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Импровизирано пàрти в слънчев ден 

 
 Вчера грейна слънце, неочаквано за предколедните дни. И ми хрумна да 

организирам едно пàрти на аверчетата от паралелните вселени, моите alter 

ego там, които се навиха да работят по системата “писането от вас – 

пиенето от мен”. Та пишат си те (нали са с моя акъл), пращат продукцията, 

аз пооправям криво-ляво правописните грешки, и готово. Нова книжка – хем 

бързо става, хем никого не мога да засегна, дори и да искам (героите са 

измислени, а и от друга вселена са – няма начин да е окепазен по погрешка 

някой местен човек). Време е за пиене – писането е свършено, там по-долу e. 

 Речено-сторено. Докарах ги един по един, в къщи пихме по кафе и 

решихме да отидем до Балчик. А докато пием кафето усетих, че всичките 

ухаят (не ухаят, направо вонят!) на розово масло. И... научавам, че май не съм 

единственият тук, който е изпраксал ходенето до паралелни вселени. Оказва 

се, че навсякъде се вихри контрабанда с три стоки от нашата планета – 

филми за Джеймс Бонд и други “супер” такива като него, гроздова ракия и 

розово масло! И моите аверчета, преди да ги поканя тук, така са се нагледали 

на подвизи на 007 и тоя-оня, че повечето им историйки са със заглавия, 

подобни на подвизите, които са ги впечатлили. А преди да тръгнат, се 

нафъцкали с контрабандно розово масло – било много “шик” при тях.  

 Поогледахме се – десетина мои подобия, онзи от “опаката” вселена 

включитело. Позагладил е косъма, добре, че се обади да го освободя от “онова 

място”, където го бяхме забравили в стаичката с решетки под стълбището. 

Дошло е и подобието от женски пол, от Центъра на Творението – от там, 

където не си поплюват с нередностите, а ги... хм... оправят на място, с 

пистолета, монтиран в гривна. И гривната си носи. Умната! 

 Викнахме си транспорт. Специален. Един мой приятел (супер агент на 

БРУ – Българското Разузнавателно Управление, няма начин да сте го чували, 

толкова е супер-секретно, че всички документи за него се изгарят преди 

прочитане), който работи в момента под прикритие като циганин-

файтонджия, ни закара с файтона. Без проблеми. 

 А в Балчик пекнало едно слънце, и една тарапана! Едва намерихме места 

в едно от заведенията до пристанището. И веднага – обилно гроздова, и 

каквото там върви с нея. Накефиха се. Много хубаво си прекарахме, и се 

прибрахме пак с файтона. Най-много се впечатли оня от вселената, където в 

Българията  конете са заменени с прасета – хем си яздиш, хем луканки после! 

 Е, имаше един малък инцидент, ама се оправихме. Аная (или оня, не знам 

вече кое е по-правилно) от Центъра на Творението застреля един румънец, 

който се изплю на улицата. Гръмна го като стой та гледай, и докато ù 

обяснявах, че не е хубаво така, да трепеш румънци заради една плюнка, дойде 

и полиция. Замазахме някак си нещата, после накарахме и полицаите, и 

другите да забравят инцидента, а идентичен румънец докарахме от където 

трябва и сменихме оня, плюещия. Sic!                            sergetborisov@gmail.com 
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От Либия с любов 
 

 Някога много отдавна, преди около 50 години, са се случили патилата на 

героя, описани по-долу. Самият той по онова време е принадлежал към една 

привилегирована група хора от една държава - България (в друга вселена), 

наричани “служители на външнотърговски организации”. 

 Обикновените смъртни люде в онези древни времена са пресичали 

границата на родината изключително рядко (2-3 пъти през целия си живот, и 

то не всички) само при наличието на: официално основание за пътуването 

(например награда за нещо или изключително важна задача), официално 

становище на някой голям началник, че основанието е вярно, задграничен 

паспорт, височайше разрешение (т.е. изходна виза), входна виза (печати),   

командировъчна заповед, куп предварителни проучвания, факти, доказващи, че 

ще се върне, а няма да избяга  (например списък на близки роднини, които ще 

бъдат попиляни ако “лицето” се окаже “невъзвращенец”), саморъчно 

попълнени статистически листове в N на брой екзепляра (N зависи от това, 

дали ще се пътува на Изток или на Запад), мнение на колегите/съседите за 

него, и т.н. и т.н., включително до медицинско досие за някои случаи и 

декларация на “лицето”, че поема определен обем задължения.  

Обичали са яснотата и документите хората по онова време. 

Интересното е, че в списъка няма бумажка, която поне да намеква, че 

“лицето” е наясно къде отива и има поне бегла представа за нравиште и 

обичаите там. И за тези неща, които ПО НИКАКЪВ НАЧИН не бива да му 

хрумват по време на престоя му. 

Понеже любовта към документите във вселените се възражда, бих 

предложил горния набор от хартийки да се възстанови и обогати със: 

сертификат за сексуална ориентация; удостоверение в 5-6 екземпляра, че 

лицето не произхожда от Чингиз Хан или Хитлер; заверен от компетентните 

органи документ, че братовчедите до 5-то коляно не са издирвани от 

Интерпол за каквото и да било и не са “шуробаджанаци”; документ от 

компетентна институция (най-добре от психиатричната клиника по 

местоживеене), че не е извънземен; документ, че си е платил таксите за ток, 

вода и телефон за предходния месец; документ, че гумите на возùлото му са 

сменени съобразно сезона; декларация в N на брой екземпляра (в зависимост 

къде ще ходи), че  партньора/партньорката/гаджето знаят какви ги върши; 

списък на изяденото и изпитото през последните три седмици, заверен от 

компетентен орган (кой точно зависи от изяденото/изпитото - ако човекът е 

людоед се изисква специален демократичен подход, съобразен с правата на 

човека/людоеда), и други подобни.  

Героят, който ми разказа подробно патилата си в един бар, не е имал 

никаква представа какви ще ги върши там, където отива, и защо в същност 

отива. А и какво не бива да му хрумва. Обаче е имал късмет,  че изобщо се е 

върнал, и че е намерил слушател в мое лице толкова години след събитията.  
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 ... Тогава с помощта на много връзки току-що бях постъпил на работа в 

една външнотърговска организация – СО “ХХХ” май се казваше. Младши 

експерт. Износ на специалисти по цял свят (предимно в арабските страни). От 

строителни работници през инженери до доктори, за такива с пагони да не 

говорим. И бях на седмото небе - перспективи, страшна работа! Три езика освен 

родния (доста сносно), диплом в техничарска сфера, правна и икономическа 

допълнителна квалификация, добра комуникация (разбирай подходящи 

връзки), търпима визия (разбирай липса на очевидни следи по мутрата от 

среднощни разговори с конфликтни личности), и административен опит 

(повърхностни познания за попълването на всякакви там формуляри и таблици, 

почти без правописни грешки). Както казват в една песен, “The sky is the limit”.  

 След колосалния стаж от два месеца и половина, през които вече знаех  

без грешка на кой етаж в главната сграда има тоалетна, а на кой – не, и коя 

секретарка кой шеф обслужва, ме викат при директора на кантората. Там не 

викаха току-така – или нещо хубаво, та хубаво, или на “килимчето”. По-често 

на “килимчето”. Отивам, като си премислям греховете, и се подготвям 

психически за най-лошото – няма причина де се надявам, че съм в групата на 

късметлиите, изтеглили джакпот.  

 Влизам с разрешение от цербера (с впечатляващо деколте). Вратата 

оставям отворена, за всеки случай. Вътре плешивата глава на шефа е наведена 

над някакви бумаги, след малко ме забелязва и ми разрешава (!) да седна. Не 

сядам. След още малко дори се обръща към мен, за да ме ощастливи със 

сълзлив поглед зад 6 диоптъра очила с рогова рамка.  

 - Ти нали едно време си живял две години в Алжир с родителите си? А и 

в Тунис май беше ходил там... 

 -  Да, вярно е. 

 - Добре. Значи се оправяш с арабите. Възлагаме ти много отговорна 

задача: ще занесеш последните договори и актуални промени в щата до 

представителството в Бенгази. Тръгваш утре. 

 - Ама... 

 - Няма ама. Документите ти са готови. И командировъчните. Ленче, виж 

там кажи на другаря каквото трябва... Айде, тръгвай, имам работа... – и пак 

забучва сълзливия си поглед в бумагите. 

 Отстъпвам без бой, оттеглям се на изходната позиция пред цербера от 

женски пол. Цял и невредим. Така нареченото “Ленче” ми подава обемист плик 

и казва (каквото трябва): 

 - Вътре е всичко. Подпишете се тук. 

 Подписвам се, къде ще отида. Взимам плика и изчаквам дали няма да 

“капнат” още указания. Всуе. Ленчето има сериозни ангажименти с ноктите си. 

 Излизам в коридора с плика в ръка и направо ще литна – все едно съм 

изпил най-малко две кутийки от онова питие, което давало крила (дето после се 

оказа, че не давало). Дошъл-недошъл, и вече задгранична командировка! Тук 

май наистина забелязват ценните кадри! Но все пак от небесата се приземявам  
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на вехтата мозайка в коридора, отивам в стаята си, където колегите вече знаят 

какво висше щастие ме е сполетяло (и завиждат!), сядам си на бюрото и 

започвам да изучавам съдържанието на плика. Май всичко е наред, и валута 

има там, в едно по-малко пликче. Ажур.  

 На другия ден съм рано-рано на летището. Даже прекалено рано. Дрешки 

съобразно представата ми за административен “шик” от епохата, претъпкан 

куфар с резервни дрехи и какво ли не още (независимо, че пътуването е само 

тридневно), ръчна чанта (кейс) за безценните документи на кантората, паспорт, 

валута, статистически лист, и.т.н. и т.н. Ажур. Дръж се Бенгази, идваме! 

 Най-после ни пускат в самолета. Очакванията ми, че първото ми 

служебно пътуване в чужбина ще бъде в антураж на герои от филмите за 

Джеймс Бонд или поне за Емил Боев, окончателно не се сбъдват. Разни 

оръфляци, натоварени с пакети, торби и кашони от велпапе, вързани с връв. 

Дъх на натурална “трудова” пот и на нафталин (20-30 годишни парадни 

доспехи, извадени от сандъците за важното пътуване). Лъснати с вакса стари 

обувки. Омачкани каскети и лекьосани забрадки. А една лелка дори носи “през 

рамо” два вързопа сушени чушки и един с едри глави лук. Фантастична 

компания, в пълно съответствие със социалистическия реализъм. Трудещи се, 

заминаващи прозаично на гурбет в обетованата земя - Либия. В абсолютна 

дисхармония с разбиранията и очакванията на моята възвишена и велика особа 

- представителя на административната върхушка на СО “ХХХ”! Пътуващ с 

изключително важна и почти секретна мисия - пренос на бумаги! 

 За мое щастие, мястото ми е на първия ред седалки, до прозореца. До мен 

не сяда никой, и когато самолетът най-после се отлепя от пистата, шумът на 

двигателите и приглушеното ломотене на гурбетчиите остават зад гърба ми. 

След известно време идва стюардеса с количка, и аз, естествено, веднага си 

купувам бутилка “Johny Walker” и пакет “Kent” с част от съдържанието на по-

малкото пликче. Донякъде възстановяваме (макар и само локално) амбианса от 

филмите, а и с уиски по-лесно се влиза в мечтите за очакваното приятно 

прекарване в земите на Омар Хаям, Кадафи и северноафриканския петрол.  

 След времето, разпределено между дрямка, пушене, изяждане на 

авиационния обяд на авиокомпания “Балкан”, пиенене на уиски с кафе и без 

кафе, и пак дрямка и разходка отвреме-навреме до тоалетната, накрая ни 

помолват да загасим цигарите и да затегнем коланите (на седалките). Кацаме. 

Влизаме в Джамахирията през летището в Триполи. Десет часа сутринта. 

Полетът до Бенгази е чак в 19.30. 

 Действителността силно се различава от тази, видяна в разни филми. 

Огруханата от пустинните бури сграда е само на около 50 метра от самолета, и 

се налага сами да смъкваме багажа си. Натоварени с него - кой каквото там си 

има, - се отправяме пеша (под зорките погледи на чаровни мустакати личности 

с чалми и бели чаршафи, въоръжени с автомати “Стен”) към митницата. 

Слънцето вече пече сериозно. Прах, жега, жега и прах. И мръсен асфалт. 
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 Влизаме в зала, почти толкова чиста, колкото пистата и асфалта вън. 

Дълги очукани маси, зад които чакат намръщени потни униформени 

служители. Започва жестоко тарашене на багажите. Пропищява (тихичко, 

обаче) кьораво и сакато - в торбите и кашоните на гурбетчиите са открити 

купища контрабандни луканки, домашни консерви от свинско, сланина и 

салами, които митничарите хващат с отвращение с помощта на разни парцали и 

захвърлят в някакви дървени сандъци. В сандъците политат (неизвестно защо) и 

разни други джунджурии от багажа на сънародниците. Обаче нанизите чушки и 

лук на лелката оцеляват. Щастливите изтарашени и проверени пътници 

получават лелеяните тебеширени “чавки” (не “кръстчета”!), и са пуснати да 

продължат към така наречения “салон”. 

 Аз съм от последните. Моят митничар изглежда е респектиран от 

порядъка в куфара ми и от вида на документите в кейса, а може би от облеклото 

ми и от липсата на салами и луканки. Почти получавам “чавка”, обаче... вижда 

какво стърчи от джоба на сакото ми. Заобикаля масата, изважда уискито, 

оглежда наоколо, и за моя изненада – излива го всичкото в канализационната 

розетка на пода. Оставя празното шише до стената, оглежда се пак, маха 

енергично с пръст пред лицето ми, като непрекъснато повтаря думите “харам” 

и “калабуш”. Не знае никакъв език, освен арабски. След малко се успокоява, 

минава си зад масата, пие вода от мръсна бутилка и слага на багажа ми 

полагаемия тебеширен знак. Аз продължавам нататък. Обиден от грубото 

отношение на служителя – ами той знае ли кой съм аз! СО “ХХХ”! 

 Влизам в “салона”. Ега ти хаоса, ега ти мръсотията. Първо – няма никави 

пейки. Навсякъде купища багаж, с насядали върху него и около него жени в 

черни бурки и мръсни сополиви дечурлиги, приличащи на циганчета. Стотици, 

а може би и хиляди. Дива тълпа. Второ, осветлението е само от изпочупените 

високо горе прозорци, почти без стъкла. Страшна миризма на човешка пот и 

немити тела. Трето, никакви барчета, щандове, чешми и/или басейни с вода, 

или признаци за съществуване на нещо от вида на цивилизованите тоалетни. 

Тия къде пикаят, бе? И четвърто, цялата зала е пълна с едни мургави типове с 

маскировъчни униформи, въоръжени за разнообразие вместо със “Стен”, с 

руски “Стечкин”, пистолети “Макаров” и с по пет-шест висящи по униформите 

гранати Ф-1. В средата на залата стои един, въоръжен само с пистолет, с ръце 

на кръста, и оглежда пейзажа. Очевидно офицер. Оставям куфара и отивам при 

него. Питам го дали е “In charge”, той ме изглежда разсеяно и подтвърждава. 

Да, той е шефът. А аз питам къде тука са обменното бюро за валута и 

тоалетните. На английски, не ме разбира, повтарям на руски. Той се смее и ми 

отговаря на елементарен английски, че такива неща няма, да се оправям както 

намеря за добре. Thanks. (По-късно разбрах, че тези типове били от личната 

гвардия на Кадафи, кубинци). 

 Добре. Макар че не е добре. Връщам се при куфара си. Оглеждам отново 

какво става - сънародниците са се скупчили в живописна картинка, увенчана от 

лелчето с нанизите, и вече са насядали по багажите си или направо на мръсния 
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под. Пият вода от манерки и еднолитрови бутилки, и хапват домашни сандвичи 

(със сирене, другите не са оцеляли на митницата). Категорично не ми се ще да 

се присъединявам към тях, а и онези наоколо, с бурките, ги гледат открито 

враждебно. Не разбирам защо. 

 Вдигам куфара и тръгвам на разузнаване, като лавирам между купищата 

натръшкан по пода арабски народ. В далечината виждам нещо като вход на 

пещера. Като стигам там, се оказва, че наистина прилича на пещера. Тук-там 

примитнивни маси, отрупани с багаж и вездесъщите циганета, и много, много 

бурки - седящи, лежащи и даже спящи на пода. Прилича на някакво заведение 

за хранене - нещо като примитивна походна войнишка столова, - което обаче не 

работи. Осветление няма. И вони, като в конюшня... или по-лошо. Вентилация 

няма. Отдръпвам се назад, и търся изхода навън.  

