа Дùва и да консумира вода с подсладител и еуфорин). След само един 

час стъклото се вдигна, и от там погледна заветното намръщено лице: 

 

- Така... дайте да видим... заявление...Ажур! Сертификат...Ажур! Право на 

дишане... виждам, валиден лиценз... добре... чипът е актуален... добре... по 

предходния лиценз са отнети 6 точки за ходене по не съвсем права линия... това 

не е добре, но ще направим компромис...  

 

Гражданинът се отпусна и даже се усмихна (имаше право на още 66 

безплатни усмивки този месец), и пак се размечта, разбира се, на Шльокавица, 

за водата с подсладител... 

 

- Момент... преди два месеца сте излезли от пешеходна пътека тип 66.6 и 

сте стъпили на тип 6.6 за цели 3 секунди! Бластерът за екстерминация там е бил 

в период на регламентирана профилактика, но сте отбелазан като “терминиран” 

в базата данни! Какво да правим сега, нямаме указания за такъв случай... ами тя 

и лицензията ви за дишане трябва да е отменена, и всичко останало... какъв 

безпорядък... да не говорим за това, че даже сте кандидатствувал за право на 

еднократно съвокупление... пълен хаос... Изчакайте! 

 

И стъклото с трясък се спусна. Гражданинът почервеня, посиня, почти 

спря да диша и краката му се разтрепериха... само да не падне, трябва да остане 

зад жълтата линия на всяка цена, камерата на бластера от ляво се обърна и 

прихвана треперещите му колена! Олеле! Сърцето му се ускори над 
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регламентираните 66,6 удара в минута, започна да диша ускорено (много над 6 

вдишвания в минута)... камерата прихвана гърдите, и бластерът колебливо 

започна да се извърта към него... Тряс! Стъклото пак се вдигна! Камерата и 

бластерът се върнаха в изходно положение. 

 

- Сега, проверих, че всичко друго при вас е наред, ще направим един-

единствен компромис, това се разрешава от новия регламент... 

 

Поуспокои се. Такъв грижовен и добронамерен Държавен Служител! 

 

- ... но... ще трябва да кандидатствувате отново за всички необходими 

лицензии – за дишане, хранене, ползуване на леговище, право на работа, право 

на сън, за ранг, за статус, за вписване в регистъра, за право на четене, за нов 

чип, за... 

- Ама как така – отново почервеня гражданинът, - аз тези ги имам... 

- Нямате ги вече – те са анулирани, нали сте терминиран съгласно записа  

в базата данни... и не спорете и не показвайте неуважение!  

- Ама моля ви... чакайте малко... аз още имам кредит в “Шест по шест”, не 

може ли да заплатя... 

- А-а-а, това е друго нещо... Регламентирана Процедура с Рушвет... чакай 

да видим... “Процедура с Рушвет 66.6.6 – предварително внасяне на сума в 

размер 6666, доказване пред компетентния Служител с документи, че няма 

обстоятелства, възпрепятствуващи пълен универсален безсрочен лиценз, и 

получаване на лиценза в 6 дневен срок”... така... 

-  Пълен универсален... така ли? 

- Може да се уреди.. сега, внасяте сумата на гишето без номер, после 

носите пред мен документите по обстоятелствата... 

- Какви документи, за какви обстоятелства? 

- Само три удостоверения– че не сте от Марс, че нямате роднини по пряка 

и съребрена линия започващи от Чингиз Хан и Хитлер, и че не сте жираф. 

-  Ама как... как жираф, бе? Погледнете, не съм такова нещо! 

- Е, аз не знам, такива са указанията... иначе има Процедура с Рушвет 

6.6.6 – предварително внасяне на сума в размер 666666, и издаване на лиценза 

веднага, това е експресна услуга по Процедура с Рушвет... 

- Ама аз нямам чак такъв кредит! Аз... 

- Ваша работа. Приятно терминиране. Пожелавам ви хубав ден. 

 

Тряс. Стъклото се спусна. Гражданинът отстъпи от жълтата линия, пак 

почервеня, посиня, пребледня, сърцето се ускори неимоверно, всичко го заболя, 

нещо в него се скъса, нещо в него зави и започна да нараства, нараства, 

нараства, и точно когато камерата започна да се обръща към него, той се 

пръсна... взриви се със страшна сила ... точно колкото 666 килограма супер 

оптимизиран пластичен експлозив! Взривната вълна отнесе и гишетата, и 
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камерите, и сдвоените бластери... изобщо всичко наоколо, включително и 

сградата на Службата за Сертификация. Останаха само прах и пластмасови 

парчетии, и тук-там по някой крайник на Държавен Служител. От глави 

остатъци нямаше. От гражданина, разбира се, не остана нищо. 

 

На другия ден по Каналите за Информация се разпространи Отчет с 

Разяснения на Особено Високопоставен Държавен Служител, в който се 

казваше: 

 

“Съгласно проверена и утвърдена информация на Наблюдател от Центъра 

на Гората, вчера е имало особено нагъл терористичен акт, за което отговорност 

са поели жителите на Нерегламентираните Територии. Напълно е унищожена 

Службата за Сертификация, поради което нейните функции се поемат временно 

от закритата бивша Служба за Правилните Плодове и Зеленчуци.  

 

Въвежда се извънреден регламент до нормализиране на обстановката, 

съгласно който временно се отменят всякакви копулации, манипулации, 

мастурбации, дишане извън определения лимит и консумация на весел газ и 

еуфорин извън центровете за релакс. Питателните центрове ще работят само от 

12.00 до 14.00 часа. Спира се движението по пешеходни пътеки тип тип 66.6 и 

666.6. 

 

Гражданите да запазят спокойствие, тези с изтичащи лицензии ще бъдат 

безболезнено терминирани в Районните Центрове за Ред и Порядък, а 

нарушителите – по установения ред. Органите за Ред и Порядък получават 

временно статус “Извън Всякакво Съмнение”, а подозрителните лица ще се 

терминират преди доказване на вината и самоличността. Всички доноси се 

засекретяват до ниво “Преди прочитане да се изгори”. 

 

Действията по изпълнението на извънредния регламент ще се финансират 

от приходите по Процедурите с Рушвет, а банките ще отпускат кредити само с 

минимум удвоени лихви. Всички Държавни Служители си остават на местата, 

освен загиналите при терористичния акт, списък на които няма да се публикува 

и обсъжда. Посмъртно на последните ще бъде издаден лиценз за безсмъртие.  

 

Контрол по изпълнението на извънредния регламент ще се осъществява 

лично от Държавния Глава с помощта на Държавния Далавераджия. 

 

Извънредният регламент влиза в сила сега. Пожелавам ви хубав ден. 

Край!” 
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Еволюция 

 

За да еволюира нещо (няма значение какво - животински вид, отделен 

индивид, идея, техническо изделие или софтуер), трябват поне три неща – 

промяна на средата, конкуренция и налични ресурси. Разбира се, и много други 

неща, например случайност (мутация, обаче не винаги това е случайност), 

намеса свисше (Дядо Боже, конструкторът с големия поялник, системният 

администратор или телефонно обаждане), и какво ли не още, но това ще 

оставим на творците на еволюционни теории.  

 

Ние тук сега ще гледаме само едно нещо – по-скоро, един индивид, човек, 

поставен под стрес, Homo Sapiens, който изведнъж е разбрал, че не е много 

Сапиенс. Независимо, че този индивид има много ресурси, средата се е 

изменила и нещо трябва да се направи, иначе конкуренцията... абе направо ще 

го заличи. 

 

Човекът е бивша "барета", еволюирала в бандит. Много опасен бандит, на 

чиято съвест тежат много, ама много неща. Той има съвест (малко особена, 

свързана е само с хората, на които държи, а те са малко), и никога не се е 

съмнявал в своето амплоа и кодекс на честта (да, те също плащат данък на 

такива неща като чест, макар и твърде неразбираем за обикновения... така да се 

каже... човечец от тълпата). Не много известен бандит, за което беше положил 

особени грижи (облягайки се на стар принцип не специалните служби – знае 

който трябва и кавото трябва, а който не трябва, просто изчезва в буквалния 

смисъл). Но за тези, които знаеха за него, нямаше съмнение, че с каквото се 

захване, винаги го довършваше с обещания финал и в обещания размер. 

Независимо от развитието на нещата. 

 

Та този човек беше разочарован от себе си. И не знаеше как да продължи. 

И то след нещо, в което нагази с първоначално високо очакване и радост – един 

коктейл в едно посолство. Радостта беше от това, че му се привидяха нови 

хоризонти за обичайна дейност. Но не би. 

 

Вечерта след коктейла се прибра в къщи, свали смокинга, който жена му 

беше взела под наем, облече халат, направи си кафе и се замисли. Не знае 

езици. Дори и родния не му се удава особено, плямпа някакъв жаргон или 

диалект, и не може да превключи на книжовен. Обща култура – нула. 

Ценностната му система е свързана само с елементарни продажби, рекет, 

кражби, някое осакатяване и/или убийство, а по-сложните схеми на значимост, 

лобита и влияние, са му само мъгляво ясни. Плаща голям данък на неща като 

авторитети, грубо присъствие и надвиснала заплаха, а в същност тези неща са 

преходни.  И всичко това беше разбрал само от един разговор на този коктейл, 

разговор с умен и тактичен човек. 
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Трябваше да направи много неща със себе си. На първо място малко да 

почете в разни книжки. На второ, да се попосрещне с различен от неговия 

антураж, и да си пооправи речта. Трудна работа. На трето, да си смени 

гардероба. И обноските, поне част от тях, като например пùкането на ляво и 

надясно, и секненето без носна кърпа. Ще трябва да почне да слуша жена си, тя 

май е права, а и наистина държи на него. Но най-важното нещо, да намери 

новия си център на тежестта.  

 

В този разговор му бяха намекнали много внимателно, че един от 

кумирите му е всъщност долнопробен простак, независимо от размаха, и става 

все по-досаден за някои среди, като придобива... опасно самочувствие и 

амбиции. И че въпросът за чистотата не се отнася само за градската среда, 

личната хигиена и тоалетните, а и за човешките маси. За някои по-конкретно, 

особено, когато се опитват да се занимават с култура и медии, и оттам се 

протягат към кокал, по-голям от тяхната уста.  

 

Той беше разбрал намека. И беше поел ангажимента, а сега трябваше да 

го изпълнява. Независимо как. Залогът беше оцеляване, и в буквалния, и в 

международния смисъл.  

 

Така. Сега ще спим, утрото е по-мъдро от вечерта. Нали? 

 

Сутринта. Слънце, телевизия, денят започва с култура, жената вече е в 

офиса си, кафе, цигара, пак цигара, пак кафе. Май вече е буден. Телефон №2. 

Клик, Шльокавия: 

 

-  Кво толкова рано? Да няма земетресение? 

- Не бе, само да питам... бе ти имаш ли сегашния телефон на Боса? Нали 

му праих услуга тия дни, безплатна, да го чуя дали е доволен... 

-  Аз мога да проверя... а и той много не искаше коментар... 

- Не, бе, по-добре аз... няма да прая коментари, отговорност, нали 

схващаш, пък и... може нещо да излезе... 

- ОК, ша ти го пратна. – и затваря. След малко – бим! Ето го. Бързо 

реагира момчето. Запаметяваме.  

 

Навън. Кучето на разходка, малко пазарлък. Телефон №3 писука. “Да? 

Както казах! Не ме занимавай, имам нещо важно. После приберете всичко, и 

почистете. Айде.” Затваря, и изключва №3, засега. Ще трябва да се оправят 

сами, учил съм ги как. 

 

Пак в къщи. Минава 10, май е време да опита. Набира. Пет сигнала, 

затваря. Чака. Дрън. Отваря: 
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-  Да? 

-  Кой си ти, бе, келеш, дет не та знам? 

-  Занимавахме са малко с химия теа дни, та да питам как е хавата... 

- А-а-а, са фанàх кой си... ибах мааму, добре, свърши я за шес, така де, 

благодарско, пак мой да има работа, само си чèкай... аз съм и у колтурата, ша 

знайш... 

- Да, подочухме това-онова... комплименти! Обаче има още нещо... 

важно. 

-  Кво бе? Ша ми дааш акъл ли? Бе я си... 

-  Не, не, само информация, но не е за телефона... требе са видиме...  

-  Бе я ни са изфърляй... ти знайш ли кой съм аз, бе” 

- Знам, затова са обаждам... нови хоризонти... в културата... може да та 

заинтересуват... 

- Ша видиме... са не ма занимай, че неам време... – и затваря. 

 

Добре. Май захапа. Това обаче си е личен ангажимент. Мой. И дори 

Шльокавия не трябва да знае със сигурност, макар и  да се досети после. Дрън. 

Шльокавия. Като по телепатия. 

 

- Пратих ти го сабалем. Тоя е сегашния. 

- Опитах, не отговаря. 

- Я го кажи... 

- -- -- -- -- -- -- -- --  

- Тоя е, нема грешка. Мое нещо да не е на кеф, с него е така... пробай пак. 

- Отщя ми се. Ти го питай, когат ти е наслука. Аз вече забраих и изтрих 

номера. 

-  И ти май не си на кеф. ОК. Айде. – и затваря. 

 

Така. Сега малко да разпуснем. Обяд... а, не върви сам на сандвичи... ами 

защо не поканя собствената си жена на един обяд? Това е идея! И да облечем 

нещо по-консервативно, стига тоя трикотаж... 

 

Слиза долу, пàли кола №1 и отива. В офиса пристига навреме, май ще 

почиват. Изненада! 

 

- Ау, каква изненада. Шефката е вътре! 

- Може ли? 

 

Разбира се, че може. Влиза, тя нещо чете до писалището... опулва се: 

 

- Леле, Исус сред народа... и какво си облякъл, не си пасва много с ... ама 

по-добре от ония парцали. Какво става? 
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- Нищо, ще те водя на обяд, даже съм резервирал маса... 

- ? 

- Където обичаш... обичаше едно време...  

- Олеле, май наистина ставаш нов човек... да не трябва пак смокинг? 

- Не, само се опитвам да ставам човек... 

 

Изглежда го очудено, излизат, обядват, връща я в офиса, тя пак го гледа 

очудено, нищо, ще свикне... наистина трябва да стана нов човек! Айде до 

довечера! Няма да закъсняваш много, нали? 

 

Прибира се с чувство на удовлетвореност. Включва №3, проверява, 

добре, знаят си работата. Пак кучето на разходка, мисли си разни работи. Не е 

лошо и да каже да му вземат билети за онова шоу в събота, два билета, жената 

все ходи на такива с приятелки и колежки, може пък да си струва, нищо че не 

разбирам от такива работи... нищо, че съм обикновен гангстер... и Кръстникът 

ходи на вариете! 

 

Вечерта, в къщи. Тиха музика, тя се прибира, той е приготвил вечеря. 

Даже и свещ е запалил... Вечерят. Гледа го притеснено, тя знае всичко за него... 

почти всичко, но за много се досеща.  

 

- Какво става, неприятности ли? 

- Не, просто така. Малко релакс. 

- Да не би... да си се отказал от някои занимания? 

- Не... от това отказване няма, хванеш ли се на хорото... ами просто така, 

да се поогледам и да помисля... ти не се впечатлявай, всичко е наред! 

- Знаеш мнението ми, скъсай с това! Все ще измислим нещо, ти имаш 

потенциал... 

- Моя потенциал го знаят прекалено много хора... така се оказва въпреки 

всичко. Но това е без значение, няма нищо. Искаш ли да си лягаме? 

 

На сутринта, пак кафе и цигари, пак кучето. Щъкат разни хора насам-

натам, занимават се с глупостите си... чакай бе, ти и философ ли взе да ставаш? 

Я се вземи в ръце, там онова капанче е време да го вземем под крилото си, а и 

доставките май са поизостанали... работата трябва да се върши, нали така? 

Прибира кучето, взима ключовете, поглежда в огледалото – от там му връща 

погледа средно статистически мърльо, малко стегнат и с живец, но все пак 

мърльо... ай сега, не се разкашквай! Стига самоанализи! Да набием обръчите на 

когото трябва, а после...Посяга към вратата...Дрън! №2! Поглежда – ха сега де! 

Отваря го: 

 

- Да. 

- Позна ли ма? 
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-  Ами как, разбира се. Очаквах да се обадиш. 

-  Ти кво ми тикаш, бе, да не сме братчеди... знай си гьола...  

-  Е, чак пък гьола... ами добре, щом е така, затварям. 

- Чай са... много палиш! Нещо хортуваше вчера... за нови... такова... 

хуризонти у колтурата! 

-  Казах, не по телефона... 

-  Ми кво, мини насам, знайш къде! 

-  И там не става. 

-  Ми къде става? 

-  Ще помисля, сега не е удобно. Става ли? 

-  Добре, ма много-много да не му мислиш, ша ма изнèрвиш... – затваря. 

 

Така, добре. Захапа. Простак, и алчен. Много. Но най-вече простак с 

мания за величие. И Наполеон това го е провалило, а и други хора. Но сега да 

мислим за Боса, без другите хора. Независимо от супер простащината, има май 

и супер инстинкт за оцеляване. Има  и интуиция, може би усеща нещо... обаче 

не трябва много да протакаме, ще изгуби интерес. Докато е горещо се кове... 

така. Може и желязо да е тоя, ама ние сме стомана. Ще почакаме още малко, да 

узрее съвсем. 

 

На другия ден, след разходката на кучето. Дрън! Той е! Изчаква третия 

сигнал, отваря: 

 

-  Ало? 

- Ша ти кажем яз едно ало! Що не са обаждаш, бе, маскара? Яз кво ти 

казàх вчера, ти майтап ли си прайш? 

-  По-леко. Казах, че ще се обадя, аз държа на думата си. Малко по-късно. 

-  Внимай, че да не ти пратим некой... да не та гази мечка! 

-  Ще се обадя малко по-късно, сега не става. Не се ядосвай, моля ти се... 

-  Да не ми са замолиш по друг начин! Опичай си акъла!  - затваря. 

 

Наистина е захапал яко. Добре, време е за действие, да приготвим... как 

беше там... сцената.  

 

Слиза бързо долу, втората кола, по-невзрачната. Газ, дотам и обратно, 

като Билбо Бегинс.  Всичко е готово за простака. И за евентуалните скрити 

наблюдатели довечера. Вече е три. Сега. И сме още в полето. Вади №3, с 

непроследимата карта. Набира по памет старателно номера: 

 

-  Ало, позна ли ме? 

- А, ти ли си бил, от друг талафон... à така, нема ма моташ, кай, че са 

изнервùх... 
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- Езерцето до твоя свинарник, на три километра надолу, по черния път... 

знаеш ли го? 

-  Па как, сè е моя таритория... 

- Добре, там има пристанче, ще те чакам на него в 7 довечера. Само 

довечера, ще видиш интересно нещо... 

- ... хм.... добре, ма глей да не си с опашка, че...  

-  Сам, разбира се, това което имам за теб е само за четири очи! 

-  Е па за четири, щом кайш... и умната, а? Че иначе... 

-  Знам си. Айде до довечера. Няма да се обаждам повече. 

 

Така. Вади картата, пуска я на асфалта и я смачква с ток, събира 

парчетата – и в канала. Пàли колата, телефон №3 излита от моста в реката, след 

хубаво почистване на паметта, без батерия и също натрошен. Пак газ, но по-

полека, без да прави излишно впечатление. 

 

В къщи. От №1 предупреждава жената, че е малко уморен и довечера ще 

преспи в мотела при братовчеда. Добре, до утре. Взима чантата, вече е три и 

половина, пали кола №1, тежкарската, и след един час е в мотела. Обажда се на 

братовчеда – не, не му е до софри днеска, иска само да се наспи. Взима от бара 

няколко сандвича и три бири, мушка ги заедно с бутилка водка в чантата, и се 

прибира мързеливо в бунгалото откъм края, любимото му.  

 

Сега, бързо. Сменяме дрехите с тези от чантата, оставяме телефоните, 

закачваме хардуера на мястото му, нахлузваме маската – и през прозореца! 

Така, подпираме го, и бързо... таратайката с транзитните номера е в храсталака, 

добре... по това време няма ченгета, ама по-леко, без много газ – има време!  

 

Минава по обиколни пътища. Паркира таратайката пак в храстите, и 

бавно отива на пристанчето.  

 

Така, седем без петнайсе, вече се смрачи, можем и да попушим и да 

погледаме. Не вярвам на очите си. Джипът на Боса се появява навреме! Тоя 

наистина е захапал здраво... нещо много народ има вътре... спират на 10-15 

метра, Босът се изхлузва тежко от предната седалка, отзад слизат още двама, 

същите габарити, но с по-бичи вратове, шофьорът остава в колата, не я гаси. 

Идват, Босът отпред, двамата отзад и встрани, с ръце в джобовете, наближават.  

 

Седя си кротко на пристанчето, обърнат към тях, и както си седя, бъркам 

под дясното коляно – онези вадят ръце от джобовете с разни неща, обаче е 

късно – псът, псът, и двамата омекват... пак псът – и тряс! Предното стъкло на 

джипа цъфва, и оня ляга на кормилото... скачам, дебелото прасе, наречено Бос, 

се опитва да извади нещо изпод трикотажа, обаче... не така, драги, вземам му 

го, и тряс по тиквата. Пада, скимти нещо, и почва наистина да квичи като 
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прасе... като вижда острието на това, което излиза изпод другото ми коляно... 

спира да квичи, когато дръжката щръква от гърлото му... така, следва трудната 

част.  

 

Замъквам го в джипа, докато още рита, правя още два курса с другите 

туловища - те не ритат, куршумите са от специалните. Добре, че спряха 

наблизо. Оглеждам бързо, почти няма кръв и фекалии наоколо, и наблюдатели 

няма... спестяват ми сложнотии. По мен само няколко капки, нищо. Събирам 

железарията – и нея в джипа. Откачвам от гърба си цилиндъра, дърпам 

възпламенителя и хвърлям вътре... накрая свалям хирургическите ръкавици и 

маската, хвърлям и тях заедно с пистолета на Боса, пак там. Тичам към 

храстите... буф! Поглеждам назад - хубаво гори, дори и металът, хардуерът е 

добър.  

 

Добре, обещах му да види нещо интересно, и изпълних – аз държа на 

думата си! Сега, паля таратайката, не много бързо изпълзявам на обиколния 

път, по който пристигнах, и спокойно, без бързане, се прибирам. Няма никой на 

шосето, чисто, от моста изстрелвам в движение пистолета със заглушителя в 

реката, както си е в кобура (и на двете няма номера), а канията от касапския 

нож се загубва някъде из трънака в дясно от пътя.  

 

На два километра от мотела спирам таратайката в храсталака и гася, 

излизам, хвърлям вътре горницата и долницата на черния анцунг, и дръпвам 

възпламенителя на втория цилиндър под седалката. Вече съм на около 300 

метра, само по джогинг шорти, тениска и маратонки, когато чувам “буф!”. Не 

се обръщам, ние си тичаме спокойно, нали, за здраве. След пет минути през 

прозореца съм пак в бунгалото, и под душа. Чиста работа. Завивам се в хавлия, 

и сега ме настига реакцията. Треперя като рибарче след буря, бързо водката... 