 Намирам го. Навън е пустиня. Наоколо и навсякъде, до хоризонта. Тук-

там бетонни блокхауси без прозорци. И тук-там 57-мм зенитни оръдия, 

разположени сред ограждения от пясъчни чувалчета. Оборудвани позиции за 

стрелба по летящи цели, разбирам ги тези неща, служил съм в зенитната 

артилерия. Обаче без войници - оръдията са заредени със снаряди, готови са за 

стрелба, но разчети няма. Никъде. Оглеждам едно оръдие, и се сещам, че... 

 Виждам как тук е решен проблемът с хигиенните повици на населението. 

Зад сградата са наклякали няколко същества - не е ясно от какъв пол, с еднакви 

според мен покривала от бели и черни чаршафи. Не се притесняват от нищо, 

дори и от адския пек, който вече царува с пълна сила. И духа горещ вятър, 

който носи вълни от ситен сух пясък. А аз овлажнявам пясъчните чувалчета. 

 Къде съм попаднал? А часът е още 11.00. Връщам се в “салона”, и 

продължавам пътешествието вътре, този път покрай другата стена, където има 

по-малко спящи креатури на пода. Онези с камуфлажа ме следят с поглед. 

Виждам стъклена врата и влизам. Не вярвам на очите си - барче! С хладилна 

витрина на “Кока Кола”! Или е Фата Моргана? Зад тезгяха, подпрян на ръцете 

си о него и обкръжен от кафе машини, стои огромен арабин - поне 200 

килограма. Опитвам да го заговоря на английски, френски и руски. Нулев 

успех. Посочвам хладилната витрина и вадя американска банкнота. Почва да 

хърхори нещо на арабски, размахва ръце и вика - различавам думите “Харам” и 

“Рамадан”.  

 В същото време по една вита стълба отгоре слиза симпатичен мургав 

младеж (косата му е мокра, явно излиза от душа). Пита нещо на арабски, после 

превключва на френски. Чул отгоре, че се опитвам да говоря на френски с 

“момчето” (200 килограмовата креатура се оказва, че е момче). Обяснява ми, че 

“момчето” е египтянин и работи за него, а той самият е алжирец и е тук само за 

рамадана, големите печалби идват след залез слънце. Тези тука са фанатици, 

казва. При нас в Алжир хората са по-цивилизовани.  

Едва сега включвам в какво съм се набутал – то било свещеният месец на 

Рамадана! През деня е забранено абсолютно всичко, дори пиенето на вода и 

пушенето. Спомням си мръсното шише на митничаря и как той го скри под 
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масата, след като бързо отпи от него. Ако не бях пристигнал със самолет и не 

видях оръдията вън, можеше спокойно да си бъде 12-ти век наоколо, и щях да 

повярвам. 

Продължаваме да си говорим с алжиреца, и той ми прави комплимент - 

къде съм научил толкова добре френския си? Ами точно в Алжир. Той е 

впечатлен - къде по-точно? Уточнявам годините и града - Alger (на френски 

името на град Алжир, а името на държавата Алжир е Algerie). Помня ли адреса 

в град Алжир? Естествено, улица “Мохамед V”, № 16-А. Приближава се към 

мен, оглежда ме внимателно и пита: 

- Ами помниш ли кой ти продаваше хляб? И кои ви бяха съседи на 16-Б? 

Гледам - мама миа, ами това наистина е момчето на хлебаря, от който аз 

купувах франзели всеки божи ден! Дори името си спомних! А на 16-Б живееше 

бездетна много възрастна двойка руснаци, беглеци от Русия през 1917 и 

доживяващи старините си в носталгия по Матушка Русь. Мъжът през ден се 

запиваше с баща ми и си спомняше колко красив е бил Петербург през белите 

нощи... 

Мухамад направо се разтопи. Грабна ми куфара, заизкачва витата стълба 

и ми направи знак да го последвам. Горе - голяма стая с дивани, проста маса и 

тоалетен възел в ъгъла. Питам, разрешава ми. Влизам - нормална тоалетна и 

душ кабина! След около десет минути излизам нов човек. А на масата ме чака 

студена Кока-Кола и бутилка вода. След секунда са празни, а той не пие нищо - 

не е фанатик, но все пак е мюсулманин.  

 Сядаме, и той ми обяснява някои неща, които не съм осъзнал както 

трябва. Либия е във война с Египет, точно сега. С реални бойни действия - 

затова са тези оръдия навън. И е средата на Свещения месец Рамадан. Пълно е с 

бежанци от пустинята и демилитаризираната зона.  

 Пита ме какви са плановете ми. Обяснявам, че с полета в 19.30 трябва да 

замина за Бенгази и показвам билета с “ОК”. Местен полет. Той гледа билета 

със силно съмнение, и ми обяснява, че тук тези неща не важат. Качва се който 

може. Някои с такива билети като моя чакат вече втора седмица. С други думи, 

онези с камуфлажните униформи махат загражденията към пистата и 

освобождават прохода 10 минути преди полета, и настава истински “юруш” - 

успяват най-силните и боеспособните, а другите... след като превържат раните с 

това-онова, чакат. Има вече доста умрели, които след залез прибират някъде с 

камиони. Може би направо в Рая. 

 Виж ти... Мухамад обаче ме успокоява, че все нещо ще измисли до 

вечерта. А сега ми предлага да се разходим до Триполи. Градът е на около 40 

километра. Съгласявам се с радост, а той вика нещо на “момчето” долу. Чувам 

тътена от движението на 200 килограмовото тяло по дървения под, поглеждам 

надолу и го виждам как излиза нанякъде. Оказва се, че не е дебел, ни най-

малко. Ей такъв един абсолютно автентичен арабски джин от 1001 нощ, че и с 

чалма... 



 10 

 Мухамад ми предлага да си оставя куфара и чантата тук горе, и да 

тръгваме. Пратил е момчето за такси - единственият транспорт в Либия освен 

малкото граждански самолети (и самолетчета под наем, който може да си ги 

позволи). Оставям всичко, но ми хрумва да взема един фотоапарат в кожен 

калъф с дълъг ремък за удобно носене. Той ме предупреждава в никакъв случай 

да не помислям да снимам летището, дори да не отварям калъфа. В никакъв 

случай. Дори ме съветва да оставя апарата в багажа. Решавам все пак да го 

взема, и го окачвам ва врата си. Хрумването е добро – ще имам какво да 

показвам, като се върна в България. 

Слизаме. Момчето се връща, и таксито е пред изхода на “салона”. След 

30-40 минути сме в Триполи - магистралата е перфектна, 160 км/час не се 

усещат като проблем от автомобила (старичко, но запазено и с добър мотор 

Пежо 404). Мухамад обяснява на шофьора нещо, сигурно кога и къде да ни чака 

за обратния трансфер до летището. ОК, тръгваме. 

Имам мъгляви спомени за това, което видяхме в този двумилионен град 

(тогава, сега е много по-малък след “арабската пролет”). Разкошен град. 

Едновременно и ориенталски, и цивилизован. Не красиво, а разкошено 

изграден от хора с мания за величие. Първо отидохме до Сук-а - огромен пазар 

на квадратни километри с какво ли не. Впечатли ме не с друго (дори не с 

огромните сергии за злато - обици, огърлици, пръстени и други ситни 

джунджурии, та чак до огромни гривни за ръцете и краката, някои от тях по 

един-два килограма), а с дръвниците със затъкнати в тях брадви, които видях 

поставени на много места в пазарището. Личеше, че са били използувани. За 

отсичането на ръцете на крадци, хванати на място. И на търговци, които мамят. 

Без съд и съдебни заседатели - внимавай какво правиш, после ще се сърдиш на 

себе си. Мухамад ми обяснява, че вече щели да го правят хирурзи с упойка, а не 

палачи, но пак по същия ред - на място и веднага, абсолютно публично. А 

крадци и мошеници пак има, но извънредно рядко, и това са чужденци... 

Та мотахме се насам-натам, в един момент гидът ми отиде да търси 

тоалетна, и докато го чаках се зазяпах в щандовете с подправки и източни 

благини – продават се, но не се консумират. Не и преди залез слънце! Харам! 

Мухамад ми беше превел какво значат думите “харам” и “калабуш” – “грях” и 

“затвор, каторга”. Отнякъде излезе група деца с майка им - тя не беше с бурка, а 

с по-европеидно облекло, и беше дошла да си напазарува подправки. Едното 

момченце беше русо, и се беше втренчило в мен. Приближи ме, аз протегнах 

ръка да го погаля по главата... в същия момент чух Мухамад да крещи на 

френски, докато тичаше към мен: 

- Не го прави, не го прави, харам... 

Пак ли харам бе? Какво толкова правя в момента? Да не съм барнал без 

да искам жената? Ами че тя е на пет метра от мен... оказа се, че за погалване на 

дете по главата също режат ръка! Добре, че не успях, оцеляха ми лапите. 

Продължихме към центъра. Като наближихме Голямата Джамия, се 

шашнах. Огромен куб, облечен за празника в черна коприна. Върху коприната - 
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цитати от Корана и имената на Аллах и Мохамед, от чисто злато. И хиляди 

молещи се, навсякъде около храма. Оказа се, че е настъпил един от часовете за 

молитва, и навсякъде, където ми стига погледът - килимчета и преклонени хора. 

Гледам, наблизо коленичил и моят гид. Само аз стърча. Не мога да пропусна 

такава гледка, не с фона на Голямата джамия там отпред! Фокусирам 

внимателно изображението, филмът в апарата е хубав - ще стане фантастичен 

фотос, и слънцето е подходящо... 

Страшен удар по главата, падам на паважа и почти изгубвам съзнание... в 

следващия момент над мен се надвесва огромен полицай с палка в дясната ръка, 

а с лявата ме хваща като с менгеме за яката и ме повлича нанякъде. Опитвам се 

да се боря, не става – оня върви като булдозер и нещо крещи на арабски: пак за 

“харам” някакъв става дума, а аз се влача като чувал с картофи... в следващия 

момент се появява Мухамад и започва трескаво да обяснява нещо. Оня ме 

пуска, аз си се свличам на паважа, а алжирецът рови във вътрешния джоб на 

сакото ми... а, вади паспорта, показва го на полицая и пак нещо обяснява. Онзи 

го взима, гледа го ококорено, не е съвсем убеден, но все пак връща паспорта. 

После идва до мен, откача фотоапарата от шията ми, отваря го и изважда 

лентата. След което старателно разбива апарата на парчета, като си помага с 

палката, чак се е запъхтял от усърдие... и накрая се отдалечава с величествена 

походка, като отвреме-навреме се обръща назад и попоглежда в моята посока 

със съмнение. Накрая изчезва в тълпата. Май молитвата е свършила. 

А Мухамад ме вдига (едва ходя, вие ми се свят и т.н., тече кръв отнякъде 

по лицето ми). Младежът ме довлича до един шадраван, където успявам да се 

поизмия криво-ляво. Сядам на бордюра на шадравана и се опитвам да запаля 

цигара. Той измъква и цигарата, и пакета от ръката ми и ги стъпква: 

- Ти луд ли си, бе българино? Току-що ти спасих живота, а ти – пак се 

навираш в проблем! Не е залязло слънцето, не можеш да пушиш! Харам! 

-  Как така живота? Ами аз... 

-  Ти... това е Либия, бе човек, за снимане на джамията, и то по време на 

Рамадан, режат не ръката, а главата! - толкова е развълнуван, че бърка 

произношението, получава се нещо средно между френски и арабски. – Имаш 

късмет, че полицаят знае само арабски - обясних му, че си специален гост на 

Кадафи от Русия за празника, сега пристигаш и си още замаян от пътуването! 

Като видя кирилицата на паспорта ти, повярва. Само това те спаси! И факта, че 

молещите се не видяха какво става - нямаше да стигнеш до дръвника, щяха да 

те пребият с камъни! 

Олеле. Направо като Конан Варваринът в храма на Сет. Кротвам се 

напълно, натоварват ме в таксито и по обратния път опипвам внимателно 

цицината на коравата се глава. За трансфера Мухамад плати сума, по-голяма от 

всичките ми командировъчни. И пак ме пусна в тоалетната/банята. 

После нещата тръгнаха без повече приключения. Като наближи времето 

за полета, Мухамад ме заведе до онези в камуфлажа, обясни им, че съм руснак, 

а и офицерът подтвърди. Та отвориха ми заграждението (предварително бях 
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предупредил много конспиративно сънародниците, пазещи лелката с чушките, 

да си отварят очите и да гледат какво правя, че да не изпуснат полета до 

Бенгази). Минах с куфара си като шейх по пътеката, като махнах за сбогом на 

Мухамад, качих се през опашката на Боинг-а, стюардесата ме настани на най-

хубавато място, и тогава махнаха загражденията. Първи в самолета, разбира се, 

нахлуха българите, а най-отпред - бойното лелче с нанизите на врата. 

В Бенгази ме чакаха. На другия ден, след като се наспах хубаво и 

цицината горе-долу се поприбра, оправихме документите, заради които 

преживях толкова героични подвизи. Шефът на представителството (много 

приличен човек) се поочуди, че директорът не е дошъл лично, както е трябвало, 

а е изпратил мен, новобранеца (че и пълномощно ми е дал да го подпиша!) но 

се въздържа от коментар. По-късно обядвахме заедно (в помещенията на 

представителството - навън е Рамадан, а да се яде преди залез слънце... Харам! 

Калабуш!). Разказах му великите си деяния на летището и в град Триполи. Той 

направо онемя, а после направи разбор и ми обясни какво в същност съм 

направил: 

- С уискито съм си осигурил шест месеца каторга, и само доброто сърце 

на митничаря ме е спасило от това. А каторгата в Либия... никой не се е върнал. 

- С нахалните въпроси към командира на кубинската гвардия съм си 

обезпечил арест с последващо обвинение за шпионаж и/или неуважение към 

Кадафи. Разминало ми се е, защото командирът е помислил, че съм руснак, а с 

тях в Либия не смеят да се бъзикат. 

- Извършеният от мен оглед на зенитните батареи вероятно е останал 

незабелязан поради голямата жега. Иначе - военно контраразузнаване, опит за 

саботаж по време на война, че и по време на Рамадан... 

- Пушенето насам-натам сред озверелите от задължителното въздържание 

либийци - ами най-малкото тежък кютек с тежки увреждания, там някъде... 

-  Погалване по главата на мюсулманче - алжирецът точно е обяснил. 

- Снимане на Главната Джамия или посочване с пръст към нея (соченето 

с пръст е равносилно на най-дълбоко оскърбление), особено по Рамадан - ами 

обезглавяване, ако преди това правоверните не убият изрода с камъни. 

В София се върнах с директен полет от Бенгази. Предадох на директора 

на кантората бумагите, и му благодарих за бързото кариерно израстване, в това 

число чрез маршрута през Триполи, по време на война и Рамадан, за които той 

естествено абсолютно нищо не е знаел и е чист като сълза. Веднага след това 

напуснах представителството и никога повече не стъпих в арабска държава. А 

директора май после уволниха и го съдиха за злоупотреби, заедно с Ленчето. 

За съжаление не взех адреса на Мухамад - писах писма до онзи адрес в 

град Alger, но отговор не получих. Да е здрав, да живее дълго и да просперира. 

Същото пожелавам и на митничаря, който изля бутилката в канала. Навсякъде 

има добри хора, но аз май имам добър ангел-хранител! И на него благодаря! 
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Живей, и остави да умира който трябва 

 

Тази историйка дължа на един особняк, когото срещнах съвсем случайно 

на летище Схипсхол в Амстердам, (в нашта вселена, не във вашта).  Помоли 

ме да не споменавам името му, ако реша някога да преразказвам патилата му. 

Но беше убеден, че и да чуе някой за тях, няма да повярва. И ми даде “карт 

бланш” да пиша. Ако посмея. И ако искам. Но без имена, please. 

 Та седя си аз в бизнес-салона на летището, и злоупотребявам с  

безплатни питиета, включени в цената на билета. По-конкретно 

злоупотребявам с шведската водка на барманката, а тя се прави, че не ù пука. 

Ядосан съм на авиокомпанията, защото обещаното в резервацията за полета 

време отдавна изтече, и вече трети час не съобщават кога техният 

драндулет ще лети за София  - оправдават се с лошото време. Та си го 

изкарвам на водката... Иначе салонът е почти празен, ако не се броят 

двамата японци, седнали на масичка до прозореца, барманката и моята 

скромна персона. Японците обсъждат нещо много важно, барманката си 

чопли ноктите, а аз експериментирам колко цигари подред мога да запаля със 

запалка-еднодневка, без тя да избухне (случката, която описвам, е в 

древността - преди времето, когато пушенето на обществени места започна 

да се преследва като тежко престъпление и/или терористичен акт). 