направо от бутилката, и един сандвич... вече може и бира. Допивам бутилките – 

всичките! – и, пиян като талпа, откъртвам. 

 

На другия ден братовчедът се опитва да ме буди. Трудна работа, след 

толкова питиета! Нещо говори за полицаи... и те също влизат при мен... горяло 

нещо там в гората... че аз откъде да знам? Сигур пишлемета някакви са си 

направили пикник... не, като че ли кола... ама нищо не е останало, и гората 

изгоряла нощес, ама до мотела не стигнало... сега вече се опулвам: ами аз като 

едно нищо съм щял да си замина, докато спя! Леле! 

 

Полицаите са симпатяги, разбрали са, че съм бивш колега, и че имам 

охранителен бизнес, ама все пак като евентуален свидетел да не напускам града 

тая седмица, нали, като се прибера при жена си. Обещавам, и наистина никъде 

нямам намерение да заминавам. Тук си ми е добре. А и нов човек ще ставам... 
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Галактически проблем 

(приказка за големи и малки богове) 

 
Има едно място в оня жилищен комплекс - галактиката, дето я правихме в 

последната партида, онази с дефекта в средата, с нестандартната сингулярност. 

Да, да, онази, дето трябва да се сблъска с двете по-малки отгоре след има-няма 

6 милиарда години, преди края на цикъла. Същата, чували сте значи, където пак 

се появи думата "българи". Направихме я и я оставихме без надзор, все едно, че 

нямаме нищо общо – нали разбирате, срам за майстора... а и Той не ни плати за 

нея, макар, че и неустойка не ни взе. Та с нея такива проблеми напоследък, 

нямам думи! 

 

В другите се настаниха обитателите и наемателите, както си му е редът, 

по утвърдения от Него график, и всичко си тръгна по план. Обаче... някои от не 

особено законопослушните наематели на съседните обекти (точно тези двете 

малките отгоре), започнали да прескачат на пикници и друг тип веселби в тази 

пустош, и както се случва след такива весèлия, дечурлиги се появили. Та за да 

няма неудобни въпроси в къщи, пообзавели тия негодници въпросната 

галактика с минимални удобства (пулсарчета и неутронни звезди за маркери, 

някой и друг квазар за почистване от вредители, пет-шест гравитационни воала 

– изобщо с каквото са разполагали в багажниците), и оставили хлапетиите там, 

само с една Ентропия да ги наглежда.  

 

А тези хлапетии - расли на воля, без възпитание и училища, - също да 

вземат да се размножат за нула време – има-няма три милиарда години, и да се 

разселят из по-удобните звездни купове, тези, които са по-близо до дефектната 

среда! Ето ти беля! Почнали даже да местят насам-натам някои звезди за игра, 

и нали са деца, изтървали нещата от контрол – неприятности, които се виждат 

отдалеч. Разбира се, Той забелязал, пратил комисия от най-важните Деви да 

види какво става. Бързо му докладвали за ситуацията, и в гнева си той 

програмирал малкото сблъскване, за което споменах. Дал им, с други думи, 

малко време от 5-6 милиарда години, да се опомнят от глупостите си, и да се 

върнат в цивилизованите галактики, където да минат на превъзпитание както си 

му е редът. Стига детинщини. 

 

После нещата се позабравили, животът си продължил по старому, и за 

дефектната галактика забравили за около милиард години. Обаче за това време 

на дечурлигите там, като попораснали, не им увряла главата, само почнало да 

им писва от лошите жилищни условия и скуката, и почнали пак да шетат насам-

натам.  

 

Някои намерили това място. Нищо и никаква планетка, кръстили я от 

невежество Земята (откъде да знаят хлапетиите, че си има ред и класификатор 



100 

 

за тия неща, и че всички планети преди да се регистрират и получат име по 

класификатора, са си най-обикновена дива земя), и почнали да правят любимци 

от калта наоколо и да си играят с тях.  

 

Първо някакви едноклетъчни, после динозаври, и като не им харесали 

много, хоп, забърсали ги и направили едни живинки, дето не сте виждали – 

млекопитаещи от белтъчини! Най-калпавия материал! А като се развоняло 

навсякъде от тия белтъци и млека, изоставили и Земята, и околностите  без 

повече внимание, и – обратно в къщи.  

 

Да, ама белтъчните гадове се оказали устойчиви и също се рамножили, и 

то в какви ли не варианти – и пълзящи, и вървящи, и летящи, че и плуващи из 

локвите по планетката. Отврат, ви казвам! Ега ти и планетата! 

 

И тука става интересното. Към средата на цикъла Той изгонил от Центъра 

една група недисциплинирани служители, любители на хазарта и силните 

напитки от типа на нектара и амброзията. Доста белù изпонаправили (тайно 

помежду си се наричали "българи", не знам защо), та Той ги изстрелял направо 

в Геената – много неприятно място, напълно хаотично, никаква канализация, 

нищо за пиене, и с тендениция да става все по-горещо. Тези бандити (тарторът 

им Прометей май се казвал), без много да му мислят, избягали, като изкопали 

тунел в шестото измерение, и драснали направо в дефектната галактика. Какво 

точно са правили там в началото, не е много ясно, но май се посдърпали с 

хлапетиите там за територии, а после се споразумяли горе-долу, и хлапетиите... 

щедро им подарили Земята, моля ви се! Голям майтап!  

 

Като отишли там, се поогледали, преодолели отвращението и се опитали 

да пооправят нещата. Обзавели една елементарна работилница наблизо с това, 

което им се намирало в багажа – генетична работилница, табела “Едем” даже 

сложили, на името на кръчмата дето едно време се събирали в Центъра да 

пиянстват.  

 

Работилницата сложили на съседна планетка, която нарекли Марс (друга 

кръчма от спомените им, в нея се пиел 100-градусов нектар). Та там  надве-

натри пооформили материала, така, че много да не мирише, и да мяза на нещо 

приемливо. Нарекли продукта “хора”, за да се различава от нормалните,  

цивилизовани креатури, и го разхвърляли по Земята, при другите гадове. И 

почнали от Марс, както са си свикнали, да ги насъскват на групи едни срещу 

други, и да залагат на тях, докато си пийват амброзия в кръчмите.  

 

Обаче продуктът взел да се справя добре, и от камъните преминал 

направо на лъкове и стрели, а после стигнал и до други  оръжия, дето ви е бедна 

фантазията. Много изобретателна пасмина се получило. А и много подла,  
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комбинативна, злобна и неблагодарна. Издебнали тартора - този същия,  

Прометей, - като се разхождал от любопитство между тях, вързали го и го 

заковали на една скала, и като му взели огъня и превозното средство – хайде на 

Марс! И всичко изгорили там – и работилницата “Едем”, и кръчмите на 

момчетата, и самите момчета. Едни червени пясъци останали. Само че, като се 

връщали, разбили превозното средство – за щастие, иначе като нищо можело да 

плъзнат към средата на Галактиката и да създадат проблеми. 

 

След някой и друг век две хлапета от любопитсво решили на видят как се 

справят батковците на Земята. И какво да видят – от батковците няма и следа, 

само някакви двукраки и двуръки изчадия без пипала щъкат насам-натам, 

правят разни оръжия, непрекъсното пиянствуват и развратничат, и се 

размножават по-бързо и от другите гадове на планетата. Изплашили се 

хлапетата, набързо изгорили всичко живо, и в къщи. Там разказали къкво са 

видели и какво са направили, и се взело решение след време пак да поогледат, 

да не е оцеляло нещо. 

 

А то наистина оцеляло. Много жизнеспособна пасмина, и бързо се 

размножава, макар и да живее малко (за щастие). Та след има-няма хиляда 

години същите две хлапета пак наминали да видят какво става, и направо очите 

и пипалата им се събрали от ужас. Все едно нищо не е било, пак пиянстват и 

развратничат, и пак правят оръжия. И разни леговища от камък си 

изпонаправили изчадията, та по-удобно да се размножават. А някои от тях 

почнали да се наричат "българи". Без много-много да мислят, хлапетата 

пуснали цялата вода от една планета наблизо, като използували канал в 

шестото измерение, и се върнали доволни в къщи, убедени, че са решили 

проблема.  

 

Да, да, ама не – изчадията се научили на корабоплаване, и използували 

разлялата се в морета и океани вода изобретателно, като се разселили и по 

други острови и земи. И пак размножаване... и пак "българи"... Накратко, 

хлапетата пак наминали, и този път, без да правят нищо, се върнали ужасени в 

средата на галактиката. След много умуване къкво да правят, решили да 

подходят този път възпитателно.  

 

И пратили по-добрите в приказването (май се казвали Зевс, Брахма, 

Йехова, Ормузд, Кетцалкоатл, и други разни, ама не съм сигурен). И те, като се 

разделили на групи, на различни места привикали тарторите на изчадията, 

дръпнали им по една реч, че не е хубаво това, което правят, и че хабят 

материала на техните божии усилия (богове се нарекли, не ги е срам!). После за 

авторитет изгорили по една-две планини, помятали мълнии насам-натам, 

поставили на върховете на най-високите баири по една джаджа с много 

обективи и микрофони да са в течение на събитията, и като казали като 
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Шварценегер (един майстор от съседния свят): “I’ll Be Back” (сиреч пак ще се 

върна, и затова умната!), се прибрали в къщи. 

 

А изчадията какво мислите направили? Кротнали се? Айде де! Спретнали 

си най-различни църкви на имената на т. нар. “богове”, назначили си там в 

храмовете отговорници, които да се грижат да няма проблеми, и пак 

размножаване, и пак правене на оръжия. А и почнали да тренират непрекъснато 

с готовите оръжия, умирали там на тренировките ту с хиляди, ту с милиони, 

ама веднага наваксвали с нови изчадия. А почнали да се учат и на галактическо 

корабоплаване – намерили някакви записки, останали от возилото на Прометей, 

и стой та гледай! Първо барутни ракети, после на течно гориво, някакви 

реактори почнали да сглобяват с дефектен материал, подобен на този в средата 

на дефектната галактика, и тогава джаджите по баирите спрели да предават. 

Всичките. Преди това станало ясно, че изчадията всички еволюирали до 

състояние на "българи", каквото и да значи това. Ами сега?  

 

Изплашили се хлапетата сериозно този път,  помолили Ентропията за 

помощ, а тя само свила пипала и се изхилила, с други думи, “каквото сте си 

дробили, сърбайте си го, Богове ще ми се наричат!" Ами сега? Страх не страх, 

срам не срам, събрали се всичките заедно – и хоп в цивилизования свят! Ето ни, 

възпитавайте ни, обучавайте ни, на всичко сме готови, само не ни връщайте в 

тази дефектна галактика! 

 

Научил Той за случката, и пратил да ме повикат. Отивам, свивам пипала 

както е редно, и падам на пода. А Той спокойно казва: “Твоя грешка, и ти ще си 

я оправяш, хич не се опитвай да застанеш зад Моя гръб. Хайде!” Излязох 

разбира се, и сега се чудя какво да правя.  

 

Ако гръмна тая пиклива галактика, много прахоляк ще остане, а и голям 

срам ще бера после. Ако я събера в една точка, ще се разместят и останалите, а 

там... инфраструктурни проблеми. А времето не чака, откак хлапетата се 

прибраха, са минали само две-три хиляди години, обаче онези щуротии се 

размножават, та пушек се дига! Май са плъзнали вече из цялата дефектна 

галактика! 

 

И тогава ме осени! С други думи, аз демиург ли съм или лукова глава? 

Ще им спретна набързо още една такава дефектна, ще я засея с тия изчадия от 

последните, "българите", и ще им я изпратя армаган! Да се оправят с тях! Пък и 

може да стане интересно, атракцион може да се получи, като онзи по време на 

Големия Взрив! Тогава май пак някакви "българи" бяха замесени! 

 

Потривам доволно ръце, значи и срама ще измия от миналото. Ще 

завършим добре този цикъл, а в следващия... ще гледаме да няма грешки!  
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Автобус 

 

Малко друса и мирише на пот и нафта, ама се търпи. А и дупките по тази 

улица като че ли са по-малко, наскоро циганите... опа, ромите от фирмата по 

поддръжка на пътните артерии ги затъпкаха с нещо, ще издържат до следващия 

дъжд. Седалките са заети предимно от еволюирали младежи със слушалки в 

ушите и с правà, и с други неща накачени по ушите и други места. Около 

същите тези седалки стоят и висят разни пенсионери, женища с торби в ръцете, 

читатели на реклами и кръстословици, и друга разнокалибрена пасмина.  

 

След отминатата спирка плътността на човешкия материал наближава 

границата на издръжливост на пода, и всичко компактно се клати синхронно с 

движенията на крака на шофьора по педалите газ/спирачка... опа, голяма 

дупка... Най-отпред бременна девойка стои, вперила замечтан поглед в бичия 

врат и небръснатата муцуна на същия този шофьор, и не забелязва как ù бъркат 

в чантата. Малко по-отзад пенсионер е вперил поглед, също замечтан, в бюста 

на въпросната девойка. 

 

Въздух има. Отворени са капандурите и няколко прозореца, а и по 

спирките вратите се отварят за малко.. та има, засега. Малко е примесен с 

аромат на дюнери от пръснатите по улиците бараки, и с пушек от другите 

возила наоколо, и с изпарения... предимно от пот,  ама си е въдух. 

 

Кондукторката си проправя път с лакти: “Нетаксувани пътнищи?”. Срещу  

съоръжението за “електронно” таксуване (естествено неработещо, засега), в 

сравнително удобна поза, е притисната от таксуваните вече пътници добре 

информирана гражданка с гърлен глас... “ ... да бе, Марче, има, още малко са 

останали... вътре ще влезеш, няма да питаш отвънка... промоцията е до утре. 

Кажи много здраве от мен... а, да, в мола на третия в ляво има и от по-малките с 

тънък ластик... ааа, да, оня простак пак ми звъня... щял, такова,... ха-ха-ха!... ох, 

пак дупка... кво казваш?...” 

 

На задната платформа обърнат и притиснат към стъклото тийнейджър с 

акне и очила се опитва да разбере какво значат словата по залепените листчета 

(пак на стъклото) “... се таксуват с двойна такса. Нередовните пътници ще бъдат 

санкционирани от компетентните органи по реда на действуващата разпоредба, 

въведена с Решение №... от .... на ...”; “... съгласно директивите на Европейската 

Комисия  и в съответствие с Регламентите по присъединяването ще се изискват 

от контролните органи при ...”; “... вече и при нас! Ние издаваме с ускорена 

процедура сертификата, без който; “... медиатори за Доброволен арбитраж в три 

етапа, при спазване...” Какви органи, какви медиатори, какво спазване... бе тия 

откачили ли са? Ега ти и държавата, ега ти и града! 

 



104 

 

Покрай светофара... рязко набиване на спирачки... нещата и материалът, 

така да се каже, се уплътняват още малко – автобусът се разминава на косъм с 

преминаващ на червено кабриолет без заглушител, други возила също успяват 

да се разминат с него, и ръмженето и гърмежите бързо се отдалечават... рязко 

тръгване, нещата се уплътняват и в другата посока, ажур! Пак пътуваме. 

 

“...и Марче, бъркаш само на едната страна, половин час, и после добаваш 

три щипки от онова... не, ма, ще внимаваш да не се пресече...”. Които са по-

наблизо, попиват мъдрите алхимични указания, давани в ефир на Марчето. 

Тези по-надалеч си гледат накъдето могат, и си мислят за нещо (тези, които 

могат да мислят). Моторът ръмжи някак успокояващо, и от капандурите влиза 

нова вълна от дюнерни аромати, примесени с малко въздух. 

 

Една пенсионерка май ще припадне, нещо си отваря спазматично устата 

като риба... “ ... абе направи малко място на жената бе, не виждаш ли...”. Правят 

се опити, един от младежите със слушалки се надига без особен ентусиазъм в 

очите, сменят се места, пенсионерката се добира до лелеяната седалка... в 

раздвижването са настъпени два-три крака и е смачкана торба със зеленчук, все 

тривиални неприятности. Продължаваме...   

 

 Резки спирачки, всичко полита напред, заедно с торбите, отвън се чува 

свирене на гуми... Тряс! Посипват се стъкла, всички са се вкопчили кой където 

може, вънка някой пищи, и вътре почват да пищят... шофьорът (или някой друг) 

отваря вратите, моторът е спрял. Пътниците потичат през вратите и увличат и 

пенсионерите, и тийнеджъра с очилата, и бременната девойка навън.  

 

Отпред в бампера на автобуса се е заклинил смачкан мотоциклет, задното 

му колело още се върти. Търкалят се тук и там парчетии, мотоциклетистът е 

малко по-настрани, на платното, в особена поза и без каска, а главата му... 

предницата на абтобуса е опръскана в червено, има червено и по асфалта... 

 

Събира се тълпа, шофьорите на колите по-назад в образувалото се 

задръстване свирят с клакссони, някаква жена вика. От магазинчетата, 

капанчетата и дюнерджийниците на кръстовището излизат зяпачи, но стоят 

малко по-надалече.  

 

Младежите със слушалки започват да снимат с телефоните си, а един си 

прави селфи с трупа. Отдалече вие сирена, някак си приближаващо се... 

въпреки, че кръстовището е блокирано от спрели возила. Има и други автобуси, 

но със затворени врати, техните пътници се мъчат да надничатат през стъклата. 

Тълпата от сеиржии се увеличава. 

 

Няма да се приберем в къщи навреме. Салатите и ракиите ще почакат. 
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Културно събитие 

 

Подготовката беше започнала преди месеци. Голямо събитие за общината 

– три в едно, както се казва, - и откриване, и предизборен митинг, и концерт с 

танци – входът е свободен.  Пък и общината не е от малките. 

 

Та всичко е готово. Разлепени са афишите за митинга със съответните 

призиви към населението и с обещанията за работни места, просперитет, светло 

бъдеще и поредно увеличение на добавките за бира към надника. Мъдро гледат 

от панàта политици с поглед в бъдещето (напред, а не назад!), внушително и 

солидно изглеждат списъците на избраниците, които са подкрепили тази 

инициатива. Не толкова солидно изглежда добавената по-късно молба за 

дарения за ремонт на църквата, ама нищо, карай. Отците ще се помолят за 

просперитет. 

 

Разлепени са и афишите за супер концерта след митинга (там може да се 

види и Лèпа Цура Саламура фичъринг Сладура, и Ди Джей Кèлеш, и други 

супер звезди все от голям калибър и тонаж). Отдавна са заредени кебапчетата, 

дюнерите, бирата и другите благини, в това число и малките пакетчета в 

джобовете на по-дискретните доставчици и дистрибутори.  

 

Приключили са оперативките по подготовка на събитието, приключил е и 

последният инструктаж на полицаите, които ще се главоболят с реда. 

Репортерите са огледали за последно в огледалото как изглеждат нещата 

отвънка, операторите са заредили необходимите касети, флашки, карти и 

батерии където трябва, проверени са и  всички допълнителни джаджи.  

 

Приключили са и оперативките на босовете с доставчиците и 

дистрибуторите (при индивидуален подход и с дневен ред, сведен до минимум: 

“...и умната, че... айде!”). Оперативки с джебчийките и другите дами от 

контингента никой не е провеждал, те си знаят.  

 

И така, откриването. 10 часа (местно време). Площадката пред портала е 

преметена за последно преди три минути, Асан, Пешо и Фикри доприбират 

последните елементи на скелето, което все пак успяха да демонтират, а Ванчето 

и Мимито са вързали лентата, и прикриват зад парче велпапе, подпряно на стол, 

котлето, ножиците, китките и другите неща, свързани с прерязването на лентата 

и водосвета. Домъкват и трибуна. “Проба, проба”... микрофонът е ОК. Ажур. 

 

Колите почват да пристигат (полицейските са тук отдавна, тези които 

пристигат сега, са черни), и през събраното рехаво множество (все пак обектът 

е на около 10 километра, всичките определени... доброволци... не можеш 

извози) си пробиват път телесата, носещи физиономиите от афишите, и тук-там 
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се спират за бързо ръкостискане и лъскава усмивка. Операторите вече са 

изпотени. Някой плахо ръкопляска, сръгват го и той спира. Сеща се, че ще се 

ръкопляска накрая. 

 

Така, телесата са вече около трибуната, там е и отчето, по протокол. 

Тонколоните почват да дъднат: “... събрали тук... похвално ... уважаемите 

инвеститори... новите работни места... инвестициите... на светло... въпреки 

постигнатото... и похвално... и бъдещето... придобивка... възход... 

икономическия растеж... за бъдещето!” Тук е мястото за ръкоплясканията... 

така... лентата се прерязва, парче от нея се скатава, котлето е поляно без да се 

изпръска почти никой. Пак ръкопляскания. И отчето започва водосвета. Ажур.  

 

Тръгват да разгледат – цех за изработка на опаковки, а до него – цех за 

преработка на опаковки, със сметище зад тях, съгласно европейските 

директиви. Така де. Нови 13,5 работни места (половинката е за чистачката, 

която ще чисти обекта – на четиричасов работен ден). Много супер-мупер  

автоматизирана работа, много перспективна, много екологосъобразна, и точно 

навреме – преди изборите. Пълна иновация. 

 

Почват да пристигат и други някави коли, част от тях доста поочукани. 

Закъсняхте, нищо, че откриването беше обявено за 12 часа... от колите скачат 

разни оръфляци, викат нещо... полицаите застават нащрек, охранителите около 

черните коли също... по-назад, ако обичате, пречите... така. 

 

Телесата с важните физиономии се връщат, заедно с отчето, и бързо се 

настаняват в колите. Газ, прах, и кортежът вече се губи в далечината. Ажур. 

Отмятаме точка 1 като успешно приключила. 

 

Оръфляците се покатерват по трошките си разочаровани, и също си 

тръгват. Репортерите и операторите, на своите коли, - тоже. Рехавото 

множество от "доброволци" ще се прибере пеша, ако иска. Пред портала 

скатават кабела и прибират тонколоните, а Ванчето и Мимито – котлето, 

ножиците, трибуната, стола и велпапето. Асан, Пешо и Фикри са вече с бири в 

ръка.  

 

Полицаите си отдъхват. Качват се в своите возила и също тръгват към 

града. Предстои точка 2.  

 

17 часа. На площада. Трибуната е поставена на подвижната сцена, където 

по-късно ще бъде концерта, така, че светлината да пада отдясно – ще стане 

хубав репортаж. Всичко отдавна е готово – и “Проба, проба...”, и щандовете с 

благинки, и дистрибуторите, и контингетът от специални дами.  
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Площадът е пълен. Онези от откриването – "доброволците", дето знаят 

как да ръкопляскат, – са тук, най-отпред пред трибуната. Озвучаването работи с 

пълна сила, подгрява публиката. Полицаите са на местата си. На местата си са и 

репортерите, и операторите. Има и линейка, за всеки случай. 

 

Вече леко захладнява, подухва, веят се знамена, включително синьо със 

звезди. Време е. Изотзад започват да идват носителите на физиономии от 

плакатите. Този път отче няма.  

 

Качват се на трибуната, махат ръце, отпред започва бурно ръкопляскане и 

акламиране, викат се някакви лозунги, и се размахват знаменца...почна  се 

точка 2. Микрофонът е в ръката на солидна физиономия, след като са го 

представили и са му ръкопляскали. 

 

Озвучаването кънти: “... въпреки постигнатите успехи... ние ще... 

просперитета и възхода... инвестиции и растеж... достигане на водещите... 

добруване... грижа за околната среда... както доказахме... благосъстоянието на 

народа... няма да позволим... работни места...въпреки някои... все по-високи... 

за нови висини и светло бъдеще...” и т.н., прекъсвано от ръкопляскания и 

скандирания, с размахване на знаменца. 

 

Изведнаж се получава някакъв дисонанс: откъм тълпата на площада се 

чува стържещ звук на мегафон, който се опитва да надвие мощната озвучителна 

уредба. Някой се е покачил на нещо и оттам вика, тук-там се разбира “... не ни 

питаха... защо пак далавери... стига лъжи... екологията... не искаме...”.  

 

На трибуната настава раздвижване, сменя се оратора, чува се ясно и 

мощно ”Моля прекратете безобразието, това е планирано мероприятие, 

прекратете опита за нарушаване на реда!” и оставя микрофона. Клакьорите 

отпред се обръщат назад и се оглеждат, пуска се музика (приятна, но не много 

тиха...), носителите на физиономии на трибуната се усмихват един на друг, 

малка пауза по технически причини, така...  

 

Онзи с мегафона не се отказва (май е от онези оръфляци, дето закъсняха 

за откриването) “ ... затваряне на сметището, вън от нашия град, забрана на 

замърсяването, ние имаме деца и не искаме...”  

 

На трибуната пак взимат микрофона, и се чува мощното “Възстановете 

незабавно реда и възможността мнозинството да проведе предварително 

обявения предизборен митинг за...” Рев, все по-засилващ се, от целия площад!  

 

Май не е много ясно кой е мнозинство... клакьорите се споглеждат, 

оглеждат, вадят някакви неща от джобовете... площадът започва, отначало 
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неуверено, после все по-сигурно, да скандира “Не искаме бунище, не искаме 

бунище, не искаме...” Онзи с мегафона е още горе на нещото, на което е стъпил, 

дирижира... клакьорите на групи и поединично се отправят натам, като 

разблъскват хората...  

 

“Не искаме бунище, не искаме...” вече реве целият площад. На трибуната 

нещо са притеснени... изведнаж мегафонът изчезва долу, над  мястото, където е 

стоял до момента, се размахват някакви неща в десетина чифта ръце... изведнъж 

площадът се обръща, всички отвсякъде, към същото място, и се чува 

многохилядно “А-а-а...” Тези, които размахват нещата, също изчезват долу, 

натам се отправят полицаи от различни посоки, от паркираната до трибуната 

бяла кола някой говори бързо в изнесен навън микрофон, докато гледа какво 

става.  

 

Трибуната е сериозно разтревожена, отпред излизат охранителите в черни 

сака и също са разтревожени, застават зад ограждението... полицаите минават 

през хората, които им правят път, и водят няколко души със себе си, май от 

"доброволците", в белезници... успяват да напуснат морето от хора, когато в 

края на площада спират няколко буса, от които почват да скачат униформени с 

щитове и шлемове, и оформят редичка в страни от сцената, зад която пристигат 

черни коли... онези с известните физиономии се насочват натам. 

 

И тогава площадът гръмва “А-а-а” и се устремява през ограждението пред 

сцената. След кратка съпротива охранителите изчезват под вълната от хора, 

политат домати и яйца към онези с физиономиите, май някой е хвърлил и 

камък... а от другата страна почват да трошат трибуната и сцената, чува се 

“Бум!” на паднал микрофон.  

 

Щитовете и шлемовете успяват все пак да осигурят коридор за 

отстъпление на избраниците, които са вече малко... да кажем, не изглеждат 

много добре и са с доста нехигиенично съдържание на някои долни дрехи... Все 

пак се измъкват, и колите ги откарват в неизвестно направление. 

 

Площадът вилнее още известно време, викайки “Оставка” и “Вън от 

града”, и после хората започват постепенно да се разотиват. Някои още гледат 

как полицаите настаняват част от клакьорите, с белезници на ръцете, в 

специалните возила. Идват още две линейки, и като поемат товара си от 

охранители и клакьори, включват сирените и “отлитат”.   

 

Дистрибуторите на специални стоки и дамите от нощния контингент са 

напуснали терена първи – те имат остър нюх за неприятности и бързо са 

разбрали накъде духа вятърът. Сега си отиват и тези от сергийките с благинки. 
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Остават тук и там само редовните кибици и колекционерите на опаковки – 

трябва да се работи! 

 

 Останали са и някои от полицаите, които са на смяна, но вече са 

спокойни – размина се с малко. И, разбира се, вездесъщите деятелки от 

чистотата са тук. Те също са доволни – днес ще свършат по-рано, концерт, 

слава богу, няма да има. В сградите около площада хората също са си 

отдъхнали – разминаха им се този път чалгата и другите дивотии. 

 

На площада демонтират временната сцена (каквото е останало от нея),  

товарят парчетиите, озвучителните тела и навиват кабелите.  

 

И така, от събитието “три в едно” номерата две и три се провалиха. Не е 

ясно обаче, дали и номерът със “събитие №1” е минал – дали градът се е сдобил 

с ухаещо бунище наблизо. Не знам, ще видим.  
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Попарт 

 

Не съвсем младият индивид зад писалището, слаб, с правилни черти на 

лицето, леко посивяла тук-там коса и зачервени очи на човек, на когото се 

налага повечко да стои пред монитора, беше изпълнителен директор и 

режисьор на “Малък театър пред канала”. Налагаше се да бъде и двете, а 

вършеше и работата на счетоводител и юридически консултант на заведението, 

понеже... ами театралната дейност не е много доходоносна напоследък.    

 

В момента беше малко раздразнен, въпреки, че преди два часа се беше 

зарадвал от едно телефонно позвъняване. Беше се обадил известен и уважаван 

бизнесмен, който накратко беше обяснил, че ще бъде спонсор на театъра и 

продуцент на новата им постановка. На въпроса за коя постановка става дума, 

лаконично казаха: “На тази, за която след 15 минути ще получите по моя 

куриер сценария и аванса. Сценаристът е наше момче, много държим на него”. 

И затвориха. 

 

Наистина, куриерът дойде навреме, придружен от шофьор, и остави на 

същото това писалище една папка и един плик. В плика имаше сума, каквато не 

беше виждал от много, много отдавна, и приготвена разписка за нея. Като 

подписа разписката, попита може ли да види и сценариста; отговориха му, че 

сценаристът ще дойде до половин час. 

 

И сега беше раздразнен поради две причини. Първо, от сценария със 

заглавие “Изворът на живота” не беше разбрал абсолютно нищо, и второ -  

сценаристът го нямаше никакъв, вече час и половина след уговореното време. 

Не знаеше и как да го намери – под заглавието имаше само едно име, “Бимбо”, 

а и беше малко неудобно сега да звъни на... продуцента. Точно започна да 

мисли, че ще трябва да преодолее неудобството, и по стълбището се чуха тежки 

стъпки и скърцане (стълбището беше дървено, а кабинетът – на втория етаж). 

Вратата се отвори и в нея се вписа огромно туловище – може би 160-180 

килограма, туловището влезе и се настани веднага във фотьойла за гости. 

 

- Здрасти, аз съм Бимбо. 

- Здравей, аз съм... 

- Знам кой си. Е, какво, ще работим ли? - попита директно посетителят с 

леко хриплив глас, извади цигара и я запали. Почна да преодолява ускореното 

пъхтене от катеренето по стъпалата. 

 

“Тоя хич не си поплюва, въпреки, че закъснява” – си помисли 

режисьорът, докато търсеше пепелник по чекмеджетата и разглеждаше 

подпухналото почти детско лице, малките плувнали в лой очички, двойната 

гуша и рошавата мазна кестенява коса. 
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- Не ти харесвам май... не ме гледай така, тоя размер се получи от 

бодибилдинг и стероиди, нещо тръгна към растеж, а не към мускули... та ще 

работим ли? 

-  Ще работим, разбира се, - тръсна глава и отвори папката със сценария, - 

обаче нищо не мога да разбера... 

-  Какво не ти е ясно? 

- Ами има само описания на действуващите лица, реквизита  и 

мизансцена, никакъв друг текст, никакви реплики, нищо...само списък от 

междуметия като приложение... 

- Така и трябва. Обяснявям: действието се развива в кухнята на голям 

ресторант, с пълно автентично професионално оборудване “Electrolux”. Какво 

не е ясно? Автентично оборудване! 

-  Имаш ли представа колко струва? 

-  Не само представа, но и самото оборудване имам. Друго? 

- Ами тук пише: “Действуващите лица, 12 на брой, наполовина млади 

момчета, наполовина момичета, са чисто голи, намазани с мармалад, течен 

шоколад, майонеза и зехтин, и ядат съответно: 1. Кюфтета. 2. Бекасини. 3. Креп 

Сюзет. 4. Бьоф Строганоф. 5. Сладолед. 6. Люцерна...  

-  Не ми ги чети, знам какво ядат. 

- Добре, продължавам нататък: “...хм... издават звуци както следва (виж 

приложението с междуметия) 

- Ами да, ясно е – мляскат си там, ръмжат, облизват се и т.н.... 

- Продължавам “ ... отвреме-навреме повръщат в мивката, след което се 

уригват и продължават да ядат...” ...? 

-  Какво не ти харесва? 

-  Ами няма ли и да пият нещо? 

- А, да, прав си, правилна забележка, това съм го пропуснал... нищо, ще 

допълним сценария... 

 

Режисьорът се замисли: 

 

-  Нищо не разбирам... и защо точно 12, а не 11 или 13? 

-  Апостолите, бе, човек, ти Новия Завет не си ли чел? 

- Чел съм го, ама там май не става дума за плюскане... чакай сега, ти 

сериозно ли искаш да качиш на сцената 12 чисто голи артисти, и да ги накараш 

да плюскат, да се оригват и мляскат, и отвреме-навреме да повръщат... и това в 

две действия, по един час всяко... без да говорим за правната страна, кой ще 

гледа такова нещо... дори и да вкараме публика насила... 

- Не става въпрос за насилие, ще ги пуснем свободно, без билети... ще има 

и за тях ядене... спонсорът ще поеме разходите. 

- Ами за какво съм ти аз тогава? 
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- Нали си театър? Нали си режисьор? Нали имаш сцена? За това ми 

трябваш, да има къде да снимат операторите от телевизията... – и пали нова 

цигара. 

- Виждам... май сценарият ти е прецизен, всичко си обмислил... и отскоро 

ли така? Нещо пиленца в небесата... или звънчета, и чичо доктор в бяла 

стаичка... хм... - и режисьорът се обляга назад в стола си с усмивка. 

 

Сценаристът почервенява по цялата видима повърхност. Облещва се 

насреща му и изревава: 

 

- Простак! Салвадор Дали, Кристо и Анди Уорхол щяха да ти скъсат 

нещо за тези думи... – става с усилие, мушка цигарата в устата си, грабва 

папката със сценария  и излиза, като тръшва вратата. Чува се кък стълбището 

скърца надолу... 

 

Режисьорът потропва с пръсти по писалището известно време, след това 

взима телефона. 

 

- Ало? Здравейте, говорихме преди три часа... да, да, аз съм. Съжалявам, 

няма да мога да изпълня ангажимента, благодара ви... не, наистина, доста е 

комплексирано... вие чели ли сте сценария? Да, разбирам, не сте... как да ви 

върна аванса? Моля? Дете на сестра ви? Наистина разбирам, съжалявам, че така 

се е получило, но... да, за аванса... до пет минути? Благодаря! Дочуване... - и 

отсреща прекъсват. 

 

Докато замислено тропа с пръсти, долу спира кола. Стъпки нагоре, влиза 

шофьорът. Сам. Не сяда. Режисьорът му подава плика: 

 

-  Пребройте ги, точно са... и ако може разписката... 

- Слушайте сега... шефът каза да задържите аванса, той наистина ще 

спонсорира театъра ви независимо от... недоразумението. 

-  Как да ви разбирам? 

-  Много просто – каза ми да ви предам, че ви спонсорира с тази сума без 

специални условия, само ви моли инцидентът да остане между вас. 

-  Да, разбирам... а вие можете ли да ми обясните... 

- Аз съм само шофьор, нищо не обяснявам. Изпълнете уговорката за 

мълчание, и няма да ме видите повече. В противен случай... 

- Няма проблем, аз умея да мълча. -  става и изпраща шофьора, като му 

стиска ръката на излизане. 

 

Сяда си пак в стола, отваря плика, гледа вътре и потъва в мисли... 

 

На другия ден следобед му се обади колегата от театър “...” 
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-  Здравей, какво става... 

- Като ти кажа ще паднеш. Днес идва при мен един... сценарист... по-

голям от Пласидо Доминго... 

-  Да не ти е пял? 

-  Не бе, със сценарий и идея за спонсорство... голям на размери... 

-  Да не се казва Бимбо? 

-  Я виж ти, ясновидец... а-а-а, и при теб ли е идвал? 

-  Да... “Изворът на живота”...  

- Не, не позна. Предложи ми да поставя новата му работа, снощи я е 

написал – “Назад към природата”... 

-  Така... чакай да позная... нещо с фекалии ли? 

- Да, представи си... дванадесет прозрачни тоалетни чинии, дванадесет 

чисто голи... с гръб към публиката... 

-  А, това вече е сериозно. И ти? 

-  Какво аз... изгоних го, разбира се. 

-  Така... сам ли дойде или някой се обади? 

-  Сам, звънна ми предварително, уговорихме се и дойде... кой да знае... 

-  Ясно. Виж сега, запази това за себе си, като се видим, ще ти обясня... 

-  Е добре. До после. – и затваря. 

 

Режисьорът също затваря, замислен. Какво ли не ходи по този свят... 

Анди Уорхол, казва... и Кристо... горкото момче, какъв лош късмет... ама 

наистина късмет, ако не беше се родил в България, а? Анди Уорхол... 

 

И излиза, да пие едно питие на ъгъла. 
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Културен туризъм 
 

Групата туристи, вече закусили автентична българска пица, спагети и  

хамбургери, чакаха в лоби бара. Екскурзоводката  също беше с тях. За трети 

път спешно проверяваше какво става с автобуса, оттам отговаряха, че всичко е 

наред и да не се притесняват.  

 

Обаче тя се притесняваше, защото закъсняваха с програмата вече с почти 

час. Групата се състоеше от възпитани западноевропейци на средна възраст, 

които използуваха чакането, за да изпият още по едно кафе (или фреш, или 

нещо друго). В другия край на бара имаше много по-голяма група, (не група, а 

направо тълпа), която постепенно нарастваше и ставаше шумно – младежи от 

“алкохолния” десант, които се събуждаха и изтрезняваха, като добавяха в 

алкохолообръщението си вода и нови твърди течности, докато погледите им се 

фокусират и започнат да възприемат света, така да се каже, нормално. Почти не 

се биеха в очакване на своята програма за деня. Дами от нощния контингент 

още  нямаше, пред вид на ранния час. 

 

Нейната група се беше записала с голямо желание, темата на тура беше 

“Опознай културните традиции и бита на булгарите, за да ги обикнеш”. Някои 

бяха дошли в Булгария специално за този тур. 

 

Накрая бусът все пак пристигна. Въздъхна със спирачки, вратите се 

отвориха, като частично закриха физиономиите на изрисуваните върху 

фасадата му щастливи притежатели на някаква благинка, и важна информация 

откъде може да бъде купена. Шофьорът, само леко изпотен, махна отвътре: 

“Айде, вашта мама”. Групата разбра, че за тура шофьорът ще бъде нещо като 

тяхна майка, и се успокои. 

 

Туристите почнаха да се настаняват, наложи се да поизчакат трима от 

тях, които бяха отишли до тоалетната в лобито (и добре бяха направили, защото 

и в този автобус тоалетната беше заключена “във връзка с последните анти-

терористични указания”. Най-после тръгнаха. 

 

Шофьорът не беше изпотен случайно. Климатикът не работеше, а 

слънцето вече... общо взето нещата се докарваха до търпимост с отворените 

капандури и прозорци., а и предната врата също беше отворена, за да има какво 

да диша шофьорът и къде да излиза димът от цигарите му. Та автобусът 

напусна територията на хотела, друсна се яко в голямата яма на завоя пред 

дюнерджийницата, и излезе на шосето. На път към първия обект на днешния 

тур за опознаване културата на булгарите. 
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Първият обект, само на 30 километра, беше най-големият свинарник в 

региона – над хиляда прасета, и се увеличават! Посрещнаха ги двама души – 

единият ветеринарен лекар, другият с неясна професия поради особеното 

облекло и другите атрибути на екстериора (може би рок-звезда с хоби 

отглеждане на прасета). Гостите бяха много впечатлени, след ахкането, 

охкането и чуденето настана и времето на снимките, селфитата и позирането 

сред живинките за спомен – “не е опасно, те са нахранени и са кротки”. После 

попочистиха криво-ляво обувките в локвите наоколо, и започнаха постепенно 

да се качват в буса.  

 

Докато ги събираше, екскурзоводката си мислеше с какво да запълни 

дупката в екскурзията, която щеше да се появи следващата седмица – новият 

собственик не беше съгласен за посещения в свинекомплекса (старият 

собственик, известен като Бòса, беше изчезнал някъде преди три месеца и не 

можаха да го открият по никакъв начин; от това никой особено не страдаше, 

освен програмата на културния туризъм). Може би трябваше да заместят 

свинарника с лагера за бежанци, също важен елемент от културата на народа. 

Ще видим... 

 

И така, на път към втората цел на пътешествието – автентично циганско 

(извинете, ромско) селище. Много интересно – с всичките там атрибути, 

включително танцуваща и пееща трупа, калайджия, мечкар без мечка, но с 

маймуна (мечката беше уредена навремето от Бриджит Бардо в курорт за 

мечки, финансиран от европейските фондове; маймуната май също ставаше 

проблемна – някой се беше развълнувал за нейните права). Имаше и джамия. 

 

След снимките и ахкането/охкането от видяното, бяха гостоприемно (и 

скъпо) нахранени с кебапчета и салати местно производство (и от околните 

градини), пиха червено френско вино от много красиви бутилки с оригинални 

френски етикети (също местно производство - спирт, вода, боя, ароматизатори 

и майсторлък на местния алхимик, етикети courtesy на местния печатар). 

Продължиха, съпровождани известно време от група весели циганчета/ромчета, 

които викаха нещо на техния си език подир автобуса - най-вероятно “елате 

пак”. Почти нищо не беше откраднато от туристите, никой не изчезна. Добре. 

 

Третият обект е голяма тоалетна с умивалня, където... а и да изпушат по 

цигара пушачите, докато слушат разказа за величието на крепостта, която се 

вижда добре оттук (приближаването до крепостта не е препоръчително – пътят 

е почти непроходим, освен с танк, а и от стените падат отвреме-навреме големи 

камъни, колкото са останали). Всички са много впечатлени (от крепостта, не от 

тоалетната). 
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Слънцето вече клони на запад, когато се насочват към гвоздея на 

програмата – разглеждане на останките от бивша фабрика за розово масло сред 

масивите на също бившите розови градини от много, много декари. Спират. 

Слизат. Екскурзоводката обяснява, че розовото масло в миналото е било важно 

за булгарите толкова, колкото петролът за Кувейт, и е свързано с най-важния 

човек в историята – бай Ганю Балкански, най-великият герой на ренесанса.  

 

В развалините на фабриката също не е препоръчително да се влиза, там 

живеят клошари и наркомани (под контрола на компетентните органи, 

естествено), така че разглеждането е от безопасна за здравето и обонянието 

дистаниция. Розовите градини са цивилизовано заменени от по-полезни 

насаждения съгласно европейските директиви – пшеница и рапица, а някой 

беше обещал скоро на това място да се засеят масиви от макове, ще бъде много 

красиво, а и пàк полезно цвете... и макът е цвете!   

 

Последният обект е казàн за ракия, много важен елемент от културата на 

народа, може би най-важният за булгарите! Тук обаче става малък фал – 

засичат се с група от алкохолния туризъм, които вече толкова са се... 

надегустирали, че не могат да уцелят вратата, и става почти конфузно... но се 

разминава само с малко псувни и плюнки насам-натам, почти без бой.  

 

Прибират се в хотела. Докато туристите слизат от автобуса, шофьорът -  

вече много изпотен,  - ги изпраща с особено дружелюбен жест, усмивка и с 

приятелската мантра, типична за тези земи – “Да ви ... майката на всичките!”. 

 

Гостите в галоп минават през стаите си (и през тоалетните), преобличат 

се и с нетърпение се събрират във фоайето, за да отидат на последното 

културно събитие от тура – концерт на Лèпа Цура Саламура и Ди джей Келеш. 

Бързат, зашото има опасност всички места да се окажат заети от конкурентната 

група (виж по-горе - алкохолен туризъм), и от труженичките от нощния 

контингент.  

 

Всички са възхитени от забележителностите на културното минало, 

настояще и бъдеще на земите, наречени неизвестно защо Булгария, които до 

сега са успели да видят. Сега е ред на сценичното изкуство – гордост на 

местните.  

 

На следващия ден друг екскурзовод ще ги води на исторически тур по 

развалините на бившото величие, в това число Tirnovo, Pliska, Sipka и 

Бузлуджа. Осигурени са каски от спонсора на тура - Фондацията за защита 

правата на алкохолиците, наркоманите, канибалите, убийците и педофилите. 
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Да почистим Родината! 

(гатанка) 

 

Господинът беше умен и аналитичен човек от самото начало на живота 

си. И беше се учил дълго, упорито и търпеливо, за да успее в собственото си 

светло бъдеще. 

 

Още в началното училище беше забелязал, че не е важно какво правиш, а 

какво виждат другите, че си направил - особено тези, от които зависи твоето 

оценяване. Например изобщо не е важно кой всъщност е решил задачите, а кой 

първи е показал, че знае решението. А той имаше добро зрение и слух, и 

умееше да гледа и слуша, без да се “набива на очи”. И без да се преуморява 

особено. 

 

Беше забелязал и второ важно правило – силните на деня много се 

изнервят, когато някой не ги слуша и/или им пречи. И затова от рано 

усъвършенствува техниките си за осведомяване на тези, силните, колко е 

послушен и всеотдаен, и същевременно  колко недопустимо непослушни са 

останалите, и как пречат! При смяна на силните, винаги успяваше да запознае  

новите колко непослушни са били старите, и каква пречка всъщност са били от 

самото начало.  

 

Третото важно нещо, което разбра правилно за цял живот, беше това, че 

трябва да се намираш винаги близо до наистина важните неща (в ранните 

години – до кутиите за сандвичи и джобчетата на другарчетата, а по-късно – до 

така наречените парични потоци). Постепенно усъвършенствува това си 

разбиране с допълнението, че независимо какво ще ти донесе близостта до 

благинките, винаги част от него трябва да бъде предадена по подходящ начин 

на “силния” на деня - по този начин си гарантираш, че при теб винаги ще тече 

безконфликтно.  