 Към края на втората чаша и на третия препълнен с фасове пепелник 

влиза моят герой. Влиза с малко несигурна стъпка. Около средна възраст, 

среден на ръст, средно по актуалност облекло (сако, панталон и риза с 

еднакъв цвят – тъмносин, яката разкопчана), среден по размер ръчен багаж... 

всичко му е “средно”, като изключим мустака  под носа. Изобщо средно 

статистически смотаняк, май. Оглежда се наляво-надясно, после отива до 

бара, и почва и там да оглежда. Барманката  си чопли ноктите, а той нищо 

не пита. Оглежда. След минута на сносен английски обяснява, че би желал 

чаша от това (посочва бутилка с диагонален надпис “Schweppes”, наредена до 

батарея известни концентрати), и чаша кафе. Барманката вади отнякъде 

малка чашка, но той внимателно възразява – посочва нормална 250-грамова, 

изчаква да му я напълнят с жълтеникава течност, взима я и я пренася на 

свободна маса до мойта, където оставя и чантата си. Връща се за кафето и 

не обръща внимание на облещения поглед на барманката, както и на факта, че 

японците са прекъснали дискусията и цялото им внимание е съсредоточено 

върху него. 

 Сяда си на масата и отпива яка глътка от стъклената чаша. И се 

взривява... е, не съвсем, обаче очите му почти изхвръкват, и май не може да си 

поеме дъх. С помощта на носна кърпа и дихателни упражнения след десетина 

секунди влиза в норма, взима чашата, носи  я на бара и пита какво е това. Там 

спокойно му обясняват, че питието е 60-градусов автентичен холандски 

“Bols”, в оригнална опаковка на фирмата “Schweppes”. Недоразумението се 

разплита, с усмивки от двете страни - ами той всъщност искал нещо 
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безалкохолно, и като видял само “Schweppes” и нищо друго, се примирил... ако 

беше питал, щяха да му покажат хладилниците, замаскирани като панели на 

ламперията. Инцидентът приключва с взимането на бутилка тоник на 

същата “Schweppes” от един от хладилниците - “панели” под прикритие. 

 Обратно на масата пали цигара, отпива тоник (този път истински 

безалкохолен “Schweppes”), дегустира кафето, и поглежда в моята посока. 

Забелязва българския пакет цигари пред мен, и се оказва, че е сънародник. И че 

очаква повикването за същия закъснял полет.  Премествам се при него 

(пепелникът ми пак е препълнен), премествам си и чашата. Японците отново 

са потънали в какъвто там спор или дискусия имат, а барманката... абе 

ноктите на дамите са важно нещо! 

 И понеже полетът така и не се състоя този ден, имахме много време 

със сънародника както на летището, така и в ресторанта на хотела, където 

ни настаниха до нормализиране на времето. Много водки и много цигари по-

късно бях чул една от най-шашавите истории, стигали до мен. А като видях 

нещата, които ми показа (две успях да снимам с джобна камера, докато 

разказвачът се отлъчваше към “стаята за джентълмени”- не особено 

джентълменска постъпка от моя страна, признавам),  – даже повярвах в нея.

 Дали вие ще повярвате обаче, си е ваша работа.  Аз съм ви “предал” 

събитията така, както ми ги разказа той – от първо лице,  без да споменавам 

името му. Ако имате въпроси, питайте мен. За него от тогава нищо не съм 

чувал.  

Обаче не очаквайте кой знае какво допълнително – каквото съм 

запомнил, всичкото вече сте прочели (ако сте го прочели). Ако пък не сте 

повярвали, няма да се обидя. Ми то не си е за вярване! Не и в нашата Вселена! 
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 1. 

 В Париж вече втори ден. При това летен ден, ако разбирате какво имам 

пред вид. И главата ми е “бръмнала” до степен  да се съмнявам какво в същност 

съм в момента - обикновен дребен държавен служител без реални  правомощия, 

начинаещ не много умен политикант-псевдодипломат, или олигофрен, чиято 

единствена правилна роля е да мълчи, да се хили глупаво и да кима.   

 Тук сме по покана на едно ведомство със световна репутация. Предлагат 

на нашето такова (не чак толкова по-по-най, като френското) да подпишем 

договор за сътрудничество, уж равноправен. Шефът-домакин е много 

добронамерен, май, но неговата помощничка - представител в същност на едно 

министерство, - прави всичко възможно ние (т.е. българите) бързичко да 

изкукуригаме. Не ни обича. Нашият, българският шеф, си е в София. Не, че не 

му пука, ама така е решил - и ние в същност не разполагаме с никаква 

“артилерия”. Нито тежка, нито лека. Правим нещо като разузнаване с бой, но 

без оръжия. Остава ни само хиленето и кимането до болка във вратните 

прешлени. Какво да се прави, бедни роднини в Европейското голямо 

семейство... 

 Добре, че мъчението за днес свърши. И утре е ден. Минавам през хотела, 

хвърлям чантата, хвърлям опротивялото сако и подлата вратовръзка-

удушвачка. Сменям опаковката на телесата с по-удобна, мушвам телефона и 

цигарите в джобовете на якето, и – навън. Сам, най-после! 

 Изпълзявам криво-ляво до симпатичното бистро, което съм си “заплюл” 

от вчера. На улица “Амстердам” - около 500 метра по посока към центъра, ако 

се тръгне от площад “Клиши”. Просторно е, не е претъпкано, масите са 

дървени, а не пластмасови, и публиката е приемлива. И не е много скъпо.  

По това време тълпите още не са наизлезли, но вече е приятно прохладно 

да седнеш навън.  Сядам. Поръчвам, и ми носят – нещо за хапване, но най-вече 

голямо “Перно” и вода. Кеф. Пълен релакс, с хубава цигарка и без никакви 

мисли за чиновнически щуротии. Зяпам си насам-натам, дишам си, пуша си и 

се радвам на живота. И оглеждам жените, които минават по улицата. А и тези, 

седнали на масичката ей там. Силно прехвалени са тези французойки, с 

увисналите си задници и хилавите гръдни кошчета. Не могат да се хванат на 

малкия пръст на сънародничките и на италианките. А може би истинските 

лъвици още не са изпълзяли от леговищата си, още спят преди нощния лов... 

Отвътре излиза смътно позната фигура. Строго облечен мъж на средна 

възраст, с внушително лице и впечатляваща осанка, дори с бастунче – не че му 

трябва, изглежда си го носи за по-голям “шик”. Посред лято, но с жилетка под 

сакото, и всичко в черно. Че и с вратовръзка. Откъде ми е познат? Във 

ведомството нямаше такъв, там са по-неглиже в облеклото. Включвам - вчера 

почти се сблъскахме с него на стълбите пред метростанция “Лиеж” малко по-

надолу от тук, горе-долу по това време. Дори и шапка носеше тогава. Сега 

шапка няма, но изглежда е същият. 
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Тръгва към мен. Сяда от другата страна на масата, без да пита, и 

проговаря на чист български: 

- Нали може?  

- Ами разбира се, щом вече сте седнал, но май не се познаваме... 

- Нищо, ще се запознаем, затова съм тук. Вчера в метрòто те “изпуснах”, 

но днеска разминаване не се предвижда. Може ли? – взима си от моите цигари, 

без да чака разрешение, и пали. С мойта запалка. Махва на сервитьора, и докато 

се разправя с него, започвам пак да се притеснявам. Някакво ченге ли е този? 

Или нещо по-лошо... ама аз не ставам за мишена на такива, няма какво да вземе 

от мен. Или е сутеньор - пак е в грешка, от мен клиент не става, нищо, че сме в 

Париж... На всичкото отгоре на “ти” ми праска, все едно съм мангал от улицата! 

Носят “Перно” и на него. Чуква чашата си в моята, отпива, оставя чашата и се 

усмихва насреща ми: 

- Ще карам направо: говоря на “ти”, защото сме роднини. По бащина 

линия. По много, много бащина линия. А тези цигари са хубави - взима пакета 

и запалката ми, и ги прибира в джоба на сакото си; от другия джоб вади голяма 

банкнота, която оставя на масата; става, идва до мен и хваща лявата ми ръка -  

Всичко ще ти обясня, но не тук, много народ има наоколо. Хайде, да тръгваме - 

и прави нещо с бастунчето, което е в другата му ръка. 

Става тъмно и усещам същото чувство, което познах при падането на оня 

самолет... когато едва оцелях - чудят ми се, че още се навивам да се качвам на 

тези машинарии... не, по-лошо е - не само пропадане, ами и  въртене на една 

страна, като в голяма центрофуга, може би така се чувстват гащите в 

пералнята... що за мисли - какви гащи, какви перални, време е да се изплаша, - 

какво става тука? Олеле... пак светна, вие ми се свят, трябва да седна някъде... 

сядам, отдолу услужливо има нещо меко - а, да, кресло някакво... зрението ми 

постепенно идва на фокус, и пред мен пак е симпатягата с черния костюм: 

- Няма страшно, ще свикнеш, имаш добър вестибуларен апарат - като 

моя. А тук ще можем най-после да си поговорим като хората. Нали не си 

забравил, че преди малко обсъждахме едни цигари? - и ги изважда от джоба си 

заедно със запалката. - Ето, връщам ти ги. 

Вземам ги непохватно и се оглеждам. Стая като стая – две кресла, маса, 

врата нанякъде, някакъв шкаф, и много светло. Прозорци обаче няма. Но 

вентилацията (или каквото е там) е добра - въздухът е чист и ухае на борова 

гора. Оставям цигарите на масата, и като виждам там пепелник, запалвам. Той 

също изважда една, но не я запалва, а отива до шкафа. Там прави нещо с гръб 

към мен, дрънчат стъкларии. След малко се обръща и оставя на масата поднос с 

чаши, бутилки, съд с плодове и още един, пълен с цигари.  

- Същите като твойте са, нали ти казах, че ми харесват – и налива в две 

чаши от едната бутилка, тùква едната в ръката ми (още трепереща от 

приключението с центрофугата), чуква я със своята и се усмихва: - Хайде, да 

пием за запознанството. Онова “Перно” в бистрото беше абсолютен боклук. 

Прав е. Това тук е друго нещо. Той тръгва към вратата, като подхвърля: 
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-  Добре приемаш нещата за сега, без всякакви припадъци и т.н., но ще те 

оставя за малко сам. Идвай на себе си спокойно, имаме време. Ще се върна 

когато си готов. Няма нужда да ме викаш, ще знам – и излиза. 

А аз започвам да оглеждам наоколо. Всъщност много за гледане няма – 

стая горе-долу четири на четири метра, в средата кръгла маса, с диаметър около 

1,20. Прилича на полиран орех. На нея - голям метален поднос (жълтее, сигурно  

е месинг). На подноса четири бутилки, без етикети, без капачки – подушвам ги 

и едната наистина мирише на Перно, ама какво Перно... другите са си чиста 

вода. И четири обикновени стъклени чаши, като тази, от която вече пих. 

Останалото на подноса е по-интересно. Стъклена чиния с ябълки и 

круши, обаче плодовете са току-що откъснати, и им личи. А до чинията - 

стъклен паралелепипед, пълен с цигари. И то абсолютно еднакви, смачкани в  

единия край и с идентично фабрично петно на филтрите. Ха сега де.  

А стените и таванът светят. Ей така, просто меко си светят. Ставам и 

пипам едната стена - топла е, и като че ли “диша”. Проверявам нагоре-надолу -  

наистина диша, от средата надолу - духа, оттам нагоре - смуче. Ега ти работата. 

Отивам до шкафа. Приблизително 200 х 100 х 50 (сантиметри). Дървен 

(май също орех), с много еднакви вратички. Преброявам ги - общо 20. Опитвам 

ги всичките. Нито една не се отваря, а дръжките им матови стъклени топки. 

Отказвам се от експерименти, сядам си на мястото, взимам чаша и си наливам 

вода. Вкусна е, като изворна. Изпивам две чаши, не ми стигат, още... нещо съм 

зажаднял след “центрофугата”. И адски ми се пуши. 

Паля си цигара от паралелепипеда. Същата като мойте, същата марка, 

същият вкус. Отпускам се в креслото и се опитвам да релаксирам. Опитвам, но 

май не успявам. Така минават десетина минути. И чак тогава забелязвам, че 

часовникът ми е спрял. Вадя телефона от джоба на якето - същата работа, и не 

стартира. Никак. Вадя батерията, слагам я обратно, опитвам - ядец! Виж ти. А 

го заредих преди да изляза. Нещо с електричеството тук... добре, че запалката 

ми е от примитивните, с магнезиево камъче. Гася цигарата, затварям очи с ръце 

на масата и пак опитвам да се отпусна.  

Изглежда съм задрямал. Умея го това. Когато няма какво да се прави, спя. 

Навик от казармата, и то много полезен. Събужда ме тракането на вратата -  

моят нов познат е влязъл, и вече сяда срещу мен. Усмихнат, и със съвсем  други 

дрехи - нещо като комбинезон, пак черен, много джобове и “цип” отпред. И 

бастунчето пак е с него. 

- Значи не съм сбъркал с теб. Друг на твое място сигурно щеше да има    

една, да кажем, безконтролна потребност от тоалетна (има такава, зад вратата в 

коридорчето, отляво). Добре. Знам ти въпросите. Къде сме и защо си тук. И 

какво следва. Преди да отговоря, ще те помоля за нещо трудничко. Ти си 

техничар и знаеш много неща. За живота, вселената, религиите, хората и т.н. - 

доста неща си изчел за трийсетина години. Забрави ги всичките. Всичко, което 

ти е необходимо, ще научиш тук. Единственото важно нещо са заложбите, а ти 

ги имаш по наследство. Ще се опитаме да съживим повече от средно-
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статистическите три процента от мозъчните клетки. А ти избий от главата си 

старите илюзии. 

 И така, по реда на въпросите. Къде? На Луната. Не, не сме космонавти. 

На това място му казваме “чистилище”. Не онова на вашите попове. Междинна 

станция, в която всичко се пречиства - от микроби, от неуместни предмети и 

т.н. Там, където отиваме, няма например нито цигари, нито “Перно”. Та с 

пороците дотук, волю-неволю. Аз ги придобих във вашето “време” и не 

съжалявам. 

Тук си, защото си нужен за една работа. И защото си мой пра-пра-пра от 

ен-то коляно... внук. Аз съм прогенитор на цялата нишка от хора преди теб, по 

бащина линия. От доста време. И сега се дръж: в същност става въпрос за 

повече от 25 хиляди години... добре, не си припаднал, и май ми вярваш. Светът 

в същност е доста по-различен от това, което има в главите ви напоследък... а 

ти се справяш добре. Друг на твое място щеше да се пообърка, например от 

това - сочи  подноса, - чисто злато, 24 карата. С помощта на това - сочи шкафа, 

- ние го наричаме “репликатор”(ти можеш да си го наречеш и “изпълнителка на 

желания”, ако искаш), можеш да получиш всичко, което ти е нужно. И което ти 

хрумне. Работи с безплатна енергия. Ето как действа. 

Става, хваща една от стъклените топки, след малко вратичката се отваря 

и той изважда отвътре непрозрачен пакет, който ми подава. 

- Тук са дрехите и другите ти пособия. Ще знаеш как да ползваш тази 

машинария (и сочи шкафа), след като преспиш. В същност тогава ще знаеш и 

много други неща. Правилните. А аз ще ти помогна да подредиш всичко в 

главата си. Стигнахме до третия въпрос: какво следва. Първо ще се наспиш в 

съседната стая. След това ще говорим. Хайде, добре дошъл в “чистилището”! 

Става и тръгва към вратата. Аз - след него, с пакета в едната ръка. 

Коридорче с три врати - двете по-малки, третата като тази, от която излизаме. 

-  Това са временната ти спалня, тоалетната и банята. Изход от тук няма.  

Как се излиза ще научиш. Хайде, време е за сън – и отваря по-голямата врата.  

Влизам, вратата се затваря зад мен. Вътре същата работа - светло, 

приятно, едно легло, закачалка, масичка (с пепелник), и нищо друго. Оставям 

пакета на леглото и отварям вратата - никой. Връщам се в коридорчето, 

поглеждам зад малките врати. Наистина тоалетна и баня. В стаята с  масата 

също няма никой. Нищо не се е променило, само в подноса освен познатите 

предмети се мъдрят и два сандвича. Сещам се, че съм гладен, и ги 

оползотворявам, заедно с една ябълка. Изпивам още две чаши вода - изглежда 

пътят до това “чистилище” сериозно ме е дехидрирал, - и отивам направо при 

леглото. Хвърлям дрехите на пода и се тръшкам. Наистина страшно ми се спи.  

2. 

Събудих се, огледах се и си спомних. Всичко, че и още много нови неща. 