 

И така, той беше готов за състезанието, наречено “живот”. С прилагане на 

трите принципа по-горе, при честа смяна на състезателните писти, а и със 

“случайно” изпускане на разни динени и бананови кори по пистите на другите, 

успя дя се класира подходящо за финала, свързан с достъпа до баницата и 

нейното разпределение при така наречения “преход”. Успя и да приложи в 

пълен размер втория принцип и да се прилепи до новите “силни” преди 

следващия старт.  

 

Но това не беше достатъчно, на новия старт беше нужна и подходяща 

нова философия, и нова правилна  терминология. Прие безрезервно 

философията на новото време (каквото и да значи това), а от термините взе на 

въоръжение “свобода”, “правà”, “законосъобразност”, “прозрачност”, 
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“справедливост”, “приватизация”, “реструктуриране”, “конкуренция”, “светло 

бъдеще”, “досиета”, "кой не скача е червен", и други подобни. Нужни бяха и 

съюзници (беше забелязал, че не е единственият умен човек – имаше и други 

познавачи на трите  принципа, и те също бяха финиширали добре). 

 

И така, въоръжен с нови съюзници, терминология и философия, той 

започна великото дело за почистване на Родината.  

 

Първо почисти от разни вредители (всички тези, които всъщност бяха 

решавали задачите и бяха донасяли кутиите със сандвичи, както и паричните 

потоци в неправилното минало). Няма нужда от нездрави спомени и от 

зловредни приказки кой всъщност кой е.  

 

След това почисти терена от изключително вредното нещо, наречено 

промишленост -  разните му там отвратителни предприятия и индустриални 

комплекси, които замърсяваха природната среда, но по-важното е, че пречеха 

на “силния”. Превърна ги в нещо полезно, наречено “скрап”, и ползата от него 

се изрази в нови парични потоци, потекли удобно навън (виж допълнението 

към принцип три). 

 

После започна чистене от още по-вредни неща – образователна система, 

здравеопазване, армия, съдебна система, социални придобивки и други подобни 

гадости, ненужни в новото време. Почисти и всякакви там резерви  - кому са 

нужни? Не и на него, освен това пречат и изнервят “силния”. Пак потекоха 

парични потоци в правилната посока. 

 

След това започна да чисти и човешкия материал – първо този, който 

винаги е бил непослушен и пречещ, а после и останалия. Използува всякакви 

средства, послушно и без никакви пречки от никъде. Тук парични  потоци 

нямаше, поне не осезателни. Малко капна от продажбата на органи, спешно 

необходими на този-онзи от “силните”, ама за това не си струва да се говори. 

 

Накрая почисти още веднаж спомените за миналото (или поне се опита, 

част от тях изнервяха “силните”). Потупаха го по послушното рамо и го 

поставиха на върха. 

 

Та това е гатанката.  

 

А сега и въпросът към нея: кой е Господинът и коя е Родината? 

 

Аз съм затруднен. Знам поне няколко верни отговора. 
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Перото или мечът? 

 

          "Оказа се, че перото може да бъде по-силно от  

             меча само ако е много голямо и добре затòчено..." 

                          (Тери Прачет) 

 

Днес е хубав ден за релакс. Хем слънчево, хем не особено горещо, а и 

няма изгледи за “валежи по места”, както много точно определят напоследък 

нашите родни метеоролози. Бизнесът върви, отново имам телефон №3 с нова 

непроследима карта, доставките си ходят където трябва, пазим когото там 

пазим от разни неща (и разни хора), и момчетата ми си вършат работата тихо и 

незабележимо. Както казват руснаците, “не пойманный не вор”, нали така? 

 

Малко съм поуморен, особено от снощното посещение на модерния...скеч 

на оня американец, как му беше името? Изобщо откакто мойта ми намери 

смокинг под наем и после почна да ме води по театрални зали, нещо май се 

окултурявам, а и започна да ми харесва. Време е да спра да говоря и да се 

държа като оня суперпростак Боса (упокой, Господи, грешната му душа), да 

поразширим малко кръгозора, така де, а и нови контакти се намират по тези 

места...  

 

Но най-важното - тя май се радва, че не съм безнадежден случай на 

прагматично говедо. Само дето момчетата понякога ме гледат очудено, като 

изтърся някоя лъскава думичка вместо обичайното споменаване на нечия 

майка... учете се, деца, човек се учи докато е жив (как беше там в армията, 

“прави като мен!”). Изобщо, живи сме, учим се помалко, а и работата не 

изостава.  

 

Добре. След второто кафе с цигара вече съм съвсем човек и във форма. 

Слизам долу, паля кола №2 (по-невзрачната, обаче с повече коне под капака и с 

разни хитринки тук-там, изобщо обичам си я тая машина, както в песничката на 

Куийн “I’m in love with my car”), и – айде на петъчния пазар!  

 

Спирам накрая до това, новото капанче, сядам, симпатичното младо 

сервитьорче с приличната поличка вече ме познава и знае какво да ми донесе 

по това време... май ще ги оставим на мира тези, свестни деца са, а и доколкото 

разбирам, могат сами да се пазят – онзи на бара малко мяза на мен като млад, 

може да идва от същото място... изобщо добре е човек да има и приятели, а не 

само “бизнес контакти”... шибани янки, промиха ни мозъците за нула време! 

 

Седя си, хапвам си, пийвам си сокче ... кеф!  Днес наистина малко ще 

разпуснем, имам нужда след стреса напоследък. А довечера сме на концерт – 

без супер цици на сцената, джаз квартет. Черният, казват, е страшно добър с 
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китарата, а и флейтата се вписва... опа, оня там до кошчето за боклук на ъгъла 

нещо прекалено небрежно го раздава, ама вече втори път му хващам погледа... 

не го познавам, явно е нов, не е дрипльо, ама нещо с тези обички... хич не ги 

харесвам тия любители на аналното отвърстие... а, тръгна си, случайности се 

случват, майната му. Сокчето наистина е натурално и прясно, върви добре с 

цигарката... кеф! 

 

Малко да поработим... “доверявай но проверявай”... №3, няма да си 

говорим, ще си пишем, а и Плюнката може да чете... тоя телефон обаче няма 

кирилица, карай... 

 

<kak e havata> 

<spoko 6> 

<posle da priberete. neshto drugo? 

 <nqma samo pitaha za tebe snoshti> 

 <koi kade> 

 <pri pesho nqkakav nov pita za telefona az sam pass> 

 <ok otvarqi o4ite…cao> 

 

 Виж ти, питал за мене някакъв келеш... ами що да не пита, хора разни. 

Няма значение, Плюнката си знае кво трябва. Така, сега да платим, ще се 

раздвижим малко до братовчеда, ден за релакс и социални али-бали. А и кафето 

там е добро... може и биричка... 

 

 Паля, излизам на булеварда, вече е пълно с таратайки... леко, маце, 

другото ляво гледай... опа, пенсията май не ме вижда, внимателно... а и количка 

с бебе... така. Сега направо, и на околовръстното. Спокойно, с кеф, за никъде не 

бързаме. Свалям стъклата, въздухът е като елей... кви са тия думички в главата 

ми, май ми идват прекалено културните тинтири-минтири напоследък...   

 

 Карам си направо в лентата, тук трафикът не е толкова плътен като в 

града. Малко музичка... а, “Queen”… I’m in love with my car... ай стига бе! Как 

го нацелих! Днеска всичко ми върви... цигарка, и въздухът е направо... абе 

планина все пак, излязохме от оная гмеж! След малко при братовчеда... 

 

 Опа! Четвъртата назад, сивото пежо! Не изпреварва, като залепен е... да 

проверим... леко забавяме, първият ме изпреварва, вторият също, третият... 

нервничи и мига с фарове...да мига! А оня също забави и се прави на разсеян... 

я виж ти, обичките от петъчния! Сега ще те изнервим, бе педалче... набиваме 

рязко, пропускаме задния, и – на банкета! Аха, ще отминеш, къде ще идеш! Да 

видим сега... отлетя си по пътя! Може и да бъркам... ще видим. 
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 Излизам пак на платното, карам си рахат. Цигарка, звучат AC/DC, какво,  

“Highway to hell” ... бе някой нещо иска да ми каже, май... ще почна да вярвам в 

дяволи и ангели-хранители... “to hell”, казваш... стига бе, остана и в ангели да 

почнеш да вярваш, стига си психясвал и карай при братовчеда! 

 

 Чисто – и напред, и назад. Почнах да параноясвам! Няма нищо, на всеки 

може да се случи... отбивката за мотела, спирам, гася, слизам, влизам направо в 

бара. Братовчедът си е в офиса, обаждат му се , като ме виждат – сега слизал! 

Да не бърза, казвам, имам много време днеска, - и се примъквам до тезгяха. 

Кафе! От онова! 

 

 Успокоявам топката, коли освен моята наоколо няма, а и обички не се 

виждат. В бара има само трима кибици, двамата ги познавам, кротки хорица, 

сигурно мацките им още спят в бунгалата... третия не го знам, типичен мухльо 

от адвокатско-счетоводния тип, невзрачен и чете нещо в телефона... 

 

 Братчеда слиза. 

 

 - Опи, доживяхме пак... 

 - Ае стига бе, нали миналия месец спах тука... 

 - Майтапя се... днес ще поостанеш ли? Да хапнем довечера, имаме прясна 

сьомга, истинска, не от развъдник. 

 - Нали знаеш, че не съм много по месàта... ама що да не отразим нещо 

шведско, па макар и с опашка... днеска ми е свободен ден, решил сам да 

разпусна, и довечера съм на джаз с мойта. Така, че можем да видим рибата и на 

обяд, а? 

 - Добре де, може и на обяд. Ще изкараме от онова вино... а, ти си с кола, 

вярно... нищо, и без вино е добра сьомгата. 

 

 Лафим си за това-онова, одумваме този-онзи, кеф... голяма работа е 

братовчеда – май с него се разбирам най-добре, а и винаги бързо схваща, и 

може да се разчита на него... Тук наистина разпускам, само време да има за 

това... и е без кучки от контингента, братовчедът обича чистотата и порядъка! И  

пази бунгалото откъм края за мен, когато реша да дойда – не го дава на никого, 

така, резерв на мотела... за релакс на братовчеда. 

 

 Хубав е барът тук, ком ил фо... има стил на баварска таверна, връзва се 

добре с мотела и градината отпред... изобщо братовчедът има вкус, а има и 

ресурс. И гостите му са подбрани – не разни там оръфляци и педали, да не 

говорим за наркоманчета и проститутки. Докато си говорим, се отпускам 

окончателно и предвкусвам обяда, а после и концерта довечера...  
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 За малко отивам до тоалетната (кафето е диуретик), свършвам каквото 

трябва, и докато закопчавам съкровищницата, се оглеждам в огледалото пред 

мивката... изведнаж виждам “мухльото” зад мен, не съм го чул, гащите ми  

разкопчани, ръцете ми са заети, лявата му ръка запушва носа и устата ми, 

дясната не я виждам, силно е  копелето... о-о-ох... страшна болка отляво...        

о-о-ох... стъмва се...  

 

 Просветлява ми бавно: още съм в тоалетната, вие ми се свят, главата ми е 

подпряна на нещо, братовчедът е надвесен над мен... боли... пипам отпред, и се 

порязвам – нещо стърчи през ризата... острие! Боли... 

 

 - Ох, боли... видя ли кой беше? 

 - Видях го, оня с телефона на бара... излезе бавно, като си закопчаваше 

панталона, после плати и излезе... почнах да се притеснявам след пет минути – 

и ето ти тебе! Кво става? 

 -  Не знам... боли, ама имам късмет... 

 - Стой така, не мърдай, извиках вече бърза помощ, идват... само не 

мърдай... 

 - Не разбираш... ножът май не е засегнал нищо важно, само изглежда 

страшно... о-о-ох...  

 

   Сега, да опитаме леко... може и да стане, като се движа бавно, почти не 

боли... а и кръв няма много, острието е тънко и дълго, почти меч мамка му... 

излязло е отпред... професионално го е направило копелето, ама за щастие не 

съвсем... объркал го е елекът.... Изправям се – може да се живее, щом дишам... 

братовчедът се е опулил насреща ми, не знае какво да прави! И аз не знам, все 

още, ама трябва да се омитам от тук... много бързо! 

 

 - Слушай сега, - казвам съскайки от болка, - помогни ми до бунгалото... 

после докарай колата отзад... – давам му ключовете, - после ще видим... 

 

 В бунгалото. Държа се на крака някак си. Братовчедът изчезва с 

ключовете, а аз... махам елека в банята, като го късам отзад – да не закачà 

дръжката... така... оглеждам колкото мога – чиста работа, отпред стърчи върхът 

на десет сантиметра, меч ти казвам, не е писалка, мамка му...обаче не е засегнал 

сърцето и белия дроб, иначе нямаше да съм тук... ега ти и късмета... а дръжката 

е юмручна, от тези... кашлям, плюя – боли, но няма кръв! Има надежда!.. 

Дръжката е опряла плътно в гърба, така, да не я закачà... навивам един пешкир 

и си правя гърбица около нея... хем ще ме пази, хем ако прокапе... навличам пак 

елека отгоре, а това дето стърчи отпред... ще внимаваме. 

 

 Добирам се до нощното шкафче в стаята, където съм оставил някои неща. 

Ще ми трябва цялата чанта... така... Три хапчета от тези... и много вода! Боли 
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обаче... нищо, и по-лошо сме се накисвали, после ще видим...сега бавно и 

внимателно... а, братовчеда... 

 

 - Докарах колата отзад. Обадих се и в бърза помощ – извиних се, грешка, 

клиентът си тръгна нормално... Ще легнеш на задната седалка, аз ще те 

закарам... отпред на отбивката дойде едно сиво пежо, оня се качи в него и 

заминаха... 

 -  Видяха ли те? 

 -  Не, още не бях тръгнал, изчаках в храстите... какво обаче става? 

 - Не знам, май е сериозно... няма да караш ти, аз ще се оправя, няма 

страшно... а ти оставаш, наблюдаваш и мълчиш! Пихме кафе и аз си тръгнах! 

Не знаеш къде! И... почисти добре, и тоалетната, и тук, персоналът да не види... 

айде помагай до колата! 

 

 Мъжко момче е братовчедът, кораво. Натовари ме в колата, и веднага 

обратно – каквото там трябва да свърши, без да се мотае излишно. 

 

 А аз... ще трябва да се добера... някакви си триста километра, после ще му 

мислим... само да не припадна по пътя...Излизам внимателно на шосето – става 

май, може да се живее... засега. Оглеждам – никой, леко газ, и...човекът е човек 

когато е на път... Пеньо Пенев... и него май с нож го бяха... посока Пазарджик, 

после Родопите, и... там е единствената ми надежда. На дясната седалка има 

термос с кафе и бутилка вода... добре, знае какво трябва братовчедът... а 

хапчетата са в джоба...напред! 

 

 Сто километра по-късно. Почвам да чувствам острието в мен... някак 

претръпнало, но го чувствам... а това дето стърчи отпред прикрих с една кърпа 

– гърбица отпред, гърбица отзад! Ако не дай боже ме спрат ченгета, няма да 

помогне, ама отстрани поприкрива нещата. Опа, не викай дявола... патрул на 

завоя... намалявам, гледам ги, те ме гледат, спокойни са, махат ми – давай! Не 

чакат мен, колата ми е скромничка и нормална (на вид), друг тип коли ги 

интересуват... добре, продължаваме. Чисто отпред, чисто отзад, газ, 140, вози 

плавно, ажур... засега. Слънцето вече пече здраво, затова и няма коли. “Highway 

to hell”, казваш... Спрял съм радиото, не помага особено. Климатикът обаче 

насмогва, добре.  

 

 Вие ми се свят. Още три хапчета, вода, кафе... крепим се някак си. Вече 

съм в планината – пътят е все още добър, но завоите... нищо, като на рали, с 

мръсна газ и остър волан... излизам на права отсечка... и опа, нещо сиво бързо 

се приближава отзад... същото пежо, и май само онова с обиците е вътре... мама 

му стара, как ме намериха... ще се гониме, значи! Айде сега да те видя! Така... 

Адреналинът помага, почти не боли, а и хапчетата са от добра партида... да 

видим как е педерасчето на завоите. Справя се, май има намерение да ме бутне 
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в пропастта! Не позна, бе, дрисльо... един завой... втори завой... караме броня 

до броня... упорито е, копелето,... наближава трети завой – най-острия! 

Пропастта е в дясно, така, натискам копченцето под седалката, и – газ! Отзад се 

изливат 50 литра хубаво масло, диференциално... и лайнарчето прави хубава 

парабола право в пропастта, която готвеше за мен, заедно с лайняното си пежо! 

С мен ще се занимава педерасът смотан! Чувам едно хубаво тряс-тряс-бум. Чао.  

 

 Постепенно идвам на нормата си, излизам от адреналиновия шок, обаче  

боли... Нищо, вече сме близо... бай Гроздан, бившият сержант Токмаков... 

Когато му бях командир (и той барета като мен), много народ измъкна от гроба 

по ония събития, за които не писаха по вестниците... и за които "лежах" без 

вина! А после отказа да дойде в София и да помага за бизнеса... особени хора са 

помаците. А бай Гроздан най-особен от особените - нещо шаман ли, магьосник 

ли, - като баща си! Затвори се сам горе с козите, не можа да преживее Айша, 

дето му я убиха ония изроди. После помогнах, добре ги заровихме двамата с 

него, всичките...и никой нищо не разбра. Много плака той тогава... а и после, 

колкото пъти му отида на гости за ден-два, все плаче след втората ракия... и все 

ù говори нещо (паметник си направи на Айша, нищо, че не е погребана там). 

Кофти работа е да гледаш такова мъжко момче да плаче! 

 

 Сега той ми е надеждата... излизам от пътя, включвам демултипликатора 

и блокажа, и тръгвам направо... много боли, май нещо и отзад, и отпред се е 

подмокрило...направо ми се мержелее и притъмнява нещо, а още е рано... ето я 

кошарата, нямам време да заобикалям... направо през оградата, бай Гроздан дои 

нещо... става и тича към возилото, а аз най-после припадам... става тъмно. 

 

 Като дойдох пак на себе си, се оказа, че съм бил... малко отвъд... десет 

дни. Нищо, сега дишам нормално, малко боли, ама се търпи и не пречи. Хранил 

ме е с козе мляко, като пеленаче... а сега ме тъпче и с козе сирене и месо, а и с 

ракия, от тая, дето си я прави сам. Била от билки – не знам какви билки, но е 

над 60 градуса!  

 

 Показа ми какво е извадил – наистина цял меч, полирано двуостро и 

тясно острие-бръснач с перпендикулярна юмручна дръжка – нож за убиване, не 

става за рязане на салам. Раната била малка, чиста, открай докрай, покрай 

сърцето и белия дроб, само едно ребро и две сухожилия прерязани! Цяло чудо! 

Вика ми курбан да направя, като отмине работата. А раната, макар и зараснала, 

казва, ще боли цял живот. Да боли. Имам и други за спомен. 

 

Ножа прибрах, загънах го в парче козя кожа. 

 

 Курбанът ще почака. Разправям му, после мислим. Явно там, край 

езерцето, не е минало без наблюдател – подсигурил се е свинята, макар, че това 
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не му помогна много. Здраво съм объркал далаверите на някои хора, трябва да 

разберем кои. Ще разберем, и този път... няма да оставим кой да отмъщава. Бай 

Гроздан ще помогне, казва, че има да ми връща. Разузнаването, хардуера и 

организацията от мен, помощта – от него.   

 

 След още два дена тръгнахме. Колата оставихме горе, покрихме я с това-

онова. Той извика някакво пишлеме да му наглежда козите, каза му, че отивал 

да оправи някакво наследство. А пътувахме пеша и с автобуси, аз изглеждам 

като него – с негови дрехи и двуседмична брада. Телефоните и другите 

джунджурии оставих също горе, взех само ножа в козята кожа. 

 

 Добрахме се до бунгалото в мотела през нощта, влязохме, естествено, 

през прозореца. Светнах лампата на покрива, и братовчедът довтаса след пет 

минути. Ахкания, охкания, прегръдки – познават се с бай Гроздан, нали и 

братовчедът беше от нашия взвод едно време... после помъдрувахме, докато 

хапнем, пак в бунгалото.  

 

 На другия ден вечерта вече знаехме с кого си имаме работа. Оказва се, че 

онази свиня е бил забъркан не само в свинарството, строителството и 

“колтурата”, а и в голямата игра с бежанците, и в големите доставки на твърда 

дрога... не като нашата пиклива тревичка и екстази... и като съм го махнал 

(наблюдателят ме познал), съм скъсал важна нишка. Решили да покажат, че с 

тях няма майтап, и за да не стават вече грешки, ми пратили мухльото с меча. Аз 

го мислех за счетоводител, а той сириец бил! Добре са ме изработили, а аз да не 

се усетя... остаравяш май, чичко! Май и ти си за при козите! 

 

 На жената не се обадих. Казах на братовчеда да ù звънне и да  каже post 

factum, че пак ме е прихванало нещо и съм отпрашил към Родопите – и преди 

съм правил такива дивотии, тя няма да се учуди, важното е да не се притеснява. 

 

 После попланирахме. Така, знаем кой кой е, знаем го и къде е. Седем 

човечета, включително моя сириец. Добре са се настанили, все в луксозни 

къщички с охрана. В три къщички, като трите прасенца. Най-трудна е тази със 

сирийския обитател, тя е за мен. Нищо, че понаболява малко отляво, все пак 

лейтенант бях, а те - сержанти. Тъй, че най тежкото за мен, а бай Гроздан и 

братчеда поемат отговорност за другите две.  

 

После си поговорихме за средствата... някой беше казал, че перото... това 

де, писалката е по-силна от меча, особено ако е по-големичка... вярно е, аз 

открай време обичам да пиша с една голяма писалка марка АК-47, 7,62 мм., с 

компенсатор и  заглушител... за да не се пилее мастилото насам-натам. А и 

“почеркът” ми си е все същият. А Гроздан си обича РПГ-42, много удобна 

писалка за поставяне на точки в края на изречението. Окончателни. Братчеда е 
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по-съвременен – дай му “Глок” на него, или “Колт”, ама негова си работа. На 

мен си ми е добре и с АК-47, и с ИЖ 9 мм., демоде съм. Така. Писалките 

дойдоха на другия ден сутринта, със все мастилото и другите пособия. Аз взех 

и меча. Няма “или” – и писалката, и меча! Изчакахме да се постъмни, и – хайде 

раничките на гръб. Доставка на благинки по домовете. 

 

Подробностите знаете от медиите на другия ден. Разчистване на сметки 

между известни банди от криминално проявени лица, занимавали се с 

незаконен трафик на хора и наркотици. Ставало дума за разпределение на 

пазарите. Преброени са общо 26 тела, няма оцелели. За сега няма и задържани, 

работи се упорито по десетина следи. Компетентните органи ще информират 

обществеността в съответните срокове. 

 

Репортерите били много впечатлени от следите от гранатомет тук и там, и 

от... хм... меча, който намериха да стърчи от гърба на сириеца (върнах му го, 

само смених посоката – ти на мене, аз на тебе, нали? Честно и почтено, само, че 

този път без грешки – очи в очи, и точно през сърдечния мускул). Беше 

обяснено, че това е някакво си там религиозно отмъщение – човекът бил 

сириец, и функционер не само на ИДИЛ, ами и на Алкайда, че и Муджахедин! 

Виж ти каква работа! Не ги разбирам тия... ислямисти! 

 

По времето на тези репортажи ние с бай Гроздан вече бяхме в Родопите и 

пиехме козе мляко, а братовчедът се главоболеше с лъскането, почистването и 

зареждането на 16 бунгала (без моето), за настаняване на европейска делегация 

по въпросите на мултикултурàлното общуване и правата на бежанците, която се 

очакваше тези дни в София. Жена ми (по-точно продуцентската къща, която тя 

оглавяваше) пък се беше заела с културната програма не тези главочи - искали 

да слушат “Мистерията на българските гласове” и да гледат нещо си там на 

Панчо Владигеров, ама това го разбрах по-късно. Да слушат и да гледат, нали, а 

не да се мъчат да ни “окултуряват” по тяхно му.  

 

А ние с бай Гроздан, след като той отпрати пишлемето и провери как са 

козите, си пием мляко. После ще пием от 60-градусовата билкова отвара, ще си 

спомним това-онова, той ще си поплаче за Айша, а аз ще се наспя. Утре ще се 

обръсна, ще включа телефоните (и трите), ще разчохля колата и ще се прибера 

в къщи след здравословната триседмична почивка в Родопите... Няма значение, 

че малко понаболява от ляво. А дали някой е прибрал парчетиите на онова 

пежо, хич не ме интересува. Само ми се ще ако са прибрани, да е от някой 

циганин – ще заработи човекът хем за хляба, хем за ракията. Без педераски 

истории. А аз ще помоля жена ми, като се прибера, да види кога ще има 

концерт на  оня джаз-квартет, дето го изпуснах. Казват китаристът бил голяма 

работа, а и флейтата...  
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Въпреки постигнатите големи успехи напоследък... 

 

“Въпреки постигнатите големи успехи напоследък, все още има какво да 

се направи за благоденствието на народа...” – така започна встъпителната реч 

на закупилия длъжността Суперпредседател на Народната Сбирщина на 

Демократична Евронасочена Булгария на Истинската Любвеобвилност 

(съкратено ДЕБИЛ), държавата, която първа въведе прогресивните промени, 

описани разбираемо и ясно в поредната правилна Директива на Юропейската 

Сбирщина (ЮС). Името на самата държава беше прието преди това в 

съответствие с друга Директива. 

 

Тези последни промени бяха свързани със сливането на принципите на 

демокрацията с принципите на пазарната икономика, което си е съвсем 

разбираемо и отдавна се очакваше – нищо от старите правила не беше останало 

незакърпено, и нищо всъщност не работеше от много години, а и лобистите 

бяха принудени да се трудят в нечовешки условия. Много от тях направо бяха 

съсипани от непрекъснати дразнители като журналисти, неосъзнати прокурори 

и дребни хулигани, които хвърляха по тях развалени домати, яйца и фекалии. 

 

На първо място, избирателната система се замени с продавателна система 

– всичко, което беше все още интересно, се продаде на търгове с тайно и много 

демократично наддаване, организирани от ЮС и контролирани от дейци от 

Латинска Америка и Афганистан, които имаха най-голям опит в подобни 

операции. Имаше и малко трупове, но понеже те не бяха съответно и надлежно 

идентифицирани, се прие, че такива всъщност няма, и от това изкяриха отделни 

обитатели на Столичния Зоопарк (съгласно друга Директива, за правата на 

животните).  

 

Втората добра промяна се състоеше в това, че беше окончателно (най-

после!) забранена и криминализирана нездравата практика на някои особени 

журналисти сами да си пишат материалите. Отсега нататък материалите ще се 

дават на журналистите предварително написани, редактирани и без печатни 

грешки от нов специален отдел на Сметната палата (тази палата се продаде, 

също съвсем демократично, на неизвестен собственик от същата Латинска 

Америка, който в анонимно обръщение към нацията беше обещал кратко и 

ясно: “Дупе да ви е яко!”, което зарадва някои общности). Контрол по 

непроменеността на публикуваните текстове се поема от МВР съвместно с 

прокуратурата, които ведомства бяха закупени от същия собственик. 

Собственикът вече беше обнародвал ценоразпис за предварително изготване на 

публикации по заявка на заинтересованите лица. 

 

Третата промяна, отдавна назряла и де факто работеща от много години, 

беше една от основните промени в Конституцията, наложени от същата 
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Юропейска Директива, и беше пряко свързана със съдебната система. 

Въвеждаше се Златно Правило: “Който има най-много злато е най-много прав”. 

Точка.  

 

Четвъртата промяна (която всъщност не учуди никого, защото си беше 

така от много отдавна) гласеше: ”Държавните служители в новозакупените 

ведомства се назначават от собственика. Разходите за облекло и атрактивно 

бельо се поемат от самите държавни служители. Сексуалната им ориентация се 

определя от сексуалната ориентация на собственика”. Кратко и ясно. 

 

И петата, може би най-важна промяна, забраняваше всякакви сбирки и 

демонстрации навсякъде и от каквото и да било естество, с изключение на гей-

парадите. На всички им беше писнало от ненужни шумотевици по тъпи 

въпроси като правата на пенсионерите например (те така или иначе скоро ще 

умират), а и съгласно последните статистически проучвания, финансирани от 

ЮС,  педерастите и лесбийките бяха 89,3 % от населението. 

 

Възникнаха и някои проблеми. Никой не искаше да купи Националния 

исторически музей, Булгарската академия на науките (БАН), Министерството  

на културата, Министерството на регионалното развитие, Министерството на 

отбраната и някои общини. А причините бяха лесно разбираеми:  

а) В историческия музей единственият останал автентичен експонат беше 

пазачът бай Пешо, другото бяха пиринчени отливки и ксерокопия. Оригиналите 

се намираха на безопасно място в частни колекции – отдавна. Сградата беше 

пред срутване. 

б) В БАН се водеше война за председателското място между най-

образованите нейни членове-академици (шест души със завършени техникуми, 

трима с гимназиално образование и още шест с основно, но с документи за 

завършени тримесечни курсове по английски език). Научни изследвания се 

извършваха само в сферата на оформлението на листовките за новите 

суперлекарства от рекламите. Сградите отдавна бяха отдадени под наем с 

изгодни условия (за наемателите) за период от 200 години. 

в) Функциите на министерството на културата отдавна бяха поети от 

някои по-нагли продуцентски компании (чуждестранни).  

г)   Регионалното развитие също беше поето от нагли компании. 

д) Министерството на отбраната в същност отбраняваше двата последни 

останали язовира (единият на Витоша, другият някъде в Делиормана). 

Разполагаше с два ръждясали танка без двигатели и оръдия, две добре залепени 

надуваеми лодки, и две пушки-кремъклии съгласно Директивата за 

Омиротворяване на Балканите, а въпросните общини, които не се купуваха, 

бяха с население от 0 (нула) граждани, и имуществото им отдавна беше 

разпродадено по най-различни начини. 
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Проблемите бяха решени и единодушно гласувани от представителите в 

Народната Сбирщина (дупитатите) със следния текст:” Закриват се. Не подлежи 

на обсъждане и обжалване”.  

 

Няколко думи и за върховния орган на държавата ДЕБИЛ – Народната 

Сбирщина. Дупитатите бяха си платили за столовете, а после всичките вкупом 

бяха закупени демократично по новия закон (от непубликуван купувач, но 

мълвата говореше, че това е човекът, който всъщност добре управляваше 

държавата задкулисно, от чужбина, през последните години). Всъщност 

купувачът си беше крупен предкулисен бизнесмен с офшорна ориентация, 

който не страдаше от излишна суетност и тщеславие. Длъжността на 

Суперпредседателя не беше от търсените, въпреки, че беше предложена на 

първо място в списъка за предстоящите търгове. Затова се наложи да бъде 

продадена с отстъпка на единствения пожелал – бивш полицай от охраната, 

който отдавна имаше зъб на всички бивши председатели, защото не го 

поздравяваха. 

 

Около длъжността Държавен глава (Президент) на държавата ДЕБИЛ се 

завъртя малка интрига: първоначално обявената сума за нея  се оспори от вече 

закупените Конституционен съд и Министерство на правосъдието, беше 

намалявана няколко пъти, и накрая без особени конфликти беше прието, че 

длъжността се закрива и нейните функции ще се изпълняват от Президента на 

гей-дружинките. Малкото конфликти бяха с малко недоволни отпред на 

площада, но след бързата намеса на компетентните органи някои животни от 

Зоопарка пак изкяриха. 

 

Приходите от търговете бяха разпределени между спечелилите същите 

търгове съгласно специален закон, приет спешно от Сбирщината с мнозинство 

от 97,5 % (не гласува само един дупитат, който по-късно беше намерен в 

тоалетните и също зарадва животните в зоопарка). Някои от заинтересованите 

лица поспориха за разпределението, но спорът беше решен по реда на Златното 

правило. И така, благоденствието на народа беше вече в здрави ръце за 

идващите светли години на просперитет, възход и всеобщо щастие за всички.  

 

Последното преброяване от някаква не особено законна организация, 

преди да бъде закупена от афганистанец, споменаваше за брой на населението 

точната цифра от 136 226, обаче по-късно беше уточнено, че публикацията е с 

печатна грешка.  

 

След корекция на грешката, верният текст, изготвен от Сметната палата, 

и проверен от МВР и Прокуратурата,  даваше цифрата 13 622 666, и това 

сигурно е така. Няма начин да е иначе след многогодишния неспирен възход! 
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Каквото и да правиш, някой пречи! 

 

             "Според източници от Националния Статистически 

      Институт през последните 25 години страната са  

      напуснали повече от 600 хиляди български граждани" 

                (из изказване на български  политик) 

 

Той винаги е бил умно и трудолюбиво момче. Изучи се с много усилия – 

начално, основно училище, техникум, шофьорски курс, даже и немски език 

научи!  

 

Правеше всичко по-добре от другите – в местния футболен отбор 

отбелязваше головете, а  когато се налагаше, заставаше и на вратата, и не 

пропускаше никога топка в своята мрежа. Момиченцата въздишаха тайно по 

него, защото на всичкото отгоре и изглеждаше добре. Освен това насмогваше и 

с добри дрешки – лятно време поработваше в близкия морски курорт ту като 

пиколо, ту като сервитьор.  

 

Беше и в армията, изкара задължителния срок като сапьор. И тогава 

разбра простата истина, че да бъдеш най-добър не е хубава идея. Това съвсем 

не устройва тези наоколо, а и началството не обича “натегачите” – уж ги 

насърчава, а в същност винаги ги набутва на най-мръсното място, и после им 

гледа сеира. С кеф. 

 

Наложи се да понабие този-онзи, за да го уважават и да не му правят кал 

поне открито, и някак си нещата потръгнаха. А и задълженията на сапьор го 

научиха на прецизност и перфекционизъм – сапьорите грешат само веднаж, 

втори път няма, нали? Оттам му и остана прякора Рамбо. 

 

След като се уволни, почна работа в един автосервиз по специалността от 

техникума. Вече беше поумнял – пак беше най-добрият, този път -  най-добрият 

монтьор в сервиза, но си отваряше очите за “изпуснати” гаечни ключове, за 

“случайно“ разлято масло, и за ръчички, които някак си естествено те побутват 

към не особено законни дела, като в същото време човечето зад тези ръчички 

гледа да остане незабелязано, да каже където трябва, а и да не изпусне после 

“келепира”. Наложи се пак да понабие този-онзи, но след като един ден намери 

в кутията си за сандвичи... човешко лайно, окончателно охладня към местния 

колектив.  

 

Премести се в туристическата сфера. Фотограф на плажа, портиер, 

сервитьор, барман, и накрая – екскурзовод с немски език. Оказа се, че тук не са 

чак толкова ревниви към личните ти успехи, стига да не бъркаш в канчето на 

ближния и да не говориш много-много... И разбра, че има природен дар за 
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екскурзовод – групите, които водеше, бяха винаги доволни от маниера му да 

опознава бързо всеки, и да помага с каквото може - дори извън задълженията 

си. Освен това познаваше добре региона и културно-историческите дадености, 

та имаше какво да им разкаже извън задължителното “...ако погледнете наляво, 

ше видите най-големия свинарник на Балканите...”. 

 

И тогава срещна жената на живота си. Австрийска гостенка, беше 

отседнала в хотела, откъдето водеше групи по туровете си. Запозна се нея в 

кафето отпред, докато чакаше народът да се събере във фоайето. Тя не беше от 

групата, обаче... с други думи вечерта след работа не се прибра на село, и след 

вечерята и нощния клуб се озова в нейната стая. 

 

Паснаха си страхотно, все едно, че се познават от години. Тя беше по-

голяма с десетина години, но беше красива, интелигентна, секси и с чувствно за 

хумор... а и беше сама. Той направо “хлътна”. И много бързо, някак си от само 

себе си - за няколко дни! – стигнаха до идеята за брак. Той взе отпуск, отидоха 

в Австрия, запозна се с родителите ù, те го приеха добре. Окончателно решиха, 

и след около месец борба с формалности и чиновници, стигнаха до подписите.  

 

Отидоха в селото му. Майка му по принцип не беше възхитена (бащата 

беше починал), но някак си прояви търпимост. На втория ден се поразходиха из 

селото, местната информационна агенция вече беше разпространила новината. 

И когато австрийката пожела да си поговори с десетината кибици, оглеждащи 

ги с любопитно недобро око от пейките в градинката, се случи първото 

недоразумение... тя каза, че много харесва селото (градинка, улици, даже 

постамент от някакъв паметник – самият паметник отдавна беше претопен...), и 

искала да помогне да се почисти наоколо.  

 

Кибиците веднага приеха идеята с възторг, и когато тя даде 200 евро за 

финансиране на делото, те ги взеха, много делово станаха всичките, и с бърза 

крачка веднага тръгнаха за инструменти... и също така веднага се забиха в 

кръчмата. Той опита да ги извади оттам, обаче... “Я са разкарай оттука бе, 

келеш! Бèгай си при австрийката – тя кво, кметица ли е решила да става... ай 

сиктир!” С други думи – мерси за парите, ще ги усвоим правилно! 

 

Второто недоразумение беше по-сериозно. Като се върнаха при майка му, 

намериха там по-големия му брат. Вместо да се запознаят както си му е редът, 

братът нападна веднага: 

 

- Слушай, братче, тая нема да стане... къщата е моя! На мене си е 

прехвърлена още от тате! Нема да оставаш тук с дъртата си мърла – тоя номер с 

придобиване по давност нема да мине!  

-  Чакай, бе, бате, ние не сме... 
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- Не ма “баткай”, ясен си ми! Марш оттука, че ша викна когото требе... а 

и адвокат съм осигурил! Ясно? Айде грабвай си австрийката – и да та нема! 

 

Майката стоеше мълчаливо зад брат му и не се месеше. Шок. Не беше 

мислил за такива работи! Ами сега? Направо потъна в земята от срам... как да 

обясни на съпругата си идиотската ситуация...и олигофренската българска 

“народопсихология” по селата, свързана с такива въпроси! Какво да прави? 

 

Жена му изглежда разбра какво става. Дръпна го настрани, той обясни 

нелепата ситуация надве-натри, и... без да си казват “довиждане” с когото и да 

било, двамата се качиха в колата под наем, с която бяха дошли,  и отпътуваха. 

Братът ги изпрати с тържествуващ поглед. 

 

За заминаването в Австрия нямаше пречки. След няколко дни престой в 

хотел на курортния комплекс, където гневът и срамът му се поуталожиха, 

заминаха. Опитите му да вземе някакви заеми от приятели и колеги се 

провалиха, така че... засега минаваше на издръжка. Като жиголо! Тя самата 

разведряваше атмосферата с финес и чувство за хумор: “ Моят български Рамбо 

не бива да се притеснява от такива дреболии! Аз съм богата!” 

 

Оказа се, че наистина не е бедна. Притежаваше агенция за проучване на 

общественото мнение, и контролния пакет акции на известно светско списание. 

Настаниха се в нейната къща – солидно имение, в малко градче в околностите 

на Виена. Съседите, интелигентни и приятни хора, го приеха добре и без 

предразсъдъци.  

 

Веднага започна работа в местния автосервиз. Приеха го добре, при 

неговата висока квалификация и умения. Нещата потръгнаха, и зараждащият се 

комплекс за малоценност позатихна.  

 

След около месец обаче колегите почнаха да му намекват, че не е прието 

да се остава след работно време, противоречало на политиките на профсъюза, 

нали... нищо, че не бил член... това можело бързо да се уреди! Стана член на 

същия профсъюз, стриктно започна да спазва регламентите и като че ли на 

недоразумението се сложи край.  

 

Оказа се, че не е недоразумение. Преди да изтече половината година 

изпитателен срок, собственикът го извика в кабинета си, и почти без никакви 

обяснения му връчи срещу подпис заработеното до момента. Не спазвал, значи,  

технологичните изисквания – двигателят, който възстановил миналата седмица 

само за два дни, всъщност изисквал десет дни. Страда добрият имидж на 

сервиза! А и печалбата не е същата... И не е успял да се впише в екипа... 
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Докато си прибираше нещата от гардеробчето, видя доволните погледи на 

някои от монтьорите... ще работиш бързо, а? 

 

Жена му пак го подкрепи. Регистрира си фирма за вътрешна архитектура, 

и започна да бачка яко. Без никакви ограничения за работното време, собствена 

фирма! Както се казва, излезе на прав път – най-после зависеше само от себе си. 

И наистина всичко тръгна блестящо – поръчките валяха, качеството му беше 

перфектно, печалбата бързо тръгна нагоре. Най-после се почувствува истински 

партньор на съпругата си. 

 

А и с нея всичко беше наред. Много се обичаха, и другите неща нямаха 

значение. Роди им се момченце  - само година и половина, откакто се 

установиха да живеят заедно! И тя, и той бяха на седмото небе. Детенцето 

растеше, както се казва, с часове, а не с дни, беше здраво, и майката беше добре 

след раждането. Това дори я беше подмладило. Тя смогваше някак си с 

помощта на наета жена хем да отглежда детето, хем да си движи бизнеса. 

 

А и при него всичко беше... абе за отличен! Печалбата от дейността 

позволи не само да купи втори ван за фирмата, ами и да наеме първоначално 

трима, а после – още седем работници. На четвъртата година от раждането на 

сина (детето вече можеше да пътува без риск) плати сам едномесечна почивка 

за тримата в Мексико, а за петата годишнина на момченцето подари на майката 

диамантена огърлица. 

 

Получи и австрийско гражданство. В България ходиха само веднаж, и то 

с ваучери на туроператор в един от големите зимни курорти. На приятели и, 

пази боже, на роднини, не се обади. Зимният курорт се оказа разочарование (в 

сравнение с това, което беше видял в Австрия). Нищо, носталгията не се оказа 

непреодолима болест. “Ако сте патриот, върнете се в Родината!”. Мерси. 

 

Разбираше се добре и с работниците си – те ценяха, че шефът може да 

бачка наравно с тях, а понякога и повече от тях. Ценяха и доброто си заплащане 

при него. Здравословна делова атмосфера, без сътресения и интриги.  

 

Особено добре беше приел три млади момчета, от България – двете бяха 

българчета, а третото – турчè. Даже ги покани в къщи една вечер, беше в 

навечерието на Коледа. Стана приятна вечер, жена му също ги хареса, само 

малко неудобно се получи с менюто – бяха забравили, че турчинът е 

мюсулманин. Икономката обаче се справи със ситуацията, имаше резерви. А  

после и момченцето им посвири на пиано, коледни мелодийки. Много му 

ръкопляскаха, то беше щастливо... изобщо стана мило семейно празненство. 

Жена му даже предложи да ги покани пак. 
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И той ги покани, около Нова Година нямаха работа. Турчето отклони 

поканата вежливо, но другите две момчета приеха, даже попитаха дали може да 

вземат приятелките си – също българки. Прекрасно! Вечерта донесоха цветя за 

дамата, и бутилка за него. Приятелките бяха малко... притеснително облечени, 

но какво пък, младежи. Този път вечерта се проточи, пак свириха на пиано – 

дует на сина с едното от момичетата, получи се горе-долу. Дори се оформиха 

два центъра – момчетата с жена му, а той – с момичетата и сина. Докато 

слушаше дуета, другото момиче се присъедини към момчетата, дочу, че май 

говорят нещо на по-висок тон, но не обърна внимание. А после всички си 

тръгнаха. Седемгодишният беше доволен от изявата си, обаче... вече беше 

време да си ляга. 

 

 След като го сложиха да спи, жена му го покани да си допият виното. 

Внимателно обясни, че май не е било много добра идея да канят тези... с други 

думи, момчетата бяха предложили услугите си... да я позарадват така де, а 

момичето настоявало... настоявало!... да стане манекенка в списанието на 

мадам! Така, че... недей, моля те, да ги каниш повече! 

 

 ОК. Ясно. Жалко, а изглеждат симпатични. Легнаха си и забравиха за 

неприятния привкус, останал от вечерта. 

 

 На сутринта реши да си почине с малко телевизия, така, че жена му  

отиде сама със сина на визита при баба и дядо. Уговориха се да планират 

вечерта, като се върнат след обед. 

 

 Малко, след като те излязоха, телефонът звънна. Момчетата... извиняват 

се за снощи, малко неадекватно се държали, сигурно от виното. Искат малко да 

се реваншират, канят го на кафе в комплекса, където живеят, може ли, шефе? 

Защо пък не – деца, опомнили са се, и сигурно ги е страх да не загубат работата 

си... ОК, ще дойда!  

 

Взе такси – шофьорът го изгледа малко особено, като разбра къде ще 

ходят – и слезе пред общежитието. Намери кафенето вътре, малко мрачно и 

мръсно, но какво пък толкова... не сме от благороден произход. Чакаха го в 

едно сепаре до вътрешната врата – и четиримата. Седна при тях, поразсеяха 

началното притеснение, той отказа алкохол и им донесоха кафета и кока-кола. 

За новата година! С извинения за снощи! Чукнаха се с кока-кола, пиха... и той 

изгуби съзнание. 

 

Дойде на себе си на друго място – някаква стая, много мръсна, с легло и 

леген на пода, с три стола, и много добре осветена. В леглото е той, съвсем гол, 

на единия стол са дрехите му, а на другите два седят... момчетата. Единият си 
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играе с малко пищовче, другият държи някакъв плик... май почва да вижда по-

добре... 

 

- Опа, шефчето се ококори... бе ти кво си праил с наште мацки тук цели 

три часа, бе? Я виш! 

 

И той вади от плика снимки. Гадост... и двете приятелки! Такова чак и в 

азиатско порно няма, а и с такива подробности! И снимките не допускат 

съмнение кой е под момичетата! Нищо, че очите му са затворени. 

 

- Схвана ли? Сега... кефа си е кеф, ама трябва да се плаща... тук и веднага! 

– и вади още нещо от плика, - Подписваш тук – и няма проблем! Запазваш 

сладкото си семейство със сладкото синче! 

-  Какво е това? 