Обаче ще трябва тепърва да ги осмислям. Като например колко още роднини 

имам, за които не знам нищо. Мисля си за това, докато използвам тоалетната и 

банята по предназначение. В спалнята отварям пакета и вадя каквото има вътре. 
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Комбинезон като онзи на пра-пра- и т.н. Обличам го – абсолютно по мярка. 

Мека материя, прилича и на коприна, и на памук, но не е нито едно от двете, 

защото знам какво е. И това отпред не е цип, а магнити. Щрак – и готово.  

Другите неща вътре също са ми ясни. Медальон с идентификатор на 

гилдията. Същият, като този на прогенитора (вече знам, че трябва да го 

наричам КОС, знам какво значи, знам и името му - Чу, и така си е вече... 25 

хиляди години! Мамка му!). Само дето неговият е от старо злато, а моят е 

новичък и лъскав. Слагам го на врата. Много впечатляваща картинка отпред, за 

нея ще трябва да питам.  

Другото е универсален ключ – прилича на матово тъничко елипсовидно 

парче олово 5 х 6 сантиметра със светеща точка в средата, и с каишка. Хвърлям 

на пода ненужния часовник, той изчезва там където са старите ми дрехи и 

телефонът, и слагам на негово място ключа. Сега знам, че ключът на Чу е в 

бастунчето (там са и оръжията му, на мен за сега оръжия не ми се полагат, а и 

не ми трябват). Освен другите функции този ключ може да променя 

комбинезона ми в каквото си поискам – от пижама до фрак, а и на рицарска 

броня може да стане например. Самият ключ при необходимост може да 

заприлича на изхвърления часовник, или на бемка на китката. Управлява се 

лесно – с мисъл. 

Остават двете черни “подметки”. Стъпвам на тях, и те се протягат нагоре, 

като обхващат глезените. Полуботи, много удобни. Също така много 

трансформируеми и здравословни. От чорапи няма нужда. Добре.  

Отивам в другата стая, вадя от репликатора закуска (кафе и кроасан, като 

във Франция). Хапвам, пуша цигара, пия вода. Ажур. Обаче до тук с цигарите, 

за съжаление. Време е да тръгвам.  

Сега, сам за първи път... опа, усещането е като това при идването в 

“чистилището”, но по-кратко. Няма страшно, ще свикна. Има и по-лоши неща. 

Чу ме чака в разпределителната зала на “чистилището”. Значи ще ходим 

някъде. Само двамата сме, интересно защо няма други... 

- Защо няма други ли? Ами няма. Сега искам да свикнеш с две неща: 

първо – в същност време няма, това е измишльотина на глупаци. Има причини 

и следствия, с тях не можеш да се пребориш. Обаче време няма. Ако сега 

скокнем обратно в Париж, можем да продължим да си пием там безгрижно, и 

никой нищо няма да забележи. 

- А аз ще забравя каквото тук... 

- Само ако аз пожелая. Второ: при нас тук има само две състояния: или 

правиш, или не правиш каквото трябва. Без средно положение. 

- Както са писали мъдреците... (и си мисля: като шопа, дето можел да 

кòпа, можел и да не кòпа, мъдър шоп). 

- Сега отиваме там, откъдето някога сме тръгнали, в началото. Дръж се за 

мен – и ми подава ръка. В другата, разбира се, е бастунчето. 

След като премина милото усещане за перална машина, се огледах 

наоколо. Синьо небе почти без облаци, и безкрайно поле. И нашир, и на длъж, 
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без жита. И без топъл дъжд. Нещо като трева (в същност прилича повече на 

папрати). И животинки. Ами, животинки - бая зàври или каквото там им казват. 

- От този материал сме направени, а тук е Азия – по-точно ще бъде в 

бъдещето. Искам не само да знаеш, но и да почувстваш. От тук сме тръгнали. 

След малко пак се въртим в центрофугата. Просветлява, и мястото е 

същото. Само дето наоколо няма зàври, а полето е осеяно с големи и малки 

сгради, между които по нещо като асфалт щъкат насам-натам возила без 

колела. Всъщност не “по”, а “над”. На равни интервали стърчат антени и 

емитери, над които се дипли мараня. И така докъдето ми стига погледът.  

Отиваме до една от по-големите сгради. Правилен паралелепипед, 

приблизително 50 на 100 метра, висок е около 20, без прозорци. Влизаме, 

светло е, въздухът е чист и прозрачен (стените май са същите като тези в 

“чистилището”), вътре работят. Хората са облечени в сиви дрехи, и не ни 

обръщат внимание. Стоим до входа (отвор в стената, който услужливо се 

появява пред нас), и гледаме отдалече невероятно сложните машинарии и 

хората, сновящи между тях. Забелязвам няколко репликатора до стените, 

същите като онзи, от който Чу извади дрехите ми и другите благинки. 

- Ето тук започнах аз. Гилдията на Техниците. Най-многобройната 

гилдия. В тази реалност проблемите още не са се появили, всичко си е мирно и 

тихо, както е било трийсетина хиляди години. Машинният парк на планетата. 

Сферата на дейност на нашата гилдия. Да, знам че си впечатлен от знака на 

лицето на медалиона ти. Това, което не знаеш, е следното: там е изобразен един 

герой от войната, която още не е започнала. Моят син. Той загина в тази война, 

като спаси другите - които оцеляха. Казваше се Тенгри, много обичаше конете. 

Въпреки, че беше Техник, всичкото си свободно време прекарваше с коне. В 

момента го няма, още не се е родил. От времето на войната символизира 

нашата гилдия - преди това символът беше обикновен глиф, руната “Алгиз”. А 

вашите хора го знаят като Мадарския конник, или като Мардук. Толкова за 

правилната информираност на поколенията. Сега искам да видиш мястото на 

най-уважаваната по мое време гилдия. Гилдията на Възпитателите - руната 

“Феох”. 

Преместваме се на ново място. Стоим на планински връх, под нас е 

безкрайна гора. Чу е тъжен, усещам. 

- Африка ще наричате това място след 25 хиляди години. Тук, на този 

континент  се отглеждат нашите деца - от всички гилдии. Възпитателите се 

отличават по черната си кожа, и са най-уважаваната група хора на планетата. 

Като възпитател можеш да се преродиш, само ако имаш заслуги в гилдията ня 

Техниците. Сега само гледай, искам да добиеш усещане за местата на Земята 

преди войната. Тук, под този връх, израстнах аз. Тук израстна и синът ми, от 

който произхождаш ти. А мястото беше старателно изпепелено от враговете ни  

заедно с децата. И с възпитателите. А джунглите се възстановиха след 10 

хиляди години, но не напълно. Останаха много пустини. Като в Азия. 

Тръска глава, за да излезе от настроението на спомените. 
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- Сега ще скочим до мястото, където работи гилдията на Посредниците - 

еквивалент на политиците от твойто време. В тази гилдия хората от това време 

попадат само по задължение и с неудоволствие – в нея животът е най-кратък и 

най-лишен от радости. Да те накарат да се преродиш като “посредник” е 

равносилно на наказание или на саможертва, затова и тази гилдия е най-

малобройната. Техният символ е “кръст, вписан в окръжност” – знак, който 

вашата Католическа църква е присвоила и поругала за две хиляди години. А 

кръстът всъщност е знак на равновесието, единението и защитата. В окръжност 

– символът на Вселената и на Бог. 

Пак се местим. Оказваме се кацнали на най-високата тераса на сграда, 

висока не по-малко от километър. От нея изгледът е впечатляващ - други 

подобни, неописуемо красиви, сияещи с метални и кристални бликове, я 

зяобикалят отвсякъде - и така до хоризонта. А на хоризонта се виждат водите 

на море или океан, не мога да преценя. 

- Стъпили сме на покрива на Световния Съвет. В главния град на 

планетата (в същност единственият град, живеем сред природата). Остров 

насред океана. Мястото в легендите е известно като Атлантида. В същност име 

няма, наричаме го просто Столицата. Ето там - посочва на запад, - е летището. 

За по-далечните места, а и за където няма въздух, си трябват возила... всички 

Посредници загинаха във войната, до един. До последния момент се опитваха 

да спасят нещо, но не успяха. И загинаха като мъченици... От столицата не 

остана абсолютно нищо. Сега отиваме при Мъдреците. 

Оказваме се сред гора, в обширен парк с алеи, цветни лехи и езерца. Пред 

нас, далече напред в парка - нещо като огромна пагода.  

- Един от храмовете на Мъдростта, пръснати в региона. Този регион 

съответствува на Индия от твоето време. Тук работи гилдията на Мъдреците 

(знакът е “Свастика”) – връзката между Знанието и Бога. Истинският Бог, не 

измишльотините на вашите църкви. Прераждане в мъдрец – само след успешни 

цикли в другите три гилдии, и най-малко три цикъла като Посредник. Също 

малобройна гилдия. Малко от нея оцеля след войната, но все пак оцеля. Тук 

онези също поработиха старателно... и във ваше време още намират стопени 

сгради в този регион, в Камбоджа и Пакистан! Ела, искам да ти покажа някои 

неща в храма. 

Тръгваме по една от алеите. Насреща ни от друга алея излиза страхотна 

мацка – в нещо като къса туника, в същност почти без туника. Мургава кожа, 

черна коса до кръста, а пропорциите на тялото и лицето... задминава ни 

небрежно (замислена е за нещо), а аз не мога да се въздържа - зяпам подире ù. 

Малко по-нататък жената хвърля туниката на една пейка, скача в езерцето 

наблизо и почва да си плува, без да ни обръща внимание. Май не са били аскети 

тези Мъдреци! Чу ме гледа усмихнат. 

- Не прави грешка, това е Мъдрец. Един от най-великите преди войната. 

Рея се казва. Тя оцеля във войната, и изведе цяла група ранени от своите до 

земите, които знаете като Шумер. Нали ти казах, трябва да забравиш 
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представите си за света, натъпкани в главата ти. А тя в същност не би трябвало 

да ни вижда, ние с теб сме тук само... само като идея. 

Вървим си нататък, а аз не мога да забравя тази... този Мъдрец. Стигаме 

до храма. В същност “храм” не е точната дума – повече на дворец прилича с 

красотите наоколо, и с небрежното поведение на хората, ходещи наоколо и 

седящи по пейките. Изкачваме мраморно стълбище и влизаме. Чу води по един 

от коридорите. Отваря врата и ме пропуска напред. Голяма зала с маси, пейки и 

столове. Прозорците стигат до тавана. В ъгъла до  вратата, от която влязохме - 

задължителната “изпълнителка на желания”. А в средата на залата виждам 

десет мраморни постамента, на които лежат големи книги.  Знам кои са. 

- Нашата връзка с Бог. Книгите Дзин, или Джан, Ведите или още както 

там им казват в твоето време. Опазихме ги след войната на друго място, 

въпреки, че онези доста се постараха да стигнат до тях. 

Приближавам до най-близката, галя корицата (топла е като живо 

същество). Не се и опитвам да я отворя – знам, че не бива. Прави се само когато 

трябва. Никога не ми е хрумвало, че ще видя това легендарно съкровище. В 

същност, единственото истинско съкровище. Докато го има, ще ни има и нас... 

книгата излъчва спокойствие, и като че ли близостта до нея ми действа 

едновременно и релаксиращо, и възбуждащо... 

От унеса ме изважда отварянето на вратата близо до прозорците. Влиза 

висок човек в комбинезон като нашите. Приближава се, кима на Чу (а той като 

че ли е изненадан), и ми протяга ръка: 

- Здравей, нали така се поздравявате там, в бъдещето? – обръща се към 

водача ми и се усмихва, а аз приемам ръката, - Рея ми каза да ви задържа, тя ще 

дейде след малко. Никой не знае за идването ви, освен нас двамата. Преди  час 

се върнахме с нея от границата, тя предвиди пристигането ви и иска да говори с 

вас. Сядайте някъде... - говори на език, който няма нищо общо с моя роден, 

обаче го разбирам без проблем. Обръща се пак към мен: - Казвам се Ахура, 

сигурно си чувал за мен. 

Име си хас да не съм. Сядаме до една маса, а той отива при репликатора и 

донася три чаши с нещо жълто. Чу е нещо нервен. Пием, оказва се портокалов 

сок. Празните чаши хвърляме на пода (изчезват си без следа - знам как и защо, 

обаче въпреки това се зверя като циганче в бижутерски магазин, едно е да 

знаеш, друго да видиш...). Чакаме и мълчим. Сигурно така трябва. 

Вратата, през която дойдохме, се отваря и влиза чудото, което си плуваше 

там, в езерцето отвън. Сега не е в микро-туниката, която захвърли на пейката, а 

в най-обикновен комбинезон, косата ù е още влажна и стегната в кок. Идва при 

нас и се усмихва: 

- Здравей, Координаторе. И ти здравей, младежо. Разбира се, че ви 

виждам. На мен тези номера с воала не ми минават. Бяхме там, горе, на 

границата, и усетих, че ще идвате. Имам какво да ви кажа, и за да избегнем 

парадокси, ще си говорим тук само четиримата - отива до репликатора, взима 

си чаша с нещо червено вътре и някаква голяма бисквита, после сяда на един 
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стол до мен и без да се церемони, ми предлага да си отхапя, преди и тя да 

направи същото. Бих отхапал веднага каквото ми посочи, дори масата бих 

заръфал. Обаче бисквитата е вкусна - нещо средно между бишкота и кроасан. 

Тя дъвче, и продължава:  

- Координаторе, ние с теб знаем какво наближава. Ти – от там, аз – от тук. 

И продължавам да търся доказателства за думите си. Да, знам какво ще кажат - 

че това е само едно от вероятните развития, не сме съвсем сигурни кое от тях 

ще се случи и т.н... обаче везните клонят към лошия вариант. И никой не иска 

да повярва, че имам спомени и от бъдещето. А то вече се е случило! 

- Знам, че си права. Но и Посредниците, и Мъдреците - целият Съвет, - са 

убедени, че с бездействие може да се избегне такова развитие. Аз нямам право 

да се намесвам, точно защото съм видял случилото се. И знам, че само с 

позитивно мислене и надежди за добър изход този път няма да се размине... 

- Извинявай, че те прекъсвам - обажда се пак Рея, и се обръща към мен -  

Искам да обясня на младежа какво в същност става. Във войната, която 

предстои, оцеляхме малко. Повечето Техници, по-малко – от моята гилдия. 

Твоят пра-татко тук (или пра-дядо, както ти харесва) измисли една хитринка. И 

се съгласи да се жертва. Получи посвещение и стана Координатор на Оцелелите 

Светове, с произтичащите от това неудобства за него, и започна да работи по 

хитринката. Та от неговия син започна нишката, която върви до теб. Идеята, 

опростено казано, е когато “нишката” стигне до спокойни времена в бъдещето, 

нейния край да се върне обратно в спокойното минало. На това му викате 

“отрицателна обратна връзка” във вашата кибернетика, нали? Хубава идея, и 

вече е била използвана преди нас. Изменя рязко вероятността в посока към 

желаното бъдеще. Та ние двамата приехме неговата идея. 

Май схванах какво ми обяснява, обаче спокойни времена... не бих 

нарекъл своето съвремие така. Но може и да не съм прав. Тя продължава: 

- За това, което прави Чу, сме в течение само ние тримата тук, а сега и ти. 

Координатор е имало само един път – в началото. Тогава е бил Координатор на 

Сътворените Светове. Абраксас. Задачата на Чу е по-кратка по време, но и по-

комплицирана. Проблемът е в това, че на първия са помагали много неща, а на 

него – почти никой от могъщите. Освен да следи развитието на “нишката”, тук 

на Земята, той има и други задължения - тази планета не е единствената 

пострадала. Чел ли си нещо от “Рамаяна” и “Махабхарата”? 

- Малко в превод на английски, не знам санскрит. Но какво общо имат... 

- Имат. Ракашасите не са само локален проблем. И съществуват отпреди 

нас. Нещо като вселенска саранча, но с технологични и мистични възможности. 

Без никави  задръжки - каквото не харесват, унищожават. Та в тези книги, 

които ще напишат след войната, не става дума само за Земята. Не знам кой ги е 

превеждал, но явно не е свършил добра работа. 