- Ми документ, с който ми прехвърляш фирмичката, със все бусчетата... 

иначе тия снимчици отиват при женичката, а и със синчето нещо може да стане, 

нали... случват се разни работи с деца по улиците... – и се хили. 

 

Размазва с десния крак ухилената физиономия, докато левият юмрук се 

забива в другата, на този с пищовчето. Става, за всеки случай удря по още 

веднъж. Взима пищовчето – газово! – изпразва го и и го хвърля под леглото, 

като преди това го забърсва с чаршафа.  

 

След това ги проверява – дишат. Дребни злосторници. Добре, връзва ги 

със собствените им колани, в устите парчета от същия чаршаф. Проверява им 

джобовете – намира собствените си документи в портфейла, и парите му са там. 

Намира и ключовете си от къщата.   

 

Облича се внимателно, още малко му се вие свят, обаче адреналинът 

помогна. Пишлемета... за какво си мислят, че едно време му викаха Рамбо! Не 

само заради мускулите... Излиза. Оказва се вторият етаж на общежитието. 

Минава през вътрешната врата на кафенето... ония двете са вътре. Той хуква 

навън, те хукват в обратната посока. 

 

Когато се прибра в къщи, намери жена си на пода в салончето пред 

вратата на къщата... без съзнание, на пода разпилени същите онези снимки... а 

синът плаче... 

 

- Тате, онези двете каки от снощи! Хвърлиха на мама този плик, и после 

си тръгнаха веднага, като се смееха! Тате, какво ù е на мама? 

 

 Изпреварили са го мръсничките, докато се е клател и е идвал на себе си 

в метрото! Бързо. Икономката я няма, той вдига жена си внимателно и я 
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поставя на канапето. Обажда се... линейката ще дойде до три минути... вода, на 

челото и на устните, внимателно... тя диша на пресекулки, но диша...Праща 

сина да отвори на звънеца на медиците, а той продължава да я държи... 

 

 В болницата установиха, че е получила микроинсулт. Поставиха я на 

системи, ще се възстанови, не се притеснявайте! Не е терминален казус, ще се 

оправи за седмица-две... после с режим и без стресови натоварвания... Почна да 

диша по-спокойно... слава богу! А на полицията няма да се обажда – няма 

доказателства. И снимките вече са изгорени, но те и без това не са никакво 

доказателство. Гадост... кой да помисли... 

 

 След два дни тя дойде в съзнание. Беше при нея, на стол до леглото. 

 

 -  Как можа? Толкова да съм се лъгала в теб! Сигурно и друг път... 

 -  Почакай, не е така... нека да обясня... 

 - Не обяснявай, видях... хубавки бяха, а не като мен... как казвате в 

България... “дърта чанта”, а? 

 - Боже, как можеш... 

 - Не споменавай бог! Не искам повече да живееш при мен... напусни 

още днес – и откъдето си дошъл! Не искам да те виждам! Махай се! 

 

 Сестрата го изпроводи набързо. Върна се в къщата. Обясни на сина си, 

че мама ще се оправи, но сега трябва да го закара при баба и дядо. Докато мама 

се прибере. Майката и бащата бяха резервирани, и не пожелаха да изслушват 

никакви обяснения. Помолиха го вежливо да изясни отношенията си с дъщеря 

им, когато тя се оправи. Довиждане. 

 

 Беше оставил ключовете на масата в големия салон. Хотелът беше 

далече от къщата, но адвокатът го намери там. Той се съгласи на развод по 

взаимно съгласие...без стресови състояния за нея... и съдът бързо взе решение. 

Край. С право на свиждане с детето. 

 

 Онези повече не се появиха във фирмата, естествено. Турчето му каза 

малко притеснено, че според него са били наркомани, живеели в някакво 

общежитие с лоша слава, имало и от... техните там, ама той не ги харесвал. А 

той го помоли да намери две свестни момчета от... техните, които да си 

разбират от работата. Турчето обеща, явно не знаеше какво се беше случило. 

 

 В събота сутринта в хотела го намери полицай. Съобщи му, че двата 

буса на фирмата му снощи са изгорели на обществения паркинг, където 

обикновено нощуват. Няма засегнати други коли, няма задържани. Дали има 

подозрения кой може да е подпалвачът? Не, няма, не вижда такива – сигурно е 

вандализам! Полицаят оставя телефонен номер, и заминава. 
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 Ясно е кои са. Майната им, бусовете са застраховани. Стига с тези 

келеши – ще си намерят някъде майстора. 

 

 В сряда му се обадиха от болницата. Искала да го види. Бързо. След пет 

минути е там. Тича по стълбите, по три стъпала наведнаж. Закъснял е. Втори 

инсулт, този път... без връщане. Студена е. Откъсват го от нея, извеждат го, 

дават му нещо да пие. Напълно е изключил. Седя на пейката пред болницата, 

докато полицай от патрула го попита за документи. 

 

  Погребението е след два дни. И той, и синът плачат. Не, мойто момче, 

мама няма да се върне този път. Остани при баба и дядо. С мен ще се видиш 

после.  

 

 Баба и дядо също плачат. Не искат да говорят с него. Точка. 

 

 Два дни лежи в хотела и гледа тавана. На третия купува стари дрехи от 

магазин за втора употреба, и козметичен комплект. В хотела си сменя 

физиономията и облеклото, и излиза през служебния изход. Намира мръсното 

общежитие, и отива на бара в кафенето. Барманът, когото беше запомнил от 

онази сутрин, реагира правилно на 50-те евро. Четири от България ли? Две 

момчета и две момичета? Собственикът ги изгонил преди една седмица, много 

били скандални! Ами господинът защо се интересува? А, за момичетата... тук 

има и други момичета... Благодаря, довиждане. 

 

 Скандални, казваш. За това място. Май наистина са върхът, тези 

четиримата... нищо, ще ги намерим. Който иска, намира. В хотела – пак през 

служебния изход. 

 

 В следващите дни през деня работеше във фирмата, през нощта 

обикаляше разни места. Намери ги – в изоставена къща извън града, до гората. 

 

 На другия ден извика турчето в офиса си, и затвори вратата. 

 

 -  Ще поискам от теб една услуга. Мога ли да разчитам на теб? 

 -  Как мислиш ти, шефе? 

 - Ами мисля, че мога. За какво става дума – подава му факс, - утре 

трябва да отида до Германия, в този град, имаме голяма бъдеща поръчка там, 

ама аз не мога. Ще се справиш ли без мен? 

 -  Да погледна... мисля, че да. 

 - Обаче има една подробност... с теб си приличаме, ще трябва да 

пътуваш... от мое име – с мойта кола, с мойте документи... изобщо трябва да 

бъдеш “аз”, разбираш ли? 
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 - Трябва ли? 

 - Наистина трябва. Е? 

 - Добре. Ако трябва да знам повече, ще ми кажеш, нали? 

 - Да. Ето ти ключовете, тръгни утре сутринта, и се върни в други ден 

сутринта. 

 -  ? 

 - Така трябва. И подпиши договора вместо мен, подписът ми е 

простичък – ето го. 

 - Знам го, шефе... Добре. Ще ми трябва и това сако. И тези очила. 

 - Вземи ги сутринта, рано. Оттук. Е, хайде... 

 - Хм... каквото и да си намислил, успех, шефе, ти си свестен човек. 

 - Благодаря ти. 

 

 На другия ден, сутринта. Излязъл е пак през служебния изход на хотела, 

в дрипите и с нова физиономия. Носи си опърпаната раница и никой не му 

обръща внимание – макар и редки, но и тук има клошари. Стигна до гората към 

9, и през нея се добра до изоставената къща. Не къща, а съборетина – малко 

стъкла има останали само на втория етаж. Легна в храстите и зачака.  

 

 Към обяд едното момиче излезе, клекна, изпика се пред къщата и се 

заклати към таратайката, паркирана малко по-нататък. След малко излязоха и 

другите трима. Запалиха колата и заминаха. Той изчака малко, дотътри се бавно 

до входа – врата нямаше, - и влезе, като се ослушваше. Никой. На първия етаж 

– само боклуци и стара, вече изгнила мръсотия. На втория етаж положението е 

същото, обаче в една от стаите има оформено леговище – четири дюшека, по 

стените накачени порно плакати и... рекламен плакат на Слънчев Бряг! 

Носталгия, а?  

 

 Спринцовки навсякъде, мръсен памук, бутилки... така... подът е дъсчен, 

и дъските са подвижни. Подрежда внимателно каквото е донесъл под дъските, 

после ги връща на мястото им, а от горе – дюшеците и всичко останало, както 

си беше. Едва ли ще видят някаква разлика проклетите наркоманчета... 

 

 След малко е отново в гората. Лежи и чака. Не бърза за никаде – в 

същност той сега е в Германия... Келешчетата се връщат с таратайката малко 

след 5 следобяд – измъкват някакви торби, и ги повличат към бърлогата си. 

Очертава се голямо парти. Интересно как полицията до сега не се е заела с тях? 

Нищо, ще се заеме, в най скоро време... 

 

 След малко се чува музика – явно “кайфът” започва горе в бърлогата. 

Време е... включва радиодетонатора, ляга ниско долу, запушва уши и натиска 

копчето... почвата под него го подхвърля нагоре, чак тогава идва взривната 

вълнà... изчака малко и хукна навътре в гората. Погледна назад – от 
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съборетината няма и следа, само много черен пушек и падащи парчетии... да, не 

е като по филмите, няма зрелище... и останки няма да има – от нищо и от никой. 

Само смачканата таратайка се въргаля на около сто метра, сериозно нещо са 20 

килограма тротил! 

 

 После – детонатора в езерцето, и бързо до втората спирка на метрото. В 

хотела – през служебния вход. Време за сън. Без рум сървис. Сапьорите, макар 

и бивши, спят дълбоко след успешно изпълнена задача. 

 

 На сутринта, вече в обичайните си дрехи, излиза пак през служебния 

изход с голяма торба. Пътьом хвърля торбата в контейнер за смет след два 

квартала, и след половин час е в офиса си. Два часа по-късно турчето отключва, 

влиза, сяда. 

 

 - Добро утро, шефе. 

 - Добро утро. Как мина? 

 - Ето договора. Работата е добра, гледахме обекта... всъщност ти го 

гледа, даже настъпи една бутилка и се подхлъзна... клиентите много не се 

заглеждаха в теб, а и беше малко дъждовно и мългиво – повече ги 

интересуваше дали ще свършиш в срок... ти, разбира се, обеща. 

 - После пак ще си говорим за това. Нещо по-особено? 

 - Не, не ме спираха никъде, а и граничен контрол всъщност вече няма... 

и все пак защо беше това? 

 - Някой ден ще ти кажа. А сега ти ми кажи – ще дойдеш ли с мен в 

Сингапур? Правя филиал там, и мисля с теб двамата да се настаним в него. 

Бизнеса тук ще оставя на един адвокат, ние с теб ще го ръководим оттам... 

 -  Малко неочаквано... ама в Сингапур... като нищо! 

 - Добре, бягай да почиваш. Само остави сакото, очилата и другите 

работи... ето ти яке. 

 

 На другия ден медиите съобщиха за странен инцидент в околностите на 

малко градче до Виена – изглежда се беше самовзривила стара бомба, от 

войната. Няма пострадали хора и животни, районът е бил необитаем. 

 

 Противно на притесненията му никой за нищо не го потърси. След 

около месец заминаха с турчето за Сингапур, да задвижат новия офис и 

работата там. 

 

 Бабата и дядото бяха обявени за настойници на момчето до неговото 

пълнолетие. Той се видя с него чак след пет години, но двамата – нито тогава, 

нито по-късно, изобщо никога – не стъпиха в България. Често прекарваха 

времето си с дядо и баба, но това е вече друга история, и не е тъжна. 
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На гости при дядо 
 

 Миналата година не успя да дойде, не остана време за отпуск след 

спешното преструктуриране на корпорацията и разработването на новата 

пазарна стратегия (тази, с която бяха обхванати и доходите от помощи за 

умиращите от глад в някои крайно изостанали региони на света – Балканите, 

зоните около Северно море, Северна Африка и Австралия). Пристигна с полет 

от Дубай през Новоросийск, кацна в Тирана, и оттам с наета кола – по 

единственото останало третокласно шосе. 

 

 Май сбърка, че взе кола с повишена проходимост. Пътищата в южните 

Родопи все още имаха асфалт тук-там, понеже трафикът беше слаб (годишно 

два-три еврокамиона с изсъхнали клони и трупи от последните гори), и все още 

ерозията не беше ги заличила окончателно, както се случи с тези около бившата 

столица и бившите областни центрове. Всъщност там вече нямаше нужда от 

пътища – тези региони бяха напълно необитаеми, в тях оцеляваха с много 

усилия само групи от по 20-30 роми, известни с това, че могат да живеят без 

вода.  

 

 Малко хора знаеха, че ромите добиваха вода от древни дълбоки 

сондажи с ръчни помпи, и след това я съхраняваха в евробидони от по 1000 

литра. Хранеха се със суперконцентрати  “Монсанто” от помощите, хвърляни 

отвреме-навреме от орбита, и с всякакви трупове – труповете изобщо не гниеха 

след ръсенето с химикали съгласно Директивата за пречистване на околната 

среда преди половин век. 

 

 Два-три пъти видя роми с велосипеди, които бързо се криеха някъде 

сред камънака, като чуеха рева на бронираната еврокола. Видя и прочутите с 

устойчивостта си селища на скорпиони, единствените пустинни обитатели, 

които бяха оцелели след пречистването.  

 

 Спря на един хълм, огледа района наоколо и изключи защитата. 

Пренасочи енергията към комуникациите, и се свърза със сателита за новини. 

Всичко беше наред – виртуалното правителство от виртуалната столица на 

орбита отчиташе нови успехи след последната иновация за усвояване на скрапа 

от бившите градове. Явно идеята за преместването на столиците на всички 

изоставащи региони на сървер в евроспътник на орбита беше добра, а и 

демократичните киберизбори за виртуални правителства не създаваха старите 

проблеми. Администратор на тези сървери беше много честен еврософтуер, 

неподдаващ се на корупционни вирус-атаки, и поддържан от хакер някъде от 

Потомак. Ажур. 
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 Успокоен от новините, продължи пътуването. Независимо от майтапите 

и насмешките на колегите, имаше нужда да вижда дядо си – единственият жив 

роднина, след като родителите му бяха “безследно изчезнали” в големия взрив 

от падналата върху Брюксел международна станция “Мир”. Слуховете, че 

падането било организирано и проведено от една от корпорациите, и че 

всъщност имаше много загинали, бяха веднага опровергани от виртуалното 

правителство. Разпространителите на слухове също “изчезнаха безследно”. 

Трябва да има ред и спокойствие. 

 

 Навлезе в горите от трънак, магарешки бодили и шипкови храсти, 

типични за най-високите части на Родопите. Тук-там растяха и едни мутирали 

кактуси с особени прави листа и грудки, събиращи вода. Жилището на дядо му 

вече се виждаше – четири контейнера с киберзащита, разположени около входа 

на пещерата под върха. 

 

 Дядо му беше чул шума на двигателя, и беше излязъл да го посрещне. 

Защитата беше изключена при отварянето на портала в оградата, затова дядото 

оглеждаше района, с любимия си античен АК-47 в ръце, докато евроавтомобила 

влезе и се паркира пред пещерата. Гроздан, още един корав старец, който 

споделяше пещерата с дядо му от много отдавна, метна дългата тръба на гърба 

си (РПГ-42 май се казваше, също от едно време), и заключи портала, след което 

защитата се включи автоматично. 

 

 Свалиха чувалите от багажника, и влязоха вътре. Седна, докато дядо му 

и Гроздан нареждаха масата “с каквото Бог дал” (а Бог беше дал много – и козе 

мляко, и козе сирене, месо, хляб от магарешки бодил, млади кактусови грудки, 

шипков мармалад и шипково вино, а и от вълшебния билков елексир на дядо  

Гроздан имаше; имаше даже и цигари от забранения навсякъде тютюн!). Всеки 

път, като пристигнеше, се шашкаше от комфорта и уюта тук – тези неща ги 

нямаше и в Дубай! Дядото беше го предупредил да не разказва нищо, ами да 

обяснява, че живее като първобитен човек с кози, дори и на координатора по 

мултикултуралност да не казва – особено на него! 

 

 Трите зали, в които живееха двамата старци с козите и магаретата, бяха 

осветени и климатизирани (дядото заедно с един негов братовчед, който беше 

погребан на входа на пещерата до паметника на някава Айша, си домъкнали 

едно време отнякъде едно абсолютно отречено от науката, а и абсолютно 

забранено нещо – “клетка на Тесла” му викаха, и тази клетка с размери 

30х50х50 см. вече почти век даваше ток колкото си поискаш, без електромер).  

 

 Вода имаше в изобилие от дълбокия сондаж в сърцето на планината, 

даже имаше басейн, какъвто и в големия дворец в Дубай нямаше! И навсякъде 

се поддържаше аромат на борова гора (тези гори бяха сред първите растения, 
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които умряха след спешното голямо пречистване на околната среда), – старците 

имаха атавистична слабост към този аромат.  

 

 Та седнаха на масата, опитаха от еликсира, хапнаха си сиренце и 

кактусови грудки, и се разприказваха (на античен български – дядото не 

обичаше евролингвата и америлингвата, въведени с Евродиректива за културна 

оптимизация на обществото, а и внукът се придържаше към него тук; беше го 

научил с хипнокурс, за което колегите много му се смяха).  

 

 -  Много ти благодаря за подаръците, внуче, много ни зарадва... 

 - О, стига бе, дядо, три чувала стар хардуер не са чак толкова скъпи – 

никой вече не ползува такива процесори, памети и дискове! Нали знаеш, всичко 

е вече “облачно” и под контрол! На летището даже не ги погледнаха, само 

провериха за взривни вещества. 

 - Няма значение, тук не се намират... е, хайде, разказвай, после ще идем 

да видиш козите... 

 -  Какво всъщност да разказвам, нали всичко е в новините... 

 - Знаеш, че новини не гледаме и не слушаме, а знаеш и мнението ми за 

тях... 

 - Ами за какво са ти тогава тези антени горе на върха? Нали последния 

път ти донесох и една параболична, да смениш старата... 

 - А, те са за друго, но за това после... та разказвай! 

 - Ами... от последното ми идване нещата при нас много се подобриха! 

Вече работим само по 14 часа, а понеже измислих автоматичната листовка за 

суперлекарството против депресия, получих даже привилегия за запознанства и 

съвокупляване! Обещаха ми и право на дете, ако пак така работя!  

 

 Дядото и Гроздан се спогледаха някак особено... 

 

 - А, и най-важното – правят ни “кайфове” вече всяка седмица, а не на 

месец, както беше по-рано! С еуфорин, безплатно! И съм в групата на особено 

привилегированите – спим в леговища по 4, а не по 16, както по-рано. Само 

трябва да внимавам да не говоря и да не мисля на български, не се приема 

добре от координатора по мултикултуралност... а и кредитният ми лимит вече е 

неограничен, след като подписах декларация за универсална задълженост во 

веки веков... нали ти казах и предния път, всичко върви много добре! 

 -  Казваш, и право на дете... имаш ли си вече приятелка? 

 - Ами запознахме се с едно момиче от отдела за свръхпромоции – 

русичко такова, много мило и умно, освен задължителните езици тайно научила 

с хипнокурс и руски, и български, и украински – само на мен каза, преди един 

“кайф”!  

 -  И отдавна ли? 
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 - А, не, отскоро – преди половин година. Те я преведоха при нас в 

Дубай от офиса в Торонто, след като родителите ù... изчезнали безследно при 

онова леко земетресение... голяма сладурана! А родителите ù са били българин 

и рускиня, отпреди забраната за произволни хетеросексуални бракове, както 

мойте мама и татко... много си пасваме! И ми каза под секрет, че имала жива 

баба някъде в Квебек, в планините! Като тебе, дядо, от суперкоравите упорити 

старовремци, дето живеят като диваци на самоиздръжка! 

 -  Виж ти, Тинчето от Търново! Е това ако не е... 

 -  Ама ти да не я познаваш, бе, дядо? 

 - Как да не я познавам, познавам я, вчера си говорихме с нея за теб... 

ние с нея едно време... с други думи, беше колежка на баба ти, емигрира в 

Канада и там се задоми... беше експерт по древна история на България, а и от 

компютри разбираше по онова време...като баба ти... ох, размечтах се... 

 - Ама как си си говорил с нея? Ами нали нямате тука лицензиран 

комуникатор?  А и за баба... май нищо не си ми разказвал, все заобикаляш 

темата! 

 - Беше малък, ама сега вече може... дай си комуникатора... гледай сега 

тук, виждаш ли как мига тази лампичка? Комуникатора ти е “приспан”, откакто 

премина оградата. Като си тръгнеш, ще го “събудим” – сега съобщава на 

всички, че си извън обхват...така, дръж, прибери го, можеш даже да го 

изключиш, няма да разберат... та за баба ти. Тя беше един от най-големите 

световни експерти по древни култури... и беше много красива и умна... но и 

много упорита, и не особено гъвкава... Та когато излезе онази директива за 

мултикултуралната... еврооптимизация, тя беше една от малкото, които веднага 

разбраха за какво става дума и открито се противопостави, с цяла група като 

нея. На един конгрес в Цюрих по тези въпроси тя и групата... “безследно 

изчезнаха”. Тогава и аз схванах какво става, и също “изчезнах” – тук, при дядо 

ти Гроздан, заедно с един братовчед. За това знаеха само майка ти и баща ти... а 

на теб казах преди четири години, нали си спомняш, когато се убедих, че си 

различен от другите тъпанари, и умееш смислено да мълчиш... малко беше 

сложничко, но се появих на онзи там ваш... излет по родните места, в 

развалините на София, помниш ли? 

 - Как няма да помня, да видиш жив легендарен клошар, и да разбереш 

изведнъж, че имаш дядо от диваците... дето са на изчезване,  и живеят като 

питекантропи в планините!  

 - Сега мислиш другояче, нали? Ставай, време е да ти покажа някои 

неща, за които не знаеш. 

 

 Станаха, а другият старец остана на масата, като си пийваше от 

елексира и дърпаше от цигарата си. Минаха през втората зала с леглата и 

басейна, влязоха през двойната врата в залата с козите и магаретата. 

Животинките спокойно си хрупаха това-онова, изгледаха ги не особено 

любопитно, и продължиха заниманията си, а едно от магаретата дойде и се 
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отърка о тях, както го правят котките и кучетата. Дядото внимателно го 

отблъсна, и отвори една врата, която внукът по-рано не беше забелязал, зад 

яслите на животните. Влязоха вътре, и дядото затвори вратата. 

 

 Внукът замръзна. Залата беше по-малка от другите, обаче... седем  

големи екрана, единадесет по-малки под тях и голям плот отпред с най-

различни джунджурии по него. Встрани видя метални шкафове с оборудване, 

кабеловоди, вълноводи и още една “клетка на Тесла”. Най-отгоре, над екраните,  

видя две емблеми, май от злато - на едната от тях имаше лъв с корона, а другата 

беше на някакъв конник... спомни си - Мадарският конник, за който беше 

чувал, и който е бил изтрит от скалата като особено вредно суеверие съгласно 

онази... Директивата за мултикултурална еврооптимизация! 