Виж ти, в какво съм се забъркал. А само преди малко си пиех “Перно” и 

се нервех на френските чиновници... Ще се занимаваме с делата на Рама и 

Шива! И аз - “Нишката”  от България! Не в смисъла от шпионските романчета, 



 24 

а така, малко по-“рамаянско” и по-“махабхаратско”... Я да се ощипя, може и да 

се събудя в хотела с дъх на анасон в устата... но не би, насреща ми светят очите 

на Рея - в буквалния смисъл. А тя продължава към Чу: 

- Та добре замислено и добре изпълнено от наша страна, но... има едно 

голямо “НО”, Координаторе, което не знаеш! С Ахура установихме, че има 

противодействие на твоето действие. Някои хора от твоето време, момче - пак 

към мен, - не искат нормализиране на нещата. От времето на Мойсей та чак до 

вашия век. Статуквото им харесва, и не искат промяна. Можеш ли да се сетиш 

кои? Май загряваш - тези от търговийката със страхотии, индулгенции и 

енергия. Търговийката с най-достъпното нещо във Вселената. Не ги устройва 

истината за тъмната енергия и свободния достъп до нея, както при нас тук. И 

истината за Бога. Да, да, за религията, петрола и електромерите става дума! - тя 

се изправя, и ядосано започва да ходи насам-натам. Почти като университетски 

професор, но много чаровен професор... - Оказва се, че са добре информирани 

за събитията и намеренията ни тук. И пречат - там, при вас. Ние с Ахура вече 

знаем кой ги използва. Горе, на границата, хванахме негов “агент”. Нали така 

им казват в твоето време, момче? - и тя пак сяда до масата срещу нас: 

- Оказа се, че вероятността тук не играе никаква роля. Ракашасите няма 

да дойдат случайно. Поканени са. 

Чу скача от стола, обляга се на масата и изревава срещу нея (не съм 

очаквал такъв глас от такъв фин човек): 

- Кой? И как? Не вярвам! 

- Познай до три пъти! Шегувам се, няма да познаеш... председателят на 

Световния Съвет! 

- Ариман? Невъзможно! Та той е Техник!  

- Няма никакво съмнение. Хванахме пратеника му. Лошото е, че не е бил 

единственият пратеник. И действат от доста време. Сега разбираш ли защо 

Съветът не ми вярва? Въпреки помощта на фракцията на Иисус. 

Чу се отпуска обратно на стола си, а Ахура се намесва: 

- Цяла група от Посредниците начело с Ариман. От доста време. Ние с 

теб се опитваме да подобрим вероятността, а те вече са ни осъдили.   

Тишина. Аз си мисля, без да съм много учуден, че и тук “еквивалентът на 

политици” е същата стока като у нас. Също склонен към заговори и подлости. 

Нищо ново под слънцето... какво си говоря, нищо ново под слънцàта! Каквото 

горе, такова долу! А Иисус бил Посредник, от добрите... След малко Чу пита: 

- И за какво го правят? Тук всички имат всичко, каквото им хрумне! 

Съвършен свят от всякаква гледна точка! Тежи им да са Посредници ли? 

- Не. Ракашасите са им обещали ВЛАСТ. Звездна империя, видиш ли. И 

те най-отгоре. Над всички останали планети, с които имаме връзка. Во веки 

веков. И с гарантираната търговийка с религии и енергия, когато всички 

подивеят. 

Моят прогенитор е дълбоко замислен. Виждам, че не му е леко. А и 

новината не е от тези, които се приемат току-така. Аз самият започвам да 
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разбирам, че планът, в който се очаква да участвам, е анулиран. И не виждам 

какво мога да направя. Все така ми върви - да ме забъркват в невъзможни 

мисии  без да ме питат. А и защо да ме питат, като съм толкова ниско в 

йерархията. Независим човек. От когото нищо не зависи. И решавам, просто 

така, да си задам въпроса, който ме вълнува напоследък: 

- Защо ме отмъкна от Париж, а не от София? Не ходя във Франция всеки 

ден. 

- Много просто - до вашите земи не стигат каналите, които ползувам. 

Местата там са под мощна и древна закрила, още отпреди динозаврите. Затова и 

се наложи да ти “уредя” това пътуване до Париж..  

- Виж ти... и кой всъщност ни закриля? 

- Този, който е създал земите и всичко под тях. И не само тях – всъщност 

цялата планета. Но... той не се интересува вече от нас, не ни обръща внимание. 

Опитвахме много пъти, без успех. Сега разбирам защо... заради пратениците до 

ракашасите. 

- Как така опитвахте, но той не ви обръща внимание? Изключил си е 

телефона?  

Мълчание. Май ги засегнах с думите си. След малко Рея проговаря: 

- Има един предмет, по-стар от Книгите. Тук е. Ела, ще ти го покажа. 

Отдавна не сме се докосвали до него - всъщност откогато се убедихме, че няма 

да ни отговори. 

Става и тръгва, аз след нея. Отива до малка врата, която не бях забелязал 

до сега. Влизаме и се изкачваме по тясна стълба до малка стаичка - не повече от 

два на два метра. На мраморен постамент - като тези долу в залата, - лежи 

дребно  камъче. Смешно обикновено камъче - обличко, дебело не повече от 

един сантиметър и с диаметър около четири. А на лицето му – също така най-

обикновено усмихнато емотиконче! Жълтичко. Все едно извадено от екрана на 

телефона ми (който всъщност изхвърлих). От много, много хиляди години... 

- Взимаш го в дясната си ръка, и мислено се молиш да те чуе. Опитай. 

Опитвам. Нищо не става. Чувствам се глупаво, а тя ме гледа сериозно. И е 

много близо, чак усещам аромата на кожата ù... оставям камъчето на мястото 

му и бързо се връщам долу. Сядам си на мястото, след малко идва и тя. Питам 

я, просто за да кажа нещо: 

- Как се обръщате към този, който вече не ви отговаря? 

- Никак. Не ни е казал името си. Не можеш да искаш името на Демиурга, 

който те е създал.  

В разговора намръщено се намесва Ахура: 

- Това, което току-що научи, момче, е най-старателно пазената тайна на 

този свят. Оттам идват всичките ни знания и цялото ни могъщество. И цялата 

мъдрост. Ще трябва да я забравиш. Или да умреш, ако не я забравиш - и става. 

Виж ти. Играта, както казваме у дома, загрубя. “Нишката” вече не им 

трябва. И какво толкова, ще ме “преродят” в Посредник, и готово – нали това 

при тях е наказанието за непослушни момчета. Да, да, ама не... взимам 
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небрежно бастунчето на Чу, което той е оставил на масата - бастунчето със 

страшните оръжия в него. Усмихвам се и казвам спокойно: 

- Забравихте, че и аз съм Техник. И на кого съм пра-пра внук. Ако ще 

умираме, ще е заедно, но аз нямам намерение да умирам. Имам една идея, която 

може да реши проблема. 

Приеха идеята, къде ще идат. И не от страх. Разбраха, че има надежда 

нещата да се оправят с моя помощ. И камъчето с “емотикончето” ми дадоха. 

Много са се разглезили в тяхното безвременно време. Наложи се да им 

обясня подробно какво е играта “тука има - тука нèма”, и как се оправяме с 

мошениците у нас. Взимаш на тариката това, което го прави силен - и край! 

Вече не играе с батковците, а отива където му е мястото. Без да умира, няма 

нужда... в повечето случаи. А който трябва, да умира. 

Та, накратко, за какво става дума. Щом не им говори вече Демиургът, ще 

опитам да му се помоля у дома. Нали е закриляна от него земя. И понеже Чу не 

може да стигне до там, си тръгнах. Това вече го мога и сам. Обаче само до 

Париж - “цъфнах” обратно на масата в бистрото, даже чашите ни и голямата 

банкнота на Чу още си стояха. После си осигурих дисциплинарно уволнение от 

ведомството - утре няма да ходя на онези уж добронамерени преговори, а ще 

спасявам света. От България, а до там - с обикновен земен транспорт.  

Но земният транспорт е несъвършен. Директен полет до България няма. 

Най-бързият е през Амстердам. Минавам през хотела, сменям опаковката на 

телесата - обратно в охлузения тъмносин костюм, но без вратовръзката-

удушвачка. Грабвам само ръчната чанта с комбинезона вътре - другият ми 

багаж да върви по дяволите, - и направо на “Орли”. Билет бизнес класа, през 

Схипсхол, и напред. Кацам в Амстердам. 

Обаче “ядец” - полета от там за България се отлага, поради лошо време. 

Дали е случайно? Толкова ме налегна параноята, че на бара в бизнес-салона чак 

се олях с “Bols” за радост на зяпачите и барманката. После се намери и 

сънародник, и докато чакахме, в общи линии му разказах патилата си. Доверих 

му се, показах му и медальона с Тенгри отпред, и камъчето. Казах му какво ще 

правя, като се върна в България. Доверих му се, защото е свестен човек. 

Това, което предстои, е много просто. Ще помоля Демиурга само за две 

неща: първото - да премахне петрола и въглищата “изначално”. От цялата 

планета.  Ще се оправяме без тях, енергия колкото щеш - напълно безплатна. Да 

ги видя тогава какво ще правят тарикатчетата от бизнеса с бензина и 

електромерите; а второто - да помогне по-сериозно на Иисус. Да видим тогава 

какво ще правят другите тарикатчета, от бизнеса със страхотии и индулгенции. 

Личните ми планове? Няма да ставам император, ако за това питате. 

Понеже нямам семейство в България, като си свърша мисията се връщам 

обратно. Рея ми предложи работа в нейната гилдия. Асистент на Иисус, дори 

псевдоним ми даде: Йоан. Ще работим под нейното пряко ръководство.  

А може някой ден да ме покани да поплувам с нея в някое езерце. Докато 

сме живи, все има надежда! 
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Живееш само два пъти, а може и повече 

 
Тогава още бях музикант. Свирех с едни страхотни пичове, единият от 

тях вече не е между живите, а другите се пръснаха по света. В това число и 

прекрасната дùва, която отвреме-навреме внасяше в “сценичното ни 

присъствие” много блясък, сексапил, артистичност и фантастичен 

многооктавен женски глас. Ние без нея иначе си бяхме нещо средно между 

местна версия на “Deep Purple”и “Omega” - звучахме доста “твърдо” и това 

се харесваше на публиката ни. Свирехме по клубове и кръчми (с подходяща 

сцена), и по джем-сешъни с други ентусиасти като нас. А по някога и пред 

десетина хиляди пощуряли фенове - наши мини-версии на “Woodstock”, на 

които имаше и бира, и кебапчета, и “хард” питиета (но без дрога). Случваха 

се и такива неща в онова странно време, когато България уж ”строеше 

социалистическо общество”, а в същност вече никой не вярваше в подобни 

щуротии и всеки се спасяваше, както може. В рамките на местната Вселена. 

Една вечер, след тричасов тътен, пушилки и светкавици в един подземен 

клуб (много тръпка имаше в подобни места, а такива съществуваха доста - не 

вярвайте на тъпанарите, които ви убеждават, че народът е бил стадо от 

“масово” друсащи хорца, кючеци и ръченици дебили, живеещи полузаспали от 

петилетка до петилетка). Та бях се позабавил след пàртито, другите от 

групата отдавна се кефеха някъде в по-тихи заведения. А аз още навивах 

кабели и прибирах очуканата си шестструнна дъска и другата хард-

рокаджийска параферналия там, където им е мястото, и се опитвах да обера 

фасовете от тонколоните, които бях нахвърлял по време на шоуто. Успях 

криво-ляво, и лениво се дотътрих при бармана - вече готов със 

следконцертната ми доза на плота. Тогава пиех само “след”, никога “преди”. 

В края на бара си седеше позакъснял клиент, а залата беше почти празна, с 

изключение на няколко компанийки на масички в кьошетата. Тишина. Кеф. И 

понеже кефът не е пълен, когато си пиеш сам, се преместих при клиента. 

Симпатично момче, с не много дълга коса, джинси и кожено якенце, абе 

като мен. И също като мен останал без мацка след данданията (“групитата” 

бяха отлетяли с другите към тихите места). Разприказвахме се, и той 

отвори тема, която беше останала в страни от рокаджийските ми интереси. 

Тогава много не се задълбочавахме в съдбата на нещастните хорица, който се 

изживяваха като “турци”, а властта им съсипваше живота с “мероприятия” 

и нови имена. Някъде далече от нас. Бяхме подочули това-онова за споровете 

“горе”- как един интелигент от елита искал да прилага френския вариант, а 

друг, не толкова  интелигентен, но с генералски пагони, удрял с железен юмрук 

по масата и доказвал, че такъв вариант няма, а има танкове и БТР-и.  

Та за варианта на генерала стана въпрос. Момчето беше “сдало” 

униформата, автомата и пистолета преди няколко дни, и още не можеше да 

се върне към другия си живот. Стана ми интересно, и той разказа тази  

история. Предавам ви я по памет, може и да съм пропуснал някоя дреболия. 
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... Тъкмо си мислех, че е време да си лягам, когато “викачът” ми позвъни 

на вратата. След два часа бях вече в първия от трите джипа, с бойна униформа и 

полагаемата железария. Командир на бойна група, сержански нашивки и т.н.. 

Група от запасняци, включително радистът. Свестни момчета като мен, и вече 

бяхме забелязали, че на сборния пункт, а и по-късно много-много не се мяркаха 

униформи на щатни офицери, сержанти и служители. Само запасняци. Ние, 

дето живеем по два живота -  ту мирни хора, ту - солдафони. Щрак-щрак. 

Място на дислокация - един от градовете, където по домовете се говори 

повече на турски, от колкото на български. Място на действие - навсякъде в 

региона, където има важни обекти (заводи, животновъдни комплекси, нивя, 

училища и т.н.). Очакват се терористични актове, палежи и опити за размирици. 

Да се пресекат опитите за такива деяния в корен, по възможност само с 

превантивни действия. Без употреба на огнестрелно оръжие. И без насилие. 

Заповедите са ясни. И да се задържат незабавно всички провокатори и агенти на 

чуждестранни служби. С употреба на оръжие, когато е необходимо. Точка. 

Та дислоцирахме се, и службата започна. Започнахме да забравяме 

другия, цивилния живот. Постепенно си припомнихме милите на сърцето 

армейски порядки. Наряди (по шест часа, ежедневно), и почивки между тях. 

Нарядите - в униформа, почивките - в цивилно облекло, почти без ограничения. 

Само без глупости! Е, пияндета между нас няма, все разумни хора сме 

подбрани. А и секс маниаци, злоупотребяващи с местния нежен пол, не се 

очертават. Познаваме се добре от предишни мобилизации, съставът почти не се 

е променил, и си знаем маймунджилъците. Обаче има една важна подробност: 

предишните мобилизации бяха учебни, а тази – не. Има вече и загуби в жива 

сила, наша. Не е особено ясно кой е нанесъл тези “загуби” и какъв е размерът 

им, но едно е сигурно - не е мирното население. Някакви гости отвън, май.  

В началото ни разделиха на патрулни двойки. Както се полага, 

определиха районите и старшите, и се почна. Тихо и кротко, чиста комендатска 

служба. Цивилните нито се учудват, като ни виждат, нито емоцират по някакъв 

начин. Възприемат ни точно като милиционерски патрули. А и ние сме навън 

само от 18.00 до 24.00 (първа смяна), и от 0.00 до 6.00 (втора смяна).  

Ние с моя напарник обикаляме цивилизован район - жилищен квартал с 

две шивашки фабрики, училище, три ресторанта и две нощни заведения. И 

много, много кафенета. Той е живял тук със семейството си в средношколските 

години. Някои от бившите му съученици работят в заведенията. Ажур. Почваме 

да обикаляме и вътре. Няма лошо, никой не се притеснява, че сме въоръжени. 

Войници, нормално е. А и ние не прекаляваме с посещенията. Понякога 

ползуваме телефон тук и там за връзка с дежурния в управлението. И почти не 

пием. По време на служба не се пие. Е, пие се вода и кафе, хора сме. 

Така се изнизват двайсетина дни без ексцеси. Армейско ежедневие. 

Спомняме си старата войнишка максима - само проспаното време в казармата 

не е загубено. Някои от групата дори успяха да се позапознаят с цивилни 

представителки на нежния пол, просто ей така, невинни връзки от 
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интелектуално естество... Други усъвършенстваха футболните си умения в 

свободното време, трети се зачетоха в книги от местната библиотека... абе 

всекиму неговото, а службата си върви. Броим си дните от двата месеца, за 

които са ни “дигнали”. И си мислим за другия живот, преди щрак-щрак. 

Имаше, разбира се, и комични, и комично-драматични случки. Един от 

наште изпил запасите от отлежала ракия на едно семейство, и се поразвихрил... 

за щастие бързо го прибраха да изтрезнява където трябва, и му се размина само 

с арест. Друг проявил “похвална” самоинициатива - взел да спира коли “на ред” 

(че и пълни автобуси), и да им проверява документите. Недопустимо. Бързо 

прибраха “ентусиаста” в базата - от този момент нататък без право на носене на 

оръжие, в кухнята! На такива втори живот не се полага, тук са по грешка. 

При нас с моя напарник също не мина без комични ситуации. Една вечер 

от една кола с германска (западна, не от ГДР) регистрация ни попитаха учтиво 

къде е пътят към границата, а аз учтиво ги упътих към един “джоб” на уличната 

мрежа, където малко по-късно дежурната група ги задържа. Оказаха се дребни 

рибки, но все пак от вредните. По-късно ги пуснаха да си вървят в Германия по 

живо, по здраво - нямаха сериозни грехове. Разбира се без оръжията и пакетите 

листовки, убеждаващи колко е хубаво да си имаш малка независима държавица 

(или няколко), в която/в които “извергите бугари” да не се месят. Тези листовки 

се възприемаха хумористично от населението, може би поради факта, че като 

столица на “Бугария” там се споменаваше Београд. 

Една сутрин ме викат в управлението, и ми поставят задача. Формират 

отново групата, дават ми трите джипа и каквото там се полага, и ме изпращат в 

едно село наблизо. С население около 5 000, училище, голяма кравеферма и 

млекозавод. 100% турско говорящо население, мюсулмани. Нощен наряд – от 

18.00 до 6.00 сутринта. Охрана на млекозавода, има сигнал, че ще се опитат да 

го запалят и/или взривят. За кравефермата няма такава информация, но и там да 

си предвидят охранителни мероприятия. През деня – в базата. Ясно. 

Вечерта пристигаме около 17 часа в селото. Джиповете – пред 

кметството, ние – вътре. Заедно с радиостанцията и останалата железария. 

Кметът ни чака, пълен с ентусиазъм и готов да помага с каквото може. Не 

може. Само да не пречи – и той си отива в къщи. Правим си първите патрули и 

те тръгват. Кметът не е от нас, той е от “другия” живот. 

Останалите свободни от наряд, в това число аз, оставяме пушкалата и 

дежурен радист в кметството, и – в кръчмата отсреща. Голямо помещение, 

много малки маси покрай стените и прозорците, и голяма – в средата. Нашата. 

Взимаме си каквото там бог (или Аллах) дал от намръщения и неразговорлив 

кръчмар, сядаме. Момчетата околовръст, аз с лице към залата и с гръб към 

вратата. По малките масички е насядало цялото мъжко население с възраст над 

50 години, мълчат враждебно под такетата, и дори не поглеждат към нас. Пият 

си каквото там си пият, ние също. Тишина. 

Изведнъж през вратата започват да влизат много крака. Не се обръщам, 

но преброявам някъде около двайсет – трийсет чифта, и всичките спират зад 



 30 

мен. Обръщам се на стола – младежи на около 18-20, не лошо облечени, 

всичките гледат към мен. А отпред – един малко по-възрастен, висок около два 

метра, с красиво мъжествено лице и дълга до раменете коса. Единственият без 

таке на главата. Очевидният тартор. Не са въоръжени, но аз знам добре навика 

на тези хора да носят големи ханджари под дрехите. Нищо, аз пък имам скрита 

“цев” под куртката. За зор заман. Казвам: 

- Здравейте. Какво става, нещо искате да питате ли? Думайте! 

Големият прави две-три крачки към мен, аз ставам и подавам ръка. Той 

не я поема, а пита: 

- За какво си дошъл? 

- Не “съм”, а “сме” дошли. Имаме работа тук. А ти какво искаш? 

- Ще говоря само с теб, а не с другия аскер. Ти си горгорбашията, нали? 

- Може и така да се каже, но какво искаш да питаш? 

- Казвам се Акъ. Ще говоря с теб само ако така ми викаш, а не както ме 

записахте насила – Ангел. Не Ангел, а Акъ! 

- Добре, Акъ, аз нямам проблем с това. Та какво искаш да питаш? Ама 

земи една бира и седни, черпя – на крака разговор не става. 

- Първо ми отговори – защо си дошъл? Да ни биеш ли? 

Ха сега де. Отивам до тезгаха на кръчмаря, който мълчаливо наблюдава, 

взимам една бира и чаша, връщам се. Погледите на онези по малките масички 

са впити в мен. Напрежението с нож да го режеш. Слагам бутилката и бирата на 

мястото до мен – на лицето на масата, каня младежа с ръка, сядам. След малко 

сяда и той, налива си и чака.  

- Не сме дошли никого да бием, Акъ, имаме си друга работа, която вас не 

ви засяга. Ама кажи вие какви сте, де... 

И той обяснява, след като отпива внимателно от бирата. Футболният 

отбор на селото. А той е капитан и играещ треньор, по съвместителство. 

Постепенно се разпалва и започва да говори по-свободно, без първоначалното 

притеснение. Аз хъкам, мъкам от време-навреме, и показвам футболна 

ерудиция, каквато в същност нямам. Останалите младежи не се доближават до 

нас – разговор на горгорбашиите, не може иначе... 

Постепенно ставя асно, че младежите имат сериозен проблем. Утре е 

мачът от първенството в тяхната група, на който ще се реши всичко. А вратарят 

(брат на капитана) си е навехнал глезена в кравефермата, където работи. Друг 

добър нямат. Проблем, ефенди, ще паднем май... Питам внимателно кой е брат 

му, той го вика. Като идва, му предлагам стол, и след като сяда, го моля да 

покаже крака. Сваля обувката и чорапа, гледам – глезенът не е подут. Пипам 

внимателно, той не вика, но виждам, че го боли. Май няма счупено, а и оток 

щом няма... бъркам джоба на куртката. 

Едно отклонение: в момента и аз съм с подобно оплакване. Подхлъзнах се 

на мозайката в банята. И се лекувам сам, с евкалиптов мехлем – дето му викат 

“виетнамско чудо”. Правя се на ортопед. За собствена консумация. Помага. 
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Та вадя “чудото” и внимателно мажа болното място, както правя на себе 

си. Казвам му да се обуе, той слага чорапа и обувката и внимателно раздвижва 

крака. А отборът вече ни е наобиколил, надничат един през друг. Питам: 

-  С кецове ли играете? 

-  Как с кецове, бе чоджум, може ли така... ми с шпайкове, как иначе, с 

бутони, както си му е редът... – обижда се капитанът. 

-  Добре. Брàтото ти да сложи утре един номер по-големи, а отдолу – като 

намаже сутринта с мехлема, - да сложи стегната найлонова торбичка на болния 

крак, и вълнени чорапи на двата крака – и му давам кутийката с мазилото.  

Той я прибира в джоба си, допива бирата, става и ми подава ръка. Ставам 

и аз, сбогуваме се и местните футболни звезди напускат помещението. Ние 

след малко – също, като пожелаваме “лека нощ” на народа, който май не е вече 

толкова враждебен, като в началото. Кръчмарят отказва категорично да вземе 

парите, които му предлагам. Аз все пак ги оставям на тезгяха. Довиждане. 

Приключихме със задълженията си, и на другия ден към 9 часа сутринта 

се върнахме в базата. Почивка и т.н., а вечерта сме пак в селото. Действаме по 

вчерашната схема. Кметът пак се мàзни около нас, пак го отпращам. Патрулите 

тръгват, а аз с останалите – в кръчмата. Напрежението от вчера го няма, а и 

малките масички почти не са заети. Кръчмарят даже се усмихва и ни обслужва 

този път не на тезгяха, а на масата. Голямо подобрение. Пием, хапваме, пушим, 

говорим си.  Към 20.00 футболната команда нахлува с тропот, отпред е Акъ. 

Бърза към мен, аз ставам и той... ами прегръща ме! Отдръпва се и почти вика: 

- Кво направи, бе онбаши, схъсàхме ги ония. Шест на нула! И брàтото 

скача кат тигър... ти да не си и доктор? 

- Чакай сега, не съм онбашия (полковник), само сержант съм... айде 

разказвай! А и доктор не съм! (обикновен човек в другия живот, си мисля...) 

И докато момчетата му носят бири от тезгяха, Акъ разказва, с ентусиазъм 

и подробно, целия мач. Тия от FIFA нямат представа какво става в това село – 

кой да им каже! С други думи, първото място в групата в кърпа им е вързано. 

Постепенно обаче капитанът се успокоява, свършва разказа за мача, поглежда 

ме сериозно и пита: 

- Айде сега да ми кажеш каква работа имаш в наше село.  

Обяснявам му. Очите му се разширяват, почва да диша тежко, ревва: 

- Кво, да ни палят селото? Тая няма да стане. Али, тичай да викаш кмета 

от тях, да идва веднага в кметството! 

Един от младежите веднага излита навън, а капитанът става, кани ме с 

жест да вървим, пропуска ме през вратата и двамата се запътваме към сградата 

на кметството. Останалите от групата ми, разбира се, също. В сградата Акъ 

веднага влиза в кабинета на кмета, обаче кани мен да седна на кметското място, 

а той се настанява на стол до масата отпред, с лице към вратата. След малко 

кметът идва в съпровод с Али, и веднага става ясно кой командва в това село. 

Акъ се разпорежда кратко и ясно (на български), кметът излиза и след десетина 

минути се връща с още три жени. В съседната стая се развихря среднощна 
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бурна дейност. Накратко: за няколко часа момчетата от отбора, с помощта на 

жените, са изготвили списъци на цялото мъжко население и с бурни дискусии 

на турски се изяснява нещо, или много неща – в този живот не разбирам този 

език. По време на втория наряд списъците вече са готови. Акъ ми обяснява: 

- Виж сега, ефенди (вече не съм “онбаши”, слава богу), разделил съм 

мъжете от селото на двойки. Сутринта ще ги сбера на мегдана и ще им обясня – 

ще пазят и млекозавода, и школото, и кравефермата, па и селото. С брадви, а 

авджиите – с пушки. Пиле няма да прехвръкне тука. Що ще речеш, а? 

-  Добре ми звучи, ама аз си имам началници. Сутринта ще докладвам в 

управлението какво сте замислили, и утре ще ти кажа, като дойда вечерта. 

- Добре, аз сега ще вървя да спя. – и без повече приказки излиза. След 

него излизат момчетата му, след тях – ненужният кмет и трите жени. 

На сутринта докладвам в управлението. Началникът приема добре идеята, 

но иска от мен контрол. Да не залитнат към самоуправство, или, не дай боже, да 

изпати някой невинен от друго село. Обсъждаме още известно време, след 

което аз се прибирам в базата, да спя.  

Вечерта селяните, по двама с брадви в ръце, вече дублират нашите 

патрули. С армейски порядък – в списъците са само тези, които са били в 

казармата (в същност в КЕЧ, но все пак знаят какво е военен ред). Сменят се 

през два часа, и се разписват в кметството. Под контрола на Акъ и неговите 

момчета, аз не се меся. А кметът и не припарва. Нощта минава спокойно. 

След два дни, като се убедихме, че всичко е под контрол, управлението 

сне нашия наряд от селото и ни върна към комендантското патрулиране. 

Аз ходих два пъти на гости в селото с някои от нашите момчета, 

разведоха ни наоколо и по къщите. Много хубави и чисти къщи, с много 

открити хора. Трудолюбиви, честни и с ясно съзнание за ценните неща в 

живота. И с истинска вяра в Бог (е, наричат го Аллах, но това си е тяхна 

работа). На втория път даже ни поканиха на сватба (наистина, стана малка 

конфузия - било детска сватба, това било в същност празненство по случай 

сюнета - обрязването, - на мъжката рожба, ама карай...). 

И никъде не усетих и намек, че тези хора не се чувстват българи. Е, да, 

говорят си на турски, молят се на Аллах, знаят, че са от турски и татарски 

произход, тачат си произхода, но са си българи! Български граждани! Точка! 

Ще ми се нашите “вождове” да си спомнят какво значи “нация” - 

“обединени от общи интереси групи хора с различен етнически произход”. И 

Хан Исперих, и Хан Крум, и царете ни са го знаели. И са прилагали знанието. 

А тези? Тези ни принуждават да живеем едновременно по два или повече 

живота. А може би е за добро? Два или повече живота – щрак-щрак-щрак. Днес 

си нормален цивилен човек, утре – въоръжен до зъби солдафон, в други ден – 

дявол знае какво! И накрая може да се окаже, че в същност изобщо не си живял, 

а някой само ти е щракал копчето и ти е гледал сеира, за собствено развлечение. 

Казва ли ти някои? Нищо, ще видим. Сега ще си вземем още по едно питие.  
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Мисията категорично невъзможна 

 

 Това е най-тъпата история, която ми се е случвала, но все пак ще я 

разкажа. Обаче само ако обещаете, че няма да ми се смеете! 

 Случи се това лято. Ходих до едни приятели в Германия, и понеже са 

пръснати насам-натам, си наех кола. Електромобил.  От тези прехвалените, с 

водородните клетки. Никога повече - вътре е тясно, вози твърдо, не се чува 

нищо освен вятъра и т.н. Както и да е, няма да се оплаквам. Темата е друга. 

 Та пътувам един следобед към Рощок по шосето от Ротендорф, почти 

влизам в града вече, наближавам светофар с пешеходна пътека насред полето 

(тия в Германия слагат светофари и в задния си двор), и намалявам. Няма 

жива душа наоколо, а и коли няма, но аз съм педант - светофар, и точка. 

Гледам - зелено, и както си се движа бавно с около 20-30, продължавам.  

Стъпвам с предните колела на пешеходната пътека, и - бум! - удрям 

нещо с горната част на предното стъкло. Спирам, трябва да е някаква голяма 

птица, на пътя нямаше нищо... слизам, - и какво да видя! Лежи човек! Откъде 

се появи пък тоя, окьоравявам ли? Приближавам го - мърда, май нищо му няма, 

само нещо пъшка... и псува на чист български! Ощипах се - не изчезва! Гледам 

пак - там е, лежи си. Млад, рус, с мустаци, облечен с тъмно сини много 

старомодни дрехи, че и вратовръзка около врата му се вее. И цигара в устата. 

Взе да се изправя, и се подпря на колата. Питам го на български: Добре ли 

сте? А той, като се облещи, се опита да бяга. Падна. Помогнах му да стане, а 

той се дърпа. Някак си го довлякох до предната седалка  и го сложих да седне. 

А той - пафка цигарата и без да я вади от устата, ломоти нещо несвързано. 

Пак на български: 

- ... тия и български ли научиха... мамка му... какво да правя... .  

Писна ми от щуротии! И като си поех дълбоко въздух, креснах му: 

- Стига си дрънкал глупости! И аз съм българин! От къде се взе пред 

колата ми, бе? Отговаряй! 

Той май почна да идва на себе си. Най-после извади фаса от устата си и 

ме изгледа с почти смислен поглед. После оглежда наоколо, пак мен, пак 

колата, захвърля фаса, оглежда купето отвътре и пита: 

- Ама ти не си ли извънземен? 

- Какъв извънземен бе, човеко, ти си извънземен... как се навря пред 

колата ми, без да те видя? 

-  Ама това кола ли е? На чиния прилича... къде съм? 

-  Как къде? Покрайнините на Рощок! Ти от Марс ли падаш? 

- Ами, от Марс...от Рощок си идвам, бях излязъл на разходка, и изведнъж 

- бум! - чиния... и лежа на пътя, а сега си седя... - нещо се замисли, и след малко 

пита: - Коя дата сме днеска? 

Отгварям му. Тоя май не е наред, а и дрехите му едни такива, като 

извадени от старите филми за Джеймс Бонд... “От Русия с любов”... да не е 

избягал от някоя лудница - и право под колата ми! Че и българин! А той: 
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- 2017? Стига бе, сега е юни 1985! Чакай малко...  -  бърка във вътрешния 

джоб на сакото, вади архаичен задграничен паспорт и го разлиства - гледай 

визата, тук съм в командировка - и припада. 

Викнах линейка. Дойдоха почти веднага, качиха го вътре, тръгнаха, а аз 

след тях. В болницата ме разпитваха какво е станало, дойде и полиция, 

бъркотия. И като се развихриха - познавам ли го, как се казва, как е станало 

произшествието, какъв е тоя невалиден документ, и т.н. А той дойде на себе 

си. Опитва се да им говори на френски, на английски, на руски - не знаел 

немски! И волю-неволю, ставам преводач. С други думи, такава обърквация 

настана, че накрая ме помолиха да напусна. Ще ми се обадят! Да не напускам 

града, и хотел ми препоръчаха даже. 

Обадиха се на другия ден. Преместили го в друга клиника. Бил добре, 

обаче приказвал несвързани неща. Ще бъда ли така добър да се явя на адрес... 

Отивам. Психиатрична клиника. В приемната полицай подробно снема 

показанията ми за инцидента, след което ме водят при него. Лежи си в 

пижама, и май  е добре. Оставиха ме при него да чакам, докато дойдат от 

българското консулство. И той като се разприказва... не бил от “сега”, бил 

от миналото, в командировка до ГДР, да съм се обадел на жена му в България, 

тя щяла да знае какво да прави - и ми тика някакво листче. После почна да 

разказва, и аз включих телефона си на запис. След около час се измори и заспа. 

Никой не дойде от консулството, аз почаках още малко и се прибрах. 

На другия ден отидох пак рано сутринта. Питам за него - няма такъв! 

Аз споря, а те си знаят тяхното - няма. Провериха компютрите си, гледаха 

листчето с неговия почерк, звъняха по телефони, търсиха в регистри -  

съжаляваме, господине, не сме чували за такова лице. Ха сега де! 