 

 - Сядай, внуче, и слушай внимателно! Та както ти казах, “изчезнах”, и с 

помощта на братовчеда и някои приятели на баба ти създадохме това място. 

Такива има на още единадесет места по планините, едното от тях е в Квебек и 

там живее баба Тинка от Търново – бабата на твойта приятелка, с нея си 

говорихме за теб... 

 - Ама как си говорите, нали нямате комуникатори и другите средства са 

забранени демократично... нали всичко се прослушва... превантивно и съвсем 

добронамерено от координаторите...  

 - И до това ще стигнем. Та като “изчезнах”, приятелите на баба ти ме 

въведоха в някои неща... накратко, малко след втората световна война... 

 - Чакай, нали това за войните е вредно суеверие... 

 - Не е суеверие, ами си е самата истина! Та след втората война на седем 

различни места на планетата кацнали от тези, както тогава ги нарекли, НЛО... 

 -  Друго суеверие! 

 - Слушай сега, за суеверията после.. та кацнали представители на 

седемте раси, които някога - преди 25 хиляди години – са представлявали елита 

на нашата планета. Накратко, имало е голяма война, галактическа, и нещата се 

объркали сериозно, чак напоследък са се уталожили... та едната от тези раси е 

била БЪЛГАРСКАТА! Виж Мадарския конник, той е спомен от по-добри 

времена! Така... та тези представители се срещнали с разни хора, и им 

съобщили, че са дошли да помогнат пак да станем нормална галактическа 

цивилизация...  

 - ... Но това никак не се харесало на някои среди, та спешно била 

организирана... организацията ООН и разни други неща, и тази информация се 

поставила под най-строга забрана. Борили са се с това, опитвали са – помня 

имена като Кларк, Сейган, Кейхоу, Амбарцумян, Ажажа, Гор, Хокинг, и 

други... но били слабички, и постепенно къде със страх, къде с по-сериозни 

средства, им затворили устите... После станало още по-лошо, когато истинската 

власт на планетата преминала в ръцете на корпорациите. Те обаче не се 

отказали, само разбрали, че няма да стане лесно... и оттогава, под цялата тази 
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гадост, наричана “демократизация  на света”, съществува друг свят, в който 

влязох когато “изчезнах”... Баба ти трябваше да бъде тук, не аз, но какво да се 

прави...  

 

 - Това, което виждаш тук, са все подаръци на древните – клетката на 

Тесла е най-малкото, тя също е от тях. Та на въпроса ти отпреди малко – 

комуникацията е подпространствена, така, че като си говорим с баба Тинка за 

теб, никое от координаторчетата не може да ни чуе! Можем да си говорим и 

конферентно - с всичките други единадесет центъра, и със седемте 

кореспонденти из галактиката! Не ти се вярва? Гледай сега... Връзка с три, 

спешно!... (след около пет минути третият екран от малките светна, на него се 

появи лице на стара жена с побеляла коса и сини очи, и се чу гласа ù: 

 

 -  Здрасти, кво става, че така спешно... 

 - Здрасти, Тинче! Да те запозная с внука си! Ето го, хубостника... (ела 

насам, седни тук), - знаеш ли, че внучката ти му е гадже! 

 -  Здрасти, младежо, приятно  ми е.. днес научих... 

 -  Твойта кога ще идва при теб? 

 -  Ами ще мислим... ако няма друго да бягам, имам кози да доя...  

 -  Бягай, до после! – и екранът изгасна. 

 

 Старецът изключи нещо, почеса се замислено по врата, и се обърна към 

внука: 

 

 - Сега стигаме до най-важната част. Ние старите реликви живеем дълго 

благодарение на козите и... някои други галактически джаджи, обаче не сме 

вечни. Та ще трябва да те преместим тук, заедно с твойта приятелка. В 

половината от центровете вече има младо попълнение, малко сложно е за 

организиране, но не е невъзможно... с тези “безследни изчевания” напоследък, 

организирани от “новия световен ред”... 

 -  Момент, дядо, чакай малко... това е като в онези суеверни приказки от 

преди оптимизацията, фантастичните глупости... 

 -  Ти да не си чел от тях? Нали са забранени и унищожени? 

 - Намират се... та като имате такива неща – показва към металните 

шкафове, - какво ви пречи да оправите света веднага? Заедно с онези 

приятели... от галактиката? 

 - Бързо схващаш. Виждаш ли, галактическа политика... оказва се, че и 

там има лицемери и политиканти, а и други, наистина важни неща... например 

Бог... та трябва да се оправяме сами. Сам ще разбереш след време, като 

навлезеш. И така, с нас ли си? 

 -  Ако кажа “Не”? 

 - Много болно ще ми стане... а ти ще забравиш за всичко тук, и ще се 

върнеш в Дубай да продължаваш с... важното дело за храненето на умиращите 
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от глад с гадости... и да си спиш в леговището за 4 души след еуфорина! А ние 

с баба Тинка и дядо Гроздан ще мислим какво да правим! 

 

 Внукът погледна замислено дядо си, после се обърна към емблемите на 

стената: 

 

 -  Едното е Мадарският Конник, а другото? 

 - Другото е герб на една държава, за която вече не се споменава – 

България се наричаше, аз съм българин, баща ти и майка ти бяха такива, и ти 

също си българин! Тези развалини, в които се запознахме, бяха навремето 

столица на тази държава! И аз и баба ти живеехме там! Там тя се опитваше да 

ми отвори очите за истинската култура на света! 

 

 И дядото отпусна ръце в скута си и се разплака... Внукът стана, 

прегърна го и се опита да го успокои. Дядото избърса очи със старческата си 

петниста ръка, погледна го и пак попита: 

 

 -  Помисли си днес, и решавай с нас ли си... 

 - Няма какво да мисля, оставам... още сега... май ще трябва да уча 

всичко отначало... обаче... 

 - Няма “обаче”.  Ще “изчезнеш” заедно с евроколата си, циганите ще 

разграбят останките, там ще бъде и комуникаторът ти... на тях може да се 

разчита за някои неща, и там имаме приятели... а гаджето ти ще “изчезне” след 

една седмица, ще го организираме с Тинка, и с наш транспорт ще я докараме 

тук! 

 - Дядо, знаеш ли какво си мисля... може би не е случайно, че нещата в 

света са тръгнали така... някъде в мрежата бях чел за “катарзис” – “пречистване 

чрез страдание”... може би точно това ни се случва...  

 - Знаех си, че си умно момче, такива ще трябват... ох, колко много 

такива ще трябват... няма страшно, щом сам си го разбрал... 

 - Не сам, говорихме си с мойта приятелка за това... тя мисли така! А аз 

чак сега го разбрах! 

 - Важното е, че си горазбрал. Айде да ходим да ти организираме 

“изчезването”! 

 

 И дядото тръгна към вратата, зад която бяха козите и магаретата – 

последната истинска опора на българската и световната култура.  
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Бъдещето ли? Няма страшно! 

(разказ от очевидец) 

 

 Напоследък чувам, че много хора се притеснявали за бъдешето на 

България – и икономисти, и културни деятели, и футболни фенове, а даже и 

българските цигани (извинете, рòми – те милите не знаят, че имената им 

произхождат от двама братя, които навремето ги извели от Индия – Цегòйнер и 

Рòман май се казвали, и че циганин съвсем не е срамна дума). Та тотално 

притеснение, ви казвам, повече няма накъде!  

 

 Аз пък думам, че ако нещо трябва да ни притеснява, то е настоящето, 

ама нейсе, запуши я, както казваше един мой любим виден бизнесмен от 

началото на 20-ти век. И решавам да внеса малко яснота.  

 

 Обаждам се на един приятел от Алдебаран, със същата слабост като мен 

към водката и леда на кубчета (вие какво си мислите, че само земни живинки 

щъкат наоколо, и че само хора пият водка? Има ги всякакви, ама това е тема на 

друг разговор). Та за приятеля от Алдебаран, запознахме се преди две години 

на морето, там се беше маскирал на продавач на сладолед – съвсем като нас си 

изглежда в общи линии, ако не се вгледаш много-много в ушите му и ако не 

полюбопитствуваш какво има под дрехите му отзад на гърба. Той усети, че съм 

нещо разстроен (внимавайте, страшни телепати са - на морето веднага разбра, 

че гледам на шведката под полата!), и се материализира в хола ми. 

 

 - Кво става, бе пич? Да не са паднали пак наште с голяма загуба на 

нула? 

 - Не бе, чак такава трагедия няма – и му обяснявам накратко какви са 

притесненията за бъдещето, докато слагам водката, леда и доматения сок на 

масата. Той изяжда леда (от него те се напиват), а после си замезва с водка и 

доматен сок. Аз правя обратното, без леда, защото от него не остана нищо. 

 - Ега ти простотията, бива ли така, бе човек! Айде да отскочим до това 

бъдеще, дето толкова те гложде, ама първо дай още малко лед и водка за 

разредител! 

 

 Давам, има още във фризера, той се справи веднага – и водка направо от 

бутилката! Запали си една лунна пръчка (сега работи тайно на Луната, прави 

там разни ефекти по договор с алдебаранска фирма, атракция някаква – да се 

радват наште местни космонавти и астрофизици), аз - цигара от чист тютюн, и 

двамата се отпускаме. Гледам го – малко се е “пооправил” от миналия месец, 

когато беше налетял на една своя съгражданка по време на почивката си в 

Хисаря, и се беше върнал кожа и кости (не съвсем кости, де, силициеви пръчки, 

ама се тая). Хилим се двамата, аз – доволен от водката, той – от леда. После той 

става сериозен: 
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 -  Ама наистина ли сте толкова психясали? Що не си ми казал по-рано? 

 - Не е ставало дума, все за важни работи си говорехме – за Гунди, за 

Стоичков, и за тия младите, дето сега се учат да ритат... ама сега вече става 

лошо... а бе грозна работа, ти казвам. 

 

 Той се замисли, и след малко, като си дръпна от пръчицата, каза: 

 

 - Виш сега, малко съм зает тези дни – трябва да симулирам метеорен 

поток там горе, шефът нещо обещал, ама ще направим така – бърка в джоба на 

джинсите си (и те ги носят, тези Самуел Клеменс и Леви Щраус са били голяма 

работа!), и вади нещо като часовник, с каишка, -  сложù това на ръката си. Така. 

На долната скàла набираш сегашната година, дата, час и минути. На горната – 

когато искаш да отидеш. И с тоя големия бутон – напред и назад, нали? Само 

запомни – тая джаджа е простичка, не мести и през пространството. Откъдето 

тръгнеш, там и ще се озовеш, само в друго време... Не те съветвам да опитваш 

тук – тази сграда може да я бутнат след стотина години, избери си равно и 

стабилно място! И не се притеснявай за приказките на разните писатели, че ако 

пътуваш във времето, може да се срещнеш със себе си или да попаднеш в 

открития космос – това са простотии, тук има вграден компенсатор за тия неща.  

 

 Стана, като награби съдинката с лед и водката – кво да правиш, 

приятел, и каза, преди да изчезне: 

 

 - Айде, поразходи се там, и като свършиш, да ми го върнеш. А ако 

възникне проблем, само си помисли за мен, и ще те измъкна! – и изчезна. 

 

 Ето на това викам аз приятел. Гледам часовничето на ръката си – мяза 

малко на “Сейко”, ама не е толкова лъскав. Машина на времето, казваш? 

Набирам на долната скала сегашния момент, и се замислям... къде да отида? 

Кое ще да е най-стабилното място в пространството на този град? Градинката 

отпред? Министерският съвет или президентството?  Айде де... или петъчният 

пазар? Не ми се вярва много... а, сетих се. Викам такси, и след малко съм там – 

кръчмата пред парламента, тя не е мръднала от години...  

 

 Кръчмата, естествено, е претъпкана, обаче познат сервитьор ми намери 

място на една маса, викам си малка водка с доматен сок, там някакви викат 

“Оставка! Оставка!”.  

 

 Набирам 2500 година, същият ден и час, натискам големия бутон, и опа! 

Ето ме в бъдещето! Пак съм в кръчмата, ама на земята – поместили са масата и 

стола, се оказва... Малка конфузия, ама никой не забелязва от тези наоколо. 

Гледам – и парламента си стои, и конят пред него, с оня цар, и отпред някаква 

гмеж пак вика: “Уставка! Уставка!” И хвърлят нещо – май домати. А на тия в 
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кръчмата вниманието им заето с една красавица през две маси – дигнала си 

полата, и нещо показва на приятелката си – гледам, нищо особено, всичко си 

има момичето, съвсем наред.  

 

 Губя интерес. Набирам 3000, като тоя път оставам прав, а не седнал – 

два пъти няма да...! Там съм, ама нищо ново. Пак някави викат, кръчмата си е 

наред, само коня го няма – на негово място се мъдри някаква сергия, май за 

дюнери... Нова дата – 3500. Натискам, и опа! Този път има нещо ново! В 

кръчмата няма почти никой, а към мен идва сервитьор – и носи стол: 

 

 - Ща седните ли, или ща пийте прав? 

 

 Сядам, намествам се – и масата чиста, с покривка! – и питам: 

  

 - Водка има ли? 

 - Руска, шведска или ромска? 

 - Коя е най хубава? 

 - Ромската, ръзбира са...  

 - Ми дай 100 грама от нея с доматен сок... 

 - Молим? Грама? 

 - Бе дай голяма. 

 

 Разбра ме, и веднага носи! Чак сега се сещам, че нямам пари от това 

време... нищо, нали мога да се върна назад, няма страшно... пия... после виждам, 

че площадът е пълен, и никой не вика за оставка, или нещо подобно. Питам: 

 

 -  Кво става там? – и соча с палец. 

 - А, вий сигур не сти от тука. Любимецът на целата планета говори 

днеска наживу пред избрани хора, а не само през (и каза една дума, която не 

разбрах). Дошли са отсекъде, дажи и от Марс и Юпитер, да го слушат за Трети 

март (вярно бе, трети март е)... ако искате, идети, аз ша пучакам... 

 

 Речено-сторено, отивам – нали съм дошъл да гледам бъдещето. Отивам 

– и нищо особено. Дюнерджийницата я няма, на нейно място – цветя, едни 

особени... А на стъпалата на Парламента стои приличен човек на средна 

възраст, облечен в нещо като пелерина, и говори спокойно, но се чува насякъде. 

И всички внимателно слушат, без да викат нищо. Заслушвам се и аз. 

 

 - “... обаче няма да се надявате, че столицата на планетата ще се 

премести – тя си е тук вече от векове. Няма как, поели сме това бреме, 

обещахме, и трябва да изпълним, колкото и да ни тежи. А на жителите на 

Вашингтон и на Луната – да, да, вие там – ще кажа, че няма нищо срамно да не 
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сте българи, и вие сте дали нещо на света!” – и продължава да говори все 

такива неща, а аз се оглеждам наоколо. 

 

 Най-различна паплач... тоя например, с кожуха и шлема, какво прави 

тук, не му ли е малко топло? А там, с дръпнатите очи, на гейша прилича... 

питам тоя с кожуха, който явно не е от тук: 

 

 - Как разбирате какво говори? 

 - Вие не разбирате ли? Ами пийте една водка там, в кръчмата, и всичко 

ще разбирате! Във водката пред Парламента слагат (и казва дума, която не ми е 

ясна). 

 -  А, пих вече. Този кой е? 

 - Вие да не сте от Алдебаран? Това е най-великият човек на всички 

времена, такива неща уреди за нас пред Галактическата асамблея... 

 - Нещо с пенсиите ли? 

 - А, сега разбирам – трябва да сте от миналото...  

 - Личи ли ми? 

 - Ами май да, такива джинси не правят вече хиляда години... а и малко 

си плешив, такива вече няма... кой век? 

 -  Двайсет и първи.  

 - Ерата на упадъка! – и се дръпва от мен ужасен, - наистина ли сте 

ядяли децата си от глад? 

 -  Ай стига бе, кой е измислил тая глупост? Да ти приличам на канибал? 

 -  Вярно... а гей ли сте? 

 - Стига глупости бе, дай ми сестра си и ще проверим... извинявайте, 

малка остро реагирах... – той се отпуска, и пак приближава. – И какво толкова е 

уредил в Галактическата асамблея? 

 - Ами три неща – правото ни да пътуваме без визи в цялата галактика, а 

и до съседната, в Магелановите облаци, правото на 1000 години живот, като 

тях, а не мижавите 600, и най-важното – връщането на Тракийското съкровище 

от Сириус, където е било изнесено през вашия век...не е ли велик човек? Нищо, 

че е клониран от клетки на пра-пра-прадядо си, онзи сигурно също е бил велик 

държавник! А и от както е несменяем президент, галактическата Сметна палата 

се премести в София, цялата икономика на галактиката се управлява от тук... 

ама това е нищо в сравнение с Тракийското съкровище, а и концертите на 

Новата Магия на Българските Гласове... нямате представа какво е, щом сте от 

миналото...  

 -  И как се казва? 

 - Шегувате ли се, как се казва най-великият между човеците Homo 

Sapiens... ами това и малките бебета знаят... и титлата му дадоха преди три века, 

наследствената... това, драги, е Великият Наследствен Несменяем Президент 

бай Ганю Балкански от Своге! 
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 Направо седнах на жълтите павета... и трябвя да съм натиснал копчето 

за връщане, защото чувам наоколо “Оставка! Оставка!” Ставам криво-ляво и се 

оглеждам – и конят си е тук, с царя, и фасове наоколо, а и кръчмата отпред  е 

нормално претъпкана...ясно, в къщи съм. С треперещи крака отивам натам, 

сервитьорът (моят човек) ме гледа облещен: 

 

 - Ти къде изчезна, бе човек? 

 

 Май се е притеснил, че няма да си платя. Плащам и си тръгвам, няма да 

обяснявам за Алдебаран, я. А и за другото – няма да ми повярват! Ама аз поне 

една камера да бях взел... какво говоря, и на камера няма да повярват, и на 

сточленна комисия. Пък то и не си е за вярване... 

 

 Прибирам се в къщи като ударен по главата с мокър парцал. И титла му 

дали, значи, наследствена... ай да му се не види! Великият бай Ганю Балкански! 

Трябваше да питам дали не е уредил и нещо с розовото масло... И какво казва, 

столица на планетата... и Сметната палата на галактиката тука! Сигурно и 

думата “далавера” са забравили тия глезльовци, с 1000 години ги уредил!  

 

 Вадя нова бутилка водка и сядам на дивана, а алдебаранецът веднага 

цъфна. Усетило ме е, кучето. Подавам му машинката на времето, а той: 

 

 -  Как беше? Поуспокои ли се? 

 -  Ама ти да не си знаел? 

 - А не, нямам работа в бъдещето, шарим насам-натам, но предимно в 

настоящето и в миналото... ама аз дойдох за малко водка, че от тоя лед ме цепи 

главата... 

 

 Давам му цялата бутилка... и като ми светна! 

 

 -  Абе ти да не си някаво ченге там, на Алдебаран? 

 -  А, сети се... ама да не се разприказваш, от тайните съм... 

 -  Да не шпионираш нещо тука... 

 -  Не бе, от наркоотдела съм. 

 -  Хероин-мероин и подобни? 

 - Най-страшния наркотик преследвам, хероинът е нищо... ако знаеш 

този какво причинява в галактиката, ужас... Розово масло! Ама да мълчиш, че... 

 

 Е, сега я втасахме... столица на планетата, казваш! И галактическата 

Сметна палата тука! Аферим! Галактически бай Ганю Балкански с мускалите! 

И в Магелановия облак! Без визи! Ама все пак уредил 1000 години на хората...  

а аз съм седнал да се притеснявам за бъдещето! 
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Независим наблюдател 

(от когото не зависи нищо) 

 
 Днес решавам пак да стана невидим, и да прекося града пеша от край до 

край, за да освежа представата си за нивото на култура на съгражданите. Не 

знаете как се става невидим? Много е просто - слагате невзрачни дрехи, не се 

бъркате на никого в работата, и не проявавате никакво очевидно и очевадно 

любопитство. Това обикновено е достатъчно – освен ако не налетите на друг 

такъв “невидим”! 

 

 И така – ставам невидим, и на улицата. Рано е още за активен трафик, 

само случайни коли. На светофара майка с количка (с бебе вътре) пресича на 

червено, една кола спира, и отвътре се чува нещо за майки – сигурно се радва 

човекът. Леко мургав младеж отвинтва небрежно с джобно ножче капака на 

електрическата кутия на светофара, никой не му обръща внимание, в това число 

и аз, а той изважда късмет – получава парче алуминий, а не токов удар. 

 

 Продължавам надолу. Новата сграда на ъгъла вече е готова, чистят  

тротоара и прибират скелето. На фасадата вече има графити, появили са се сами 

през нощта. Някой май трябва вече да започне научно изследване на феномена  

- дали се появяват от някакви спори, или с магия, и в коя точно част на нощта се 

самозараждат. Народът може би иска да знае – ами ако започнат да се появяват 

и вътре, в стаите? 

 

 На тролейбусната спирка няма никой, само жена с жълта престилка и 

метла се бори с морето от фасове и смачкани чашки от кафе около кошчето. 

Минувач ù казва “здрасти” и хвърля хартиено пакетче вътре в същото кошче 

(виж ти, имало и такива!). Малко по-надолу една кола някак нервно паркира до 

другите, зад знака, който забранява това действие, и отвътре се изхлузва 

абсолютно пиян младеж на средна възраст. Мърмори си “...бе ти мене ша ма 

уважааш ли, да ти...”,  докато уринира в тревата и наоколо.  

 

 Минава полицейска кола, отвътре съсредоточено наблюдават момичето 

на отсрещния тротоар, което е повече съблечено, отколкото облечено, и 

очевидно се прибира в къщи след тежка нощ. Районният клошар си почива на 

пейка, количката му е вече пълна. Точно до него от бял бус вадят кашони 

задграничен алкохол “Made in Bulgaria” и зареждат магазинче, а двадесетина 

метра по-натам товарят разни неща в друг бус – явно там разреждат нещо. 

Продавачката в книжарницата лепи на стъклото отвътре промоция на виагра до 

другата, съобщаваща, че тук се продават билети за лотарията. 

 

  Минавам покрай табло за обяви. Ярки снимки на няколко дùви с 

балкански имена и на татуирани младежи (от неопределим пол), с обеци в 
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ушите. Изпод снимките се вижда част от текст на друг афиш: “ ...Травиата...с 

хора и оркестъра на... вход свободен...”. Върху афишите, а и извън таблото за 

обяви, нагъсто се информира населението за ясновидски, търговски и други 

услуги от всякакво спешно естество, тези обяви дават даже “екстри” – ивички с 

телефонни номера за откъсване. Такива има навсякъде,  изглежда през нощта 

също се размножават, чрез деление. 

 

 Заобикалам препълнени контейнери със смет. Май днес нещо са ги 

позабравили... а може би и контейнерите са невидими? Пооглеждам ги – и да са 

невидими, са напълно осезаеми, смрадта тежи и направо може да се пипне. 

Продължавам си по пътя с необоснован оптимизам – сигурно ще ги почистят... 

друг път! 