Оттам отивам направо в полицията. Обяснявам за инцидента, те 

проверяват и ми обясняват, че такъв инцидент не е имало. И ми намекват, че 

имам нужда от помощ, да съм се обърнел към клиниката наблизо... 

Отивам при колата си, гледам и не вярвам. Липсват драскотините и 

вдлъбнатината от удара, които забелязах след произшествието. Луднах. 

Върнах колата, и с първия самолет - обратно в България. Намерих адреса от 

листчето - преместили се на друг адрес. Открих ги и там. Звъня, отваря ми 

мъж на моя възраст. Питам за името от листчето. Отговаря ми, че е той и 

пита по какъв въпрос го търся, след което ме кани вътре. Обяснявам. Замисля 

се. Да, бил е в Рощок през 1985 година, но не помни да е имало кой знае какви 

бъркотии, освен разни неуредици с българските служби. Питам го дали някога 

е бил в психиатрична клиника. След кратка пауза вежливо ме изпровожда до 

вратата, и ми обяснява, че уважава изобретателността ми, но този номер 

няма да мине, не и такава форма на изнудване. Вън.. 

След това реших повече да не задълбавам. Само ще разкажа това, 

което беше останало в телефона ми - единственото, което не изчезна. 

Просто ще го изпиша така, както е в записа. Без коментар и корекции. Точка. 

Без доказателства. Иначе наистина ще се наложи да ходя при психиатър. 
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 Командировка в ГДР – не я исках, но какво да се прави... по технологията 

на момчето от Лясковец. У нас никой вече не само не иска да я обсъжда, но 

само като чуят името ми, отсичат: “Бе ти пак ли за оная дивотия на пишлемето 

от... къде беше там... абе онова дето е било в Япония?” Край на разговора. 

Следващият. А секретарките вече не ме пускат дори да припаря до вратата на 

“отговорния другар”. 

 Занимавам се с технологии. Наука и технически прогрес. Приноса на 

младите. Работя в една такава организация, за внедряване на изобретения на 

млади изобретатели. Сериозна работа - под най-висше ръководство и зорко 

наблюдение. Подпомагаме бъдещето на България. Sic! 

В кръга на интересите ми попадна едно момче - завършило физика в 

Япония със специалната награда на университета, която се присъжда веднъж на 

пет години. У нас го назначили “лаборант” – да мие епруветките на сериозните 

чичковци.  

 В Япония му предложили преподавателско място, но той е патриот и 

отказал. Като се върнал, успял да довърши (със собствени средства) 

разработката си. И откритие, и изобретение. Цяла нова теория за строежа на 

пространството на енергийни нива, обхващаща и обясняваща не само 

пространството, но и това, което наричаме “време”. Изработил и машинарийка, 

демонстрираща теорията и вадеща от някъде колкото си искаш енергия. 

Веднага го заклеймили - Перпетуум Мобиле! Такива идеи даже не се изслушват 

вече! Вън! 

 “Перпетуум мобиле” наистина е хлъзгава материя. Хиляди са тези, 

стигнали до пълен материален, физически и умствен провал през последните 

пет-шест века в търсене на “вечно движение”. Какви ли не системи от 

воденични колела, сложни плетеници от пружинки, лостчета и тежести, че даже 

и двойки електрически двигател-генератор. Във всички патентни закони на 

страните-членки на Парижката Конвенция има категоричен текст: “Заявления 

за Perpetum Mobile не се приемат и не се разглеждат”. Тесла в началото на века 

стигнал до нещо друго – несиметнричен генератор. Сполетяла го същата съдба 

като другите, само дето Уестингхаус се смилил над него и го издържал до края 

на живота му (ами как няма да го издържа, нали с хитрост си присвоил преди 

това патента на Тесла за променливотоковия генератор, дето сега е навсякъде). 

Та незавидна е съдбата на ловците на вечно движение. 

 В работата на това момче не става дума за това. Не съм квантов физик, но 

мога да разбера, че и математическият апарат, и действуващият модел се 

отнасят до нещо много сериозно – вход в истинската вселена, а не тази на 

Нютон и Айнщайн. И много безплатна енергия. Запретнах ръкави да помагам, 

като Дон Кихот срещу вятърните мелници. 

 Не се отказвам лесно. Качвах се все по-нагоре в административния 

лабиринт, дрънках какви ли не камбани, търсих подкрепа и в академичните 

среди. Всуе. Накрая ме извикаха “където трябва” и ми обясниха “както трябва”, 
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че “отговорни другари” няма да допуснат повече своеволия. Да си опичам 

акъла, иначе... 

 Отказах се. И тогава научих, че в ГДР, в един институт в Рощок, се 

занимават с подобна материя. “Микровълнови технологии за народното 

стопанство”. Вероятно не точно за “народното стопанство” - доста секретен се 

оказа институтът. Поговорихме си по телефона с шефа им по външните връзки 

(на английски, не знам немски). И получих покана за среща, там. По линия на 

“откриване на млади таланти” – без да е особено ясно какви таланти. А и онзи 

звучеше по телефона като ЩАЗИ, но вече се бях хванал на хорото.  

Използвах всичките си останали ресурси от връзки и комбинативност, и 

успях – един Комитет реши да командирова младежка делегация до братската 

ГДР. За обмяна на опит. С ръководител моя милост... понеже жена ми била 

завършила немска филология! Командировъчна заповед, виза, самолетни 

билети от нашия град до София и от София до Берлин, оттам с влак до Рощок. 

С уговорката, че билетите за влака, самолетните билети за връщане и 

командировъчните пари ще получим на летище “Шьонефелд”, в 

представителството на “Балкан”. Сложничко, но какво да се прави, на 

подарения кон... С други думи, напред! Успехът е пред нас! 

И щуротиите започнаха. Първо по телефона в къщи – “Слушай бе, келеш, 

ти май от дума не разбираш? Нямаш работа в ГДР!” и подобни. Обажда се и 

един с руски акцент – по-внимателен беше словоредът му, обаче звучеше горе-

долу така: “ Нельзя да ходишь па тьези вопросы, може услажньения палучим... 

галеми услажньения...”. Разбира се, без да се представят. В един тих кабинет 

добронамерен отговорен “другар” ми предложи по време на командировката в 

ГДР да обсъдим възможността за съвместни младежки бригади в селското 

стопанство по черноморието, а да не се занимаваме с разните му там 

“перпетуум мобилета” и подобни отхвърлени от науката дивотии... 

Не стига това, ами и кошмари почнах да сънувам – едни такива особени, 

като от романите на Толкин. Един си спомням добре. Стоя на планински връх, 

и пред мен се мержелее нещо като облак във формата на човек, който ми говори 

с тътнещ глас: “И вселената ще се разтърси, и няма да прости Онзи, Който 

Гледа, и ще познаете що е шепотът на прежни времена...”. Онзи Който Гледа. 

КГБ?  ЦРУ? Великият Инквизитор? Или Великият комбинатор Остап Бендер... 

Остана и летяща чиния да ми кацне на балкона! Много се бях изтормозил от 

битките в името на това момче, чак почнах да откачам. Но аз не се отказвам 

лесно, като започна нещо. 

Та тръгнахме. С първия полет (ИЛ-14) за София рано сутринта – един от 

делегацията се успа, пристигна в последния момент на летището, в таксито още 

си закопчаваше гащите. Заради него почти изпуснахме полета, и излетяхме със 

закъснение. В София моят куфар се оказа разбит и ограбен – карай, ще се 

оправим и с дрехите на гърба, бельо ще купим в Германия. В терминала на 

летище “София” за международните линии изгасна токът. Като дойде, се оказа, 

че делегацията ни няма подтвърдена резервация – хайде пак телефони! После 
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багажите ни се оказаха тежки (нищо, че бяха разбити). Свръхбагаж. А и 

ръчната ми чанта така “свирна”, че ме съблякоха почти чисто гол, докато се 

убедят, че не нося автомат и три гранати скрити в задника.  

Отдъхнах си накрая, почти облечен. Вече сме в пред гейта. Чакаме. И 

чакаме. И чакаме. Берлин обаче не приема. Лошо време. След тринайсет часа 

все пак литваме, и пристигаме на Шьонефелд сутринта. 

Всички представителства на авиокомпании работят. Не и това на 

“Балкан”. Независимо от факта, че е нормален работен ден и нормално работно 

време, както пише на табелката отпред. Независимо и от факта, че ни е дадено 

името на служителката на авиокомпанията, която е длъжна да ни посрещне и да 

ни връчи билетите за влака, за обратния полет и пакетите с командировъчна 

“валута”. ГДР-ски марки. Ни служителка, ни “Балкан”. Балканът си е в 

България, простира снага през цялата територия на земята като човешка длан, 

какво да прави в Берлин! 

Ами сега? Намираме обменно бюро - говорят само немски и приемат 

всичко освен левове. Ядец. През стъклото гледаме отвъд границата - там е ГФР, 

и обменното им бюро, което “граничи” с това тук (как са го инсталирали точно 

тук, а?) очевидно приема и български парични знаци според табелката, а и май 

говорят и английски, че и руски... обаче желязната стена си е желязна - нищо, 

че в случая е направена от стъкло. Нямаме визи за там. Отличен “шест”. С плюс 

даже – плюс за перфектната българска организация на нашето пътуване. 

Трескаво изобретявам спасителни ходове. Имам скъп часовник, с него ще 

платя билетите на гарата на S-бана. Добре, че гарата е точно под летището и до 

него се слиза кеф ти със стълба, кеф ти с ескалатор. Слизаме. И попадаме в 

бетонна пещера с много коловози и влакове, обаче... без НИКАКВИ указания. 

Голи стени. Голи вагони (от хитлерово време, обаче запазени). Голи 

локомотиви. Никакви упътващи знаци и табели, да не говорим за 

информационни гишета и/или служби. А гишетата за билети или са засекретени 

до ниво “невидимост”, или се намират в централата на ЩАЗИ.  

Опитвам се да питам някого. Наоколо по перона тече поток от забързани 

ге-де-рейци, всичките устремени нанякъде и вглъбени в себе си. На мойте 

плахи “Ентшюлдиген зи, битте...” не реагират по никакъв начин, само ме 

заобикалят, все едно съм една от подпорните колони на покрива. А на 

страничното стълбище наблизо стоят трима в униформи почти като на SS 

Waffen (разликата е само в цвета и знаците), и зорко ни наблюдават. Добре 

дошли в ГДР през лятото на 1985 година, и приятно прекарване! 

Има защо да ни наблюдават. След героичното пътуване (повече от 

денонощие) делегацията в състав 2 (две) мъжки персони и 1 (една) женска  

изглежда като група бегълци от Освиенцим. Седнали сме на препатилите си 

куфари (пейки няма), мъжките персони са брадясали като среднощни 

касоразбивачи, а женската... изобщо сме на границата на пълното отчаяние. Да 

ни арестуват, и да приключваме! 
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И изведнъж псевдо SS-овците се обръщат и хукват нагоре по стълбището, 

за където и да води то. А по перона се приближава патрул – офицер и двама 

войници с червени петлици, носещи знака “СА”. Войниците са с автомати - 

милите на сърцето ми АК-47. Ставам и отивам при офицера. Завързва се  

следният разговор: 

- Извините, товарищ майор, вы нам не сможете помочь? 

- А вы какие - наши? 

- Нет, мы из Болгарии... 

- Значит, наши! Говори что такое, парень... 

Обяснявам. Какво става после: офицерът командва, войниците прехвълят 

автоматите на гърба си и грабват куфарите ни, а той е лаконичен “За мной!”. 

Настаняват ни във влак за Рощок, офицерът праща единия от войниците за 

билети, уточнява кой ще ни чака в Рощок (казвам му телефона на “външните 

връзки” на института, където отиваме), след което ни пожелава добър път, с 

усмивка. Питам за адрес, на който да пратя парите за билетите. Офицерът пак е 

лаконичен: “А это не надо. Ну, ни пуха, ни пера!” На мойто “К чёрту” махва, и 

след малко тримата се отдалечават по перона.  

Пътуването до Рощок мина без приключения. На гарата ни очакват 

(майорът се е обадил и ги е предупредил, че пристигаме). Товарят ни на две 

коли, и ни карат в добър хотел. И посрещачите, и персоналът в хотела говорят 

свободно руски и английски. Нещо повече: след като научават за затруднението 

с обратните билети и командировъчните марки, посрещачите ни финансират 

авансово. Хотелът е за сметка на домакините. А на другия ден (сутринта) се 

появиха и билетите за обратния полет до България, и командировъчните ни 

пари – така и не разбрах от “Балкан” или по друг канал, не уточниха. 

В късния следобед, след като бяхме се вкарали горе-долу в ред, 

позвъниха от рецепцията, че ни чака кола. От института. 

Слизаме – колата е ЗИЛ, с тъмни стъкла. Виж ти! Шофьорът помага на 

дамата да седне отзад заедно с колегата, аз – отпред. Минаваме през целия град, 

почти го напускаме и тръгваме по тясно шосе. От табелата прочитам, че ще 

пътуваме към Ротендорф. Пътят е прав “като стрела”, но се оказва, че не ни 

трябва - свиваме надясно след не повече от километър. Огромен комплекс от 

сгради - кубични бетонни гиганти, а зад тях се вижда градирна кула. Оградата 

също е впечатляваща - поне 5 метра висока, с бодлива тел отгоре. Не се вижда 

охрана, но вратата се плъзга и отваря, като я наближаваме. Спираме пред най-

близкия и не най-голям куб, който има сравнително човешки вид – единствено 

той има прозорци. Вероятно административна сграда. Канят ни, влизаме, 

сядаме в малка конферентна зала. Шофьорът изчезва и след малко се връща с 

мъж на средна възраст, с леко посивяла коса, с тъмни очила и с лице от тези, 

които трудно можеш да запомниш. Черно делово облекло, уверени маниери. 

След задължителните любезности (говорим на руски), става ясно, че имаме 

работа със зам. Директора по външните връзки на Научния Център за 

Микровълнови Технологии за Народното Стопанство (съкращение има, но то е 
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валидно само на немски). Ясно, ченгето на института. Босът на “тихите” 

момчета. И момичета. 

В много преговори съм участвувал, но тези станаха странни от самото 

начало. Въпреки, че с този човек бяхме говорили по телефона и бях изпратил 

солидна документация по предмета на разговорите, още от самото начало те 

тръгнаха в неочаквана посока. Сътрудничеството между братските народи на 

България и ГДР, младежкото бригадирско движение, художествената 

самодейност, младите поети и писатели, спортните надежди и т.н. – всичко, 

което можете да си представите, с изключение на това, за което всъщност бях 

дошъл аз. Другите двама от “наште” се оживиха – тяхна територия. По-късно 

към разговорите се присъединиха и две дами от страна на домакините, и 

започнаха конструктивни предложения кога и как ще се организират бригади 

по черноморието (разбирай веселби и запои за сметка на домакините).  Изгубих 

интерес. И тогава босът ме покани в кабинета си, непосредствено до залата. 

Малък, уютен и функционален. Босът преминава направо към въпроса. 

Оказва се, че височайши интереси (не уточнява чии) не позволяват работа по 

темата, която ме интересува. Благодарят за информацията и т.н., но съжаляват. 

Тоест как, питам аз, нали за това съм тук, да обсъдим... Нищо няма да 

обсъждаме, съжалява домакинът, недоразумение! И т.н., и т.н. Ще организират 

приятния ни престой в Рощок, ще помогнат за международното сътрудничество 

на младежта, дори ще подпишат предварителна програма за това, но... без да 

става дума за многослойно пространство и времеви деформации. Точка. 

След около два часа ни връщат в хотела и ни канят на вечеря в ресторанта 

долу. Прекрасна вечеря, в компанията на боса и двете дами (явно негови 

подчинени). Стил, френска кухня, немска бира, италиански десерти. Изобщо 

много мило, и разговори само на светски теми, например за футбола и кой е 

спечелил тази година голямата награда на Златния Орфей. Разделяме се 

очаровани и доволни. Те се мятат на ЗИЛ-а с тъмните стъкла, а ние се 

прибираме да спим. Разговорите за младежкото сътрудничество по 

черноморието ще продължат  утре. Другите двама от делегацията са доволни. 

Аз обаче – не. И излизам да се поразходя. Хотелът е на площад – 

обръщало на трамвая. Площадът е огромен, и за да стигна до отстрещната 

улица, която върви към центъра на града, се налага да премина през 8 

светофара! Нищо, че вече няма никакво движение – те си работят. Послушно 

следвам зелената вълнà, и след около половин час все пак се отправям към 

центъра. И виждам с периферното си зрение, че ме “пасат” двама от рецепцията 

на хотела. Явно не са хотелски администратори. Стига бе, тези ге-де-рейци 

всичките ли работят за тайните служби! Решавам да ги поизпотя. 