 

 Трафикът вече се посгъсти. Някои по-забързани коли си пресичат пътя 

една на друга, отвътре се показват пръсти (средни), и добронамерено се говори 

нещо за майки. От другата страна на улицата, по тротоара и извън него, се 

движи голяма група защитници на екологията на път към някакво си там 

учреждение, с плакати в походно състояние. След тях остава следа от фасове, 

смачкани опаковки и чаши от кафе. Някакъв дъртунгел се е спрял, говори нещо 

на групата и сочи към следата, обаче не получава внимание, а небрежен шамар 

от един от еколозите. 

 

 Трафикът заобикаля заети хора в средата на платното, които с помощта 

на кирки, лопати, дървени клинчета и чукове усъвършенстват и оптимизират 

водопроводната мрежа. И тук става дума за майки. Колите в това време съвсем 

добросъвестно се възползуват от събралите се локви вода, за да поизмият 

физиономиите на минувачите. Регулировчик няма - хората са пълнолетни, да се 

оправят сами! На отсрешния калкан се мъдри реклама на авиокомпания, която 

отдавна е закрита. В градинката пред дюнерджийницата седят няколко бодри 

жрици на ясновидските и другите услуги.  

 

 Продължавам си, напълно невидим. Наближавам важна културна 

институция – бившо някакво читалище, преоборудвано в крайно необходима 

бинго зала. До нея са се прилепили офис за бързи кредити, заложна къща и 

букмейкърски пункт. По-късно тук е израстнало чрез пъпкуване и кафене на 

тротоара, което в този час вече е пълно.  

 

 Времето е напреднало, сядам на крайна маса за кафе и цигара. Никой не 

идва (нали съм невидим), самообслужвам се и пак сядам. През три маси седят 

група особено културни и осведомени пенсионери, въоръжени с вестници, и 

аргументирано коментират последните върхови постижения на геронтологията, 

фармакологията и погребалните услуги.  

 



154 

 

 На друга маса по-навътре седят двама от представителите на друга 

култура, също свързана с фармакологията (и с погребалните услуги), и се 

опитват да фокусират погледа си върху нещо наоколо (за сега неуспешно), 

докато поглъщат енергийни напитки като разредител на прахчетата. 

 

 Отново на тротоара. Избягвам по чудо летяща от горе торба с разни 

понамирисващи неща (сигурно идва от неидентифициран летящ обект - НЛО). 

Оглеждам небето – нищо, явно НЛО-то също е невидимо. Обаче на фасадата на 

съседната сграда забелязвам някакво дете да виси на една ръка от балкон на 

шестия етаж, докато си прави селфи с другата! Успява и се прибира доволно. 

Уф! Пътьом заобикалям просяк, за който моята невидимост е невалидна, и 

тръгвам след двама младежи, оживено комуникиращи помежду си и с мрежата 

с помощта на слушалки, микрофони и малки плоски неща. За тях всички 

наоколо са напълно невидими, не само аз.  

 

 Наближавам болницата. Влизат линейки, излизат празни бусове, 

оставили нещо вътре, а момиче (между 20 и 50 години) преодолява моята 

невидимост и предлага да ми каже нещо за бъдещето... не успява, защото в този 

момент на входа за спешни случаи се разразява ожесточена битка между племе 

цигани и медици – циганите май надделяват поради тактически преимущества 

и числено превъзходство. Всички сеирджии се насочват натам, за да залагат кой 

ще победи, а в далечината виждам кола на известен TV канал... явно всичко е 

под контрол, довечера ще има сеир и за зрителите на новините, без залагания. 

Аз продължавам, пак невидим, нататък – до светофара, до ъгъла на тротоара... 

 

 Насреща идва един универсален баш-майстор със стълба на рамо, кутия 

инструменти в ръка и фас в устата, мърмори нещо с ъгъла на същата уста (нещо 

за майката на някой си там), същият този някой лежи малко по-назад, държи се 

за новопридобитата цицина и също говори за майка. Изглежда преклонението 

пред майката е доминираща черта на културата на този народ. 

 

 Пресичам на зелено. Противно на очакванията, никой не се опитва да 

ме сгази – може би, защото съм невидим. Наблизо има училище. Настигам 

случайна група ученици, които оживено си разказват как са получили шамарите 

(или са дали, не става ясно) на една учителка. Друга група от по-големи 

школници, движещи се в обратната посока (от чути думи разбирам, че отиват 

на книжия пазар), обсъждат исторически роман, в който България е велика, и 

друга книга, на Корнелиус Агрипа! Виж ти! 

 

 Някой раздава листовки за концерт на известен цигулар, входът е 

свободен - мен ме пропуска, невидим съм, - но и раздаващия листовките също 

не се забелязва от  повечето минувачи. На кьошето много вùдим ухилен мазен 

циганин с акордеон повдига настроението и/или гнева на минувачите почти 
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безплатно, а от близкия до него противопожарен хидрант тече вода. Хидрантът 

е невидим като мен, обаче локвата не е, понеже уличната шахта е запушена.  

 

 В центъра на града съм вече. Ето ги народните будители, продавачите 

на култура – седят наоколо на малки столчета зад/пред  всякаква продукция на 

кича и изобразителното изкуство, иконографията, порнографията, портретизма, 

кубизма, попарта и индустрията на сувенири и тенекиена бижутерия. Малка по-

нататък са лелките с разните му там дантелени покривки и макраметата. Около 

ъглите на територията шетат насам - натам услужливи доставчици на окултни 

приспособления и на малки пликчета с нещо, те са също невидими, особено за 

полицейския патрул, който пие кафе в едно от капанчетата. Невидими за 

полицаите са и момичетата, неизвестно защо внимателно бъркащи изотзад в 

чантите на група туристи, които захласнато разглеждат хитовата културна 

продукция по импровизираните щандове. Сигурно милите момичета поставят 

обратно там неща, което туристите случайно са изпуснали, за да ги зарадват. 

 

 Внезапно ми се дощява да отворя очите на полицаите, но после се 

сещам, че съм независим наблюдател и си продължавам по пътя. Заобикалям 

църквата и насядалите пред нея просяци, разминавам се с няколко колички с 

бебета, със забързан умислен свещеник, и продължавам. Обръщам глава да 

прочета какво има на местното табло за обяви, но прекаленото любопитство 

обикновено се наказва... Случват се две неща в бърза последователност: 

настъпвам бананова кора, и главата ми се среща с облегалката на близката 

пейка.   

 

 Събуждам се след малко на същото място, до пейката. Никой не ми 

обръща внимание, нали съм невидим... всъщност не, някой вече ми е обърнал 

внимание (едва ли е свещеникът) - липсват часовникът, портмонето и халката 

от пръста. Пропуснал е дребните стотинки и ключовете от дома, и за това сме 

благодарни. Двама младежи, стоящи наблизо, ме гледат с насмешка. Ставам – 

май няма нищо счупено! – и позорно се отказвам от продължението на 

невидимата и независима експедиция за изучаване постиженията на местната 

култура.  

 

 Прибирам се с автобуса, довличам се с асансьора, влизам и оглеждам 

щетите в огледалото. Слава богу, само цицина, няма кръв. Поразтривам 

удареното с каквото намеря, пускам радиото, откъдето ми съобщават за новите 

успехи на българската култура и футбола (особено важна част, ако не и най-

важната, от местната култура), за завидното състояние на екологията и 

икономиката, и се успокоявам. Решавам да прекратя изследователската дейност 

и експедициите - очевидно всичко е наред! Пък и съм независим, от мен не 

зависи нищо. А от вас? 
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Извънредно положение 
 

 Столицата на супердържавата Булгарùя осъмна напълно блокирана. 

Същото можеше да се каже и за малкото областни градове (бяха останали 

малко, защото повечето са вече необитаеми, след като новата звезда на попарта 

Крàсто, в желанието си да задмине една друга звезда – Крùсто, ги беше 

опаковал в използувана тоалетна хартия, и там... беше станало малко трудно да 

се диша). 

 

 Та столицата беше блокирана. Централните булеварди изглеждаха като 

писти, очакващи кацането на летящи неща, но такива нямаше – нито самолети, 

нито НЛО. И как да има, като покривите на околните сгради бяха окичени с 

униформени личности, натоварени с каквито си помислиш пушкала – от ловни 

пушки и карабини с оптични мерници до ракетомети, гранатомети и тежки 

картечници. Имаше даже няколко (над най-важните места – например 

заложните къщи, офисите за бързи кредити и центрания склад за марихуана), 

които подгряваха казани със смола и олио! А и небето беше чисто от граница 

до граница, след като новината се разпространи по Туитър и Фейсбук, и в 

съседните държави стана ясно, че при комшиите ще става нещо страшно. 

Неизвестно как, но и птиците бяха усетили притеснението, та жеравите от 

северните държави летяха на юг със заобикаляне  на земите около Витоша, 

Балкана и Пирин. 

 

 На всички кръстовища имаше патрули с шлемове и щитове. През 

километър – два бяха издигнати набързо барикади от чували с пясък, спешно 

изнесена покъщнина от жилищата наоколо, маси от кръчмите и заведенията за 

fast food, и натрошен инвентар от детските площадки. В празните пространства 

между тях, в набързо изкопани окопи и траншеи, щъкаха притеснени 

свързочници с макари кабел на гръб, а от командните пунктове надничаха 

обективите на бинокли, далекомери и телескопи. По покривите на най-високите 

блокове се въртяха антените на мобилни радари, дадени под наем почти без 

пари от съседна държава, а центърът за космическа връзка (също под наем, от 

друга държава) докладваше през няколко минути за ситуацията по картината от 

разузнавателните спътници. 

 

 Доброволните формирования на пенсионерите и домакините, 

въоръжени с тигани, кухнески ножове, точилки и сатъри, също бяха нащрек. По 

околовръстното шосе патрулираха, с гориво от резерва за инзвънредни 

ситуации, цели десет бронетранспортьора. Бяха извадени всичките шест танка, 

и те доразбиваха с веригите си малкото останал асфалт. От Африка се очакваше 

да пристигнат с извънреден полет на братска авиокомпания двамата баш-

майстори, които бяха обещали да поправят последния изтребител и двата 

налични хеликоптера, все още непредадени за скрап. Пилотите на тези неща 
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вече бяха докарани с каруци от постоянното си обиталище – овчарник в полите 

на планината, и след като се нахраниха и напоиха, слушаха внимателно 

инструктажа и сводката за ситуацията.  

 

 Медиите докладваха, че правителството и дупитатите вече са  извозени 

до секретен бункер (също с каруци от резерва за извънредни ситуации). Къде се 

намира този бункер не се споменаваше изобщо – толкова беше секретен, че 

някои започнаха да си мислят, че такъв изобщо няма. Обаче мълвата говореше, 

че всъщност го има, и се намира в подземията на бившия Мавзолей и в трезора 

на държавния резерв, след като парите от там бяха преместени на сигурно 

място в офшорните зони. 

 

 Паника почти нямаше и населението показваше висок дух. Малчугани 

разнасяха хляб, сол и вода по траншеите, а майките им също съдействуваха на 

бойците коя с каквото може. За тази цел в някои от окопите бяха поставени 

походни легла. Изобщо всичко се оказа добре организирано и под контрол. 

Оставаше само да се чака напастта да пристигне,  и да бъде посрещната и 

отблъсната както се полага. 

 

 А за страшното бедствие, което се задава, беше предупредила известна 

водеща от последното останало национално FM-радио. Съобщението, 

предизвикало всичките тези адекватни действия (съгласно записите от 

специални разузнавателни средства – два телефона на агенти-наркомани под 

прикритие), звучеше така: “... този път няма грешка, всички най-големи банди 

от Северна Америка и Британските острови вече пътуват насам, и ще ударят по 

нашите земи тази вечер. Обещават да разтресат всичко из основи, така, че да се 

запомни за дълго, да ни грабнат окончателно, да разбият  с гръм, трясък и жици 

главите ни, и да ни завладеят този път завинаги.  Първи ще забият още тази 

вечер на терена на арена...”. След това радиостанцията беше заглушена, и беше 

задействан планът за извънредни ситуации. 

 

 Напрежението и готовността за отбрана започнаха да спадат чак на 

втория ден, след като свършиха запасите от резерва. И изведнъж беше даден 

отбой, след като братската авиокомпания докара от Африка вместо баш-

майсторите министъра на културата, който беше командирован там, за да 

изшпионира как всъщност се отглеждат маймуни, хлебни дървета, батати и 

банани, необходими за нов подем на родната икономика и култура.  

 

 Министърът беше последният оцелял (след чистката на гнилата и 

вредна интелигенция), който беше изкарал едномесечен курс по английски 

език,  и затова заслужено беше министър на културата, маймуните и бананите. 

Та този достоен човек спокойно разясни на населението (радиостанцията 

отново работеше), че всъщност е станало малко недоразумение – имало се 
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предвид не банди, а bands, което на английски всъщност значело оркестри, и 

никого нямало да разбиват, убиват, забиват, заграбват, разграбват  и т.н., а 

просто имали намерение да посвирят на някакъв стадион... ама нямало страшно, 

понеже вече се били отказали да идват.  

 

 И народът си отдъхна. Извънредното положение беше отменено, 

правителството и дупитатите излязоха на светло и започнаха да дават 

интервюта в Туитър и Фейсбук как мъжествено са дали отпор на тежката криза. 

Шестте танка бяха прибрани с бутане в базата, оборудването под наем беше 

върнато на собствениците, а населението започна да прибира покъщнината и да 

зарива окопите. Пилотите се върнаха пеша в овчарника си, войниците се 

върнаха в палатките.  

 

 Обаче службите за сигурност останаха нащрек. Бяха получили 

засекретено сведение от друг важен таен агент (проститутка под прикритие  в 

Москва), че се готви десант на руските оперативни кръгове в София в средата 

на зимата, които планирали да повторят в София буквално “битката при 

Бородино и да затрупат всичко с руски боклук (мусор)”.  

 

 По-късно донесението беше анализирано в спешен  порядък от 

мобилизирания за целта единствен оцелял лингвист-експерт по славянски езици 

(в някакъв свинарник),  и се оказа, че всъщност ставало въпрос за оперни певци, 

които тайнствено си говорели нещо за някакъв Бородин и за някакъв си   

Мусоргски, за църквата Света Сòфия, затрупана от сняг, и за руската зима.  

Материала беше предаден за дешифриране на братска разузнавателна служба, 

но какво стана по-нататък, никой не знае. Правителството и дупитатите не 

дадоха интервю по този въпрос. 

 

 Жеравите възстановиха прелитането над Балкана. Други полети на 

каквото и да било нямаше. 
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Сензация 

 

 Булгарските информационни централи (всичките две, в това число 

блогът на кандидата за президент - олигофрена Мунчо, и FM-радиостанцията) 

съобщиха за невероятно и сензационно постижение на булгарската наука и 

култура. Съобщението беше тиражирано и във Фейсбук на шльокавица, и 

новината постепенно заля света и елементарната интелигенция, която още 

можеше да чете някакъв текст, а не само символи и емотикони. 

 

 Всичко започнало на някакви разкопки в полите на Витоша. Разкопките 

се провеждали с багери и с динамит, понеже там по съвместителство се готвело 

едновременно с научните разкопки и построяването на 46-етажен МОЛ  с 16 

кръчми, публичен дом и казино (от чуждестранен благодетел-инвеститор). Та 

един от багерите, след като разрушил някакви си там каменни зидове, заровени 

в пръстта, ударил на голям камък и си счупил кофата (няма страшно, багерът е 

застрахован!). Извикали стероидно подсилени деятели на кирката, и те успели в 

това, в което багерът се провалил – доразрушили зидовете, и почти без да 

пострадат, пропаднали в дълбока дупка, пълна с древни фекалии.   

 

 А в дупката – скелет на човек в потури, с калпак и кожух. В едната си 

ръка явно е стискал торба, а в другата – нещо, увито в бохча. Това, че е имало 

торба, после не бе подтвърдено, понеже и ръка, и торба не бяха установени при 

последващата експертиза, само се дочуха слухове, че торба в същност е имало, 

и от там се разнасял някакъв звън (на монети ли, на друго ли – така и не се 

разбра). Както и да е, от затвора доведоха последния булгарски експерт-

археолог (участвувал в изнасянето на Тракийското съкровище), и той се 

произнесе след три ракии – в бохчата са намерени и реставрирани записки за 

някаква митница, и поименен списък на разни известнни в миналото лица с 

добавени  разни твърдения за техните майки.  

 

 Експертът беше категоричен – намерен е скелета на най-важния за 

Булгарската история човек – самия бай Ганю Балкански! Изчезнал безследно 

след земетресението през .... година! По следите от разкопките, може 

категорично да се твърди - каза експертът, - че не е изчезнал, а само е затрупан 

в собствения си клозет, докато си е водел записки за идните поколения! 

 

 Веднага бе съобщено на неговия пра-пра-внук, който в момента бе 

Министър на Колтурата на Булгария, и той дойде. Като огледа скелета и 

записките, министърът се разплака, и подтвърди – да, това наистина е неговият 

велик пра-пра-дядо! Създателят на родната маслодобивна и ракиджийска 

индустрия, и дългогодишен началник на Солунската митница! Аферим, 

багеристи, машаллах, благодарният народ ще запомни вашта... заслуга, така де!  

А за списъка с добавените майки очаквайте допълнителна информация. 
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Импресия 
 

 Гордо се извисява Стара Планина, до ней Дунава все така си синей, 

независимо, че е малко замърсен. Слънцето безгрижно огрява Тракия и 

съседните земи, а над Пирина нещо пламеней – изглежда пак има горски пожар. 

 

 Равнините около Балкана и Пирина са изпълнени с плодови, билкови и 

зеленчукови градини, с горички, храсти, бурени, бараки, колиби, мотели, 

хотели, градове и села. Блеснали са житата, току-що окъпани от много топъл 

киселинен дъжд, и почти няма край на шир и длъж. Няколко стари ТЕЦ-ове (на 

концесия, вечна) допринасят за идилията, като добавят към пейзажа пухкави 

къдели от пушиляк. Бог въздъхне, вятър вземе, че лъхне, а зад виещата се 

къдрава лоза тихичко са се закътали полянки с коноп и марихуана.  

 

 Някой ей-там кротко си лей брилянт-сълза, докато друг с помощта на 

чуждестранни инвеститори строи огромен завод, с яки бетонни стени, за 

народа. Стройната Калина се вие чисто гола на сцената на порно-клуб край 

брега усамотени, а отпред окиченият със златни вериги Явор прави сметки как 

да я пренесе през южната граница без документи и без да плати.  

 

 Един ален мак самотен, нейде в зелена нива е разцъфнал с амбицията да 

се размножи, за да повдигне благосъстоянието на местното население от 

Андрешковци. Наблизо уморен до смърт полицай просъсква: “Не човек, а 

желязо!”, докато слага белезници на скрилия се в същата нива доставчик на 

семе за още алени макове. Народът, състоящ се предимно от братчета на 

Гаврош, през това време въздиша под едрите звезди над Фамагуста, докато си 

почива от брането на портокали.  

 

 Не особено известен репортер на име Паисий (според регистъра на 

населението всъщност чер арапин, бял мерцедес язди) също се е запътил на там, 

за да интервюира неразумните юроди с въпроса: “Поради что се срàмиш да се 

наречеш...”, като последната дума ще сменя в зависимост от етническата 

принадлежност и сексуалната ориентация. Интервютата ще бъдат публикувани 

във Фейсбук, със снимки и адреси, и с телефони за връзка. Файлът с всички 

интервюта ще бъде разпечатан на хартия, подвързан и изпратен в някакъв 

манастир в Атон, неизвестно защо. 

 

 А равнините продължават да си се ширят на шир и на длъж, макар да са 

нагъсто нарязани от разбити шосета и магистрали, а и от оня път, дето алее там 

отвъд. Тук-там мърдат все още непресъхнали реки, зареждайки напукани 

язовири, пълни с толстолоб и шарани, а законно отдадените също на вечна 

концесия ВЕЦ-ове пускат скъп ток на градове, паланки, фабрички и капанчета 

за дюнер. И понеже човекът е човек, когато е на път, тирове разнясат всякакви 
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обмитени и необмитени стоки, а дядо Йоцо стои на един баир, гледа ги и си 

записва нещо в таблета. В същото време хъшовете в Браила (в това число и 

Бръчков, и разни други) пият и пеят, и мечтаят някой да ги освободи от тежко 

иго митничарско. Един от тях вече е решил на чартира някакво дунавско 

параходче, и с момците да прокарат нов канал от/до Родината - без да се налага 

плащане на джоб на тези изедници! Готови са и кръв да леят днес! 

 

 Малко по-на-юг, откога се е зора зазорила, оттогаз е и войска завървяла 

– юнак до юнака, баджак до баджака. И женски юначки също. Мила моя майно 

льо! На мирно учение на НАТО, да се учат бой да водят за бългàрско име. И 

войвода си имат – отвъдокеански баш-юнак, генерал! Маждраците са втора 

употреба, возилата – трета. Даже и с черешово тòпче са се снабдили, чрез 

обществена поръчка и доставчик Мунчо. Гаранцията е валидна до първото 

пукване, което (пази Боже!) - може да стресне Европа, па и Русия току-виж 

скокнала Клисура да брани! - затова тòпчето е само сценичен реквизит, барут за 

него няма съгласно обществената поръчка. И главният топчия, Боримечката, 

така е по-спокоен, и Кириак Стефчов (заместник-войводата), така е съгласувал 

нещата с който трябва. Напред - бдинци, левове, титани! - докато Марица още 

шуми! А и докато Райна Княгиня още не е ушила нов байрак! 

 

 Някъде в столицата на тази земя, приличаща на човешка длан, в този 

момент Дяволът млъкна, и без да си налива повече от абсента, а и без да се чука 

с никого, запронизва наляво и надясно с поглед зелен, и продължи: “Кой си е 

позволил без мойта санкция да изнесе Тракийското съкровище? Нищо, че е 

копие! И изворът на Белоногата сте оставили да пресъхне, некадърници! Не ви 

ли стигат скандалите с богомилите и Манасиевата хроника, вие какво, искате 

Юнакът Балкански да се събуди ли? За наказание ще напишете за домашно три 

пъти на шльокавица Конституцията и Наказателния кодекс в последната им 

редакция, и да не съм чувал пак за Балканджи Йово и капризите му – хубава 

Яна да е тук до сутринта, не ме интересува вярата ù! Да си вярва в каквото ще, 

на мен ми трябва за други работи! Айде вън!” И си наля от абсента. 

 

 Някъде по южното черноморие задъхан младеж нахълтва в нощен бар, 

и развълнувано съобщава, че току-що е видял бяла лястовица - на жицата на 

далекопровода към Турция! След секунда тишина всички се опомнят, и почват 

да се смеят. Тоя какви ги дрънка? Лястовици никакви няма вече от години, 

камо ли бели! Ще се оправяме и без тях! 

 

 А в тъмната дòба един бивш дякон с няколко маслинки в чантата 

продължава с надежда да обхожда малкото останал народ, и да му говори без 

умора приказки за чиста и свята република. Обаче Юнакът Балкански си спи 

дълбокия сън, и сънува светло бъдеще, донесено от не-знам-кой-си. 

  