Едно кафене. Кафе с цигари. Второ кафене със същата програма. Трето 

кафене – в него намирам руска водка. Мотая се - тук тоалетна, там излишно 

любопитство в уличките - разказах им играта. Утре ще ги болят краката. Накрая 

и аз се изморих. Обратно в хотела, стига съм се правил на интересен. 
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На площада светофарите си работят, все едно не е един часа след 

полунощ и не трамваи - пешеходци дори няма! Германци. Минавам напряко 

през площада, без да ми пука. Наизлязоха, буквално от никъде, да ме гледат 

какви ги върша на немска територия най-малко двайсетина възмутени 

граждани! Чак ми стана весело. Е, не ме арестуваха, но се оказа, че и на 

рецепцията знаят за подвига ми. Докато ми дават ключа за стаята, ми обясняват 

колко не съм прав. Навиците, останали от Гестапо, трудно се изкореняват само 

за някакви си 40 години. 

Влизам си в стаята (в същност малък апартамент с хол, спалня и баня). 

Светвам – не става! Тогава виждам, че в холчето срещу мен седи някой. Ха сега 

де. Май избързах с радостта, че не ме арестуваха за нарушаване правилата за 

движение. Сядам и аз, без покана. А онзи заговаря на прекрасен английски. Аз 

не го прекъсвам, защото обяснява интересни неща.  

Накратко, разказва като на олигофрен, че откритието на момчето от 

Лясковец не е нищо ново. И Николо Тесла, и някои други, в това число в Дубна 

и отвъд океана, са изровили това откровение. Но... за него е още рано. Не 

можем да си позволим този-онзи да ровичка пространството и времето. Кога ще 

можем, ще ни кажат. Кой? Който трябва. И кой е този, който трябва, искам да 

зная все пак. Очевидно нахалство, защото светлината в холчето изведнъж 

светва. Виждам  пред мен симпатяга с делови черен костюм, сива коса и тъмни 

очила. Прилича на “боса” от днес, но не е той – този е по-дребен. Сваля 

очилата. Очите са черни открай-докрай. Бяло няма. Пак си слага очилата, става 

и излиза. Good night. 

Почти не спах тази нощ. Припомних си всичко, което съм чел за 

присъствието на извънземни навсякъде по планетата ни. И за демоните, 

нощните креатури и как Бог ни пази от тях. Но все пак поспах на разсъмване. 

След закуска колата пак ни чакаше отпред. В конферентната зала онзи с 

очилата го нямаше, но двете дами ни чакаха, за да уточним подробностите по 

програмата за младежкото сътрудничество и бригадите по черноморието. След 

около три часа и толкова кафе-паузи с цигара (в целия институт се пуши само 

на определени места), накрая ми писна. С програмата да се занимават онези 

двамата от Комитета, аз тръгвам да търся Боса.  

Този път в предверието към кабинета има секретарка. Идентична на вид 

като онези двете в залата – едва сега включвам колко си приличат онези двете! 

Питам за шефа, тя казва, че отсъства, да изчакам. Сядам. След около минута ми 

казва, че е в кабинета си, мога да вляза... сигурно има заден вход. Влизам. 

Оглеждам - заден вход няма, този е единственият. Ясно, бил е “неглиже”... или? 

Пита ме за какво го търся. Сядам и се приготвям внимателно да сондирам 

дали няма шанс... прекъсна ми мислите: - Не сте ли разбрали нищо от снощния 

разговор? Или искате да разберете какво значат думите “шепотът на прежни 

времена”...  - на чист български. И си свали очилата... 

После се опомних до колата с форма на класическа “летяща чиния”. 
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Бързи, яростни и тъпи 

 
Тази история е кратка,, защото си беше точно такава – кратка и ясна.. 

Случи се преди няколко месеца, и се чудех дали е за описване. Все пак реших да 

я разкажа, понеже сигурно и някъде във вашия квартал се събират на разни 

места подобни креатури. И може би и вашият квартал не може да спи по 

цяла нощ, когато тези “joy riders” надуват двигатели без заглушители и 

“палят” гумите, след като са гледали всичките серии на “Бързи и яростни” и 

са ударили по три-четири набързо (какво точно са ударили е въпрос на вкус – 

бири, твърдо гориво, трева или прахчета, а може и нещо друго). 

Тук са скрити три елементарни недоразумения: първото е в това, че 

полицията категорично не иска да ги забелязва, докато не стане беля. Уж 

нещо се прави против незаконните гонки по магистралите, но в градовете... 

абе хлàпешка работа, като пораснат, ще се научат! 

Второто е още по-очевидно: ами Вин Дизел и приятелите му в онези 

серии имат защо да са бързи и яростни - не го правят за да “дуят мускули”, а 

защото са принудени и нямат друг избор. 

А за третото се сеща всеки нормален човек, но не и тези момченца: 

такова каране се прави на специално приготвено трасе, със спасителни и 

технически екипи наблизо. 

Цялата работа прилича на плажното развлечение с “парашут” - дърпа 

катерът курортиста над водата десетина минути, и той слиза на пясъка със 

самочувствието най-малкото на зелена барета, която току-що е разказала 

играта на рота от “лошите” в тила на врага. Че и снимки си е осигурил, за 

“Фейсбук”. 
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Квартално заведение с градина. Приятни масички със сенници и чадъри, 

идеално скривалище от печащото слънче и минувачите по тротоара.  

Обикновено тук е пълно с разнообразна публика. От майки с колички, 

през студенти и студентки та до скучаещи пенсионери – за обмен на световно 

важни информационни хитове и освежаване на лùстата с клюки.. И тук-там 

някой самотен или самотна консуматор/консуматорка на кафе, за кратка пауза с 

цигара и пренареждане на приоритетите за деня. 

Напоследък мястото е забелязано и удостоено с вниманието на 

бионаболната общност. Най-хубавите маси са окупирани от солидни колонии 

протоплазма, които природата е създала с първоначалното намерение да ги 

комплектова и с мозък, но по-късно се е отказала. Предала ги е в ръцете на 

фитнес центровете, където са наблегнали на трупане на маса във вид на 

мускули (не и на двигателни навици, само мускули). На мястото на мозъка 

също има мускул. 

Та тук са. Типичните представители на подвида Homo Musculus с 

бръсната глава, небръсната муцуна, татуировки от ушите до ануса и летни 

дрехи, състоящи се от мръсни шорти и потник – за да се вижда протоплазмата. 

Тук-там украсена с обици и пирсинги. И всеки от тях се мъчи да прилича на 

един герой от актуална TV серия. 

За да е пълна приликата, обикновено пристигат с возила без заглушители, 

които паркират небрежно зад знака “спирането забранено”. След това зареждат 

с твърдо гориво телесата (2-3 уискита, нищо работа), палят гумите и 

изръмжават към  неизвестната далечина, за да се върнат след половин час с 

гръм и да дозаредят (пак твърдо гориво или 2-3 бири). 

Днес един от тях се хвали, че си е сложил “нитро” и вече прави отсечката 

само за 6 секунди. Не му вярват. Побеснява. Ае да видим. Стават, и половината 

от тях отгърмяват нанякъде (вероятно към “отсечката”). Притежателят на 

“нитро” - джаджата тръгва последен. Напуска с неуверена походка, но все пак 

уцелва вратата. Пали, форсира, пищи с гумите, и излита... през мантинелата, 

през храстите отсреща, през тревната площ, и във витрината на магазина за 

домашни потреби.  

Когато полицията пристига, се оказва, че за щастие единственият 

пострадал освен магазина е нашият герой (днес магазинът не работел). 

Линейката го отнася. После научаваме, че прогнозата била тежка (нанизал се на 

волана, горкият - нестандартен волан “направи си сам”, с твърда колона). 

Заведението почти се изпразва. Онези с мръсните шорти и потниците са 

ичезнали първи. Остават само няколко като мен, да си допият кафето и да си 

платят сметката на симпатичното сервитьорче.  

Вие имате ли си Homo Musculus във вашия квартал? Сигурно имате. 

 

 

 

 



 43 

Зимна приказка (с начало в София) 

 
Това лято на плажа намерих телефон. Прибрах го, и по-късно в къщи 

заредих батерията. Отвори се без ПИН. Китайски “Андроид”, без марка. 

Вътре нямаше почти нищо - адресната книга изтрита, липсва и СИМ карта. 

Никакви съобщения от/до, никакви снимки или документи, от които да 

разбера кой е собственикът на джаджата и да се опитам да му я върна. Само 

един файл със звукозапис, очевидно направен със същия телефон. Доста 

некачествен и с много шум - като че ли е записван на фона на постоянна 

виелица или генератор на “бял шум”. 

Свалих файла на компютър, проверих го за “изненади”, прекарах го през 

приложение за аудиообработка - поизчистих го от белия шум, - и после 

спокойно го изслушах. Времетраене около един час. Мъжки плътен глас, на 

български език - книжовен български, без жаргонизми, диалектизми и 

етническо-фолклорни деформации. В речта на четеца не се усеща да е имал 

някакви умствени проблеми, но съдържанието определено не ми заприлича на 

такова, записано от човек с всичкия си. И не разказва разказ, а като че ли чете 

някакъв сценарий, с много описания и пряка реч. И с прекъсвания. 

След това го изслушах втори път, по-внимателно. Ами ако това, което 

говори онзи, е вярно? Тук-там споменава неща, които са разбираеми, тук-там 

говори за древни легенди и стари книги, които съществуват... Глупости! 

Някой е решил да си направи майтап с мен. И захвърлих телефона в едно 

чекмедже, където го забравих. 

Минаха месеци, и в медиите започна да се говори нещо много активно за 

ядрена заплаха, за това, че договор САЛТ май не е имало, че ядрените сили са 

станали множко... разни такива неща. 

Извадих телефона от чекмеджето. След това изслушах записа за трети 

път, и повярвах. И ми стана мъчно за жертвата на човека. Заложил е на 

неправилната карта - мен почти никой не ме чете, писàнията ми са между 

другото, и читателите ми, въпреки, че са високоинтелигентни хора, са малко. 

Едва ли това, което напиша, ще предизвика фурор. 

Дано героят потърси и други публицисти. Има толкова много имена, 

които аз уважавам. Всички ще прочетат всеки ред, написан от тях. 

Реших, че той се е сетил за това, и сигурно не залага само на мен. Но 

независимо от успокоението, което такава мисъл дава, няма как - и аз ще го 

публикувам. Утре. А и зимата наближава... 

След това се напих солидно в негова чест. А утре...и утре е ден! 
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.....................(шум) 

Всичко, което ще чуеш в този запис, е предназначено точно за теб и за 

никой друг. Как ще стигне до теб ще зависи от случая, но ще се постарая да 

стигне удобно и без риск да попадне в други ръце. И в разбираема технически и 

семантично форма. На твоя език и на достъпни за теб средства за прослушване. 

Аз не живеех София, но понякога ми се налагаше да отивам до там. 

Обикновено оставях колата си на платен паркинг някъде в квартал “Надежда” 

или на паркинга на турския хотел срещу централната гара, ако извадех късмет с 

резервация в него. След това - с такси или градски транспорт. Както казваше 

един приятел, “така е по-гот за кожата и спортната форма”. А и по-малко бяха 

разправиите със застрахователите после. И с други хора... 

Та там бях, вече трети ден. По неприятно задължение, което няма нищо 

общо с това, което стана после. И което се опитвам да разкажа, за да разбереш 

предупреждението. Разказът ми може да звучи странно в “сегашно време”, но 

той е изваден директно от паметта ми. Стилът не е важен, важно е 

предупреждението, което ти трябва на всяка цена да предадеш на колкото може 

повече хора. На това разчитам. За мен историята започна през зимата. Дано 

това не бъде лоша поличба – ще разбереш защо не обичам зимни финали! 

...................(шум) 

Кишата по тротоарите - криво-ляво почистена. Не вали, не е идиотски 

студено, но и топло също не е. Трамваите си скърцат, колите си плюят 

пушилката, пешеходците се опитват да не стъпват в остатъците кафеникава 

каша по плочките, а клошарите по това време са се преместили в по-закътани 

места. Улични търговци няма. Късен следобед. 

Седнал съм на масичка до витрината на едно заведение под Синагогата. 

Правя си умствена рекапитулация на действията и успехите/неуспехите с 

помощта на кафе и други течности. И планове на кого да се обадя вечерта, за да 

не се прибирам сам рано-рано в хотела. Утре ще тръгвам късно сутринта, така 

че време за изтрезняване ще има достатъчно. А и нови валежи и снежни 

виелици не се очакват, така, че... 

В този момент по улицата започва да дефилира някаква щарена компания 

от викащи младежи с плакати. Гледам плакатите – явно не става дума за 

някаква “оставка” или за екологична инициатива. Част от плакатите са на 

арабски, друга – на английски и български. Английските призовават лаконично: 

“Get out”, а на българските пише (с малко разнообразие в словореда): ”Не ви 

искаме в България!”. 

Става ми интересно, плащам си сметката и излизам. Тръгвам след тях. Те 

се насочват към джамията. Там вече има и полиция, и доста голямо сборище от 

мургаво гражданство, което пък вика нещо, съдържащо думата “Аллах”. И 

чалми има тук-там. Мярвам известни физиономии, някои от тях - от така 

наречения Хелзинкски комитет. Почват бойни действия, с жертви от трите 

страни. Полицията все пак успява да ги раздели, а аз внимавам да не получа в 

главата някое паве. 
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................(шум) 

После тези, след които бях тръгнал, се отделят от голямата агитка и се 

запътват към Лъвов мост - крепостта на Арабския халифат в българската 

столица. Пак тръгвам след тях. След около половин час навлизаме в сърцето на 

арабскоезичния квартал. До викане не се стига - насреща излизат решителни на 

вид брадясали типове, хашишини ли, еничари ли не мога да разбера. Почват да 

летят твърди неща, и младежите хукват да бягат към моста. Бягам и аз, къде ще 

ида. Любопитството никога не е здравословно. Спомням си това в мига, когато 

все пак си получавам павето в главата. 

..................(шум) 

Събуждам се легнал на под. Опипом усещам паркет, мръсен. През 

клепачите ми прозира светлина. Стаята кънти. Кънти от гласовете на двама, 

които си говорят. Засега не отварям очи, опитвам се да се ориентирам какво 

става. А говорят на език, който не знам, но все пак разбирам. Странна работа. 

Най-странното е обаче фактът, че съм абсолютно спокоен.  

Единият глас е мъжки, басов. Другият е висок женски. В момента говори 

жената: 

- Все пак какво ще го правим? Може би... 

- Не, другите вече попълниха бройката. Този е излишен. И е стар. 

- Жив е. Напълно е изправен. И май прие добре трансформацията. 

- Стига. Изхвърли го навън при другите, няма да си спомни. Да го правят 

там каквото искат. Ние нямаме повече ангажименти, засега. 

- Нека поне да поговорим с него, като се събуди. Може пък... 

- Казах, стига! А и той е буден - прави се на заспал, обаче ни слуша. 

Решавам, че няма смисъл от неуспешното ми жалко изпълнение “не съм 

тук”. Отварям очи, ставам бавно. Всичко май си ми е на мястото и наред. 

Опипвам главата – и цицина няма от павето! Мъжът казва с боботещия си глас 

някъде зад гърба ми: 

- Не беше паве. Беше кинетичният импулс. 

Обръщам се и ги виждам. Стоят пред прозореца. Съвсем обикновени хора 

- той с черно кожено яке до над колената, черни панталони и обувки, и черна 

кожена шапка, а тя с нещо като манто от котешки кожи, черно трико, бели боти 

на краката и руса коса. Обаче лицата не са съвсем обикновени. Идеално 

правилни са някак си, и красиви. Опитвам се да питам нещо - не мога. Тя казва: 

- Искам го за мен, Азраел. Имам това право. 

- Ела да обсъдим, оставям го за сега тук... – и двамата изчезват! Буквално! 

..................(шум) 

Отивам до прозореца - с много мръсни стъкла, гледа към Лъвов мост. 

Оказва се, че съм на третия етаж в развалината, която някога беше Дирекция на 

полицията. Стаята е абсолютно празна, ако не броим праха и боклука по ъглите. 

Как са ме качили тук, без да си спомням? Какъв е този “кинетичен импулс”? 

Чувам стъпки зад мен. Обръщам се – жената. Подава ми ръка: 

- Ела с мен. 
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- Къде? 

- После. Сега нямаме време, а и Азраел може да размисли. 

- А ако не искам? 

- Ако не искаш, стой си тук. Но ще изпуснеш важни неща, а ти не би 

желал това, нали? 

Поемам ръката ù... пак се събуждам, но този път не съм на пода. Седя в 

кресло. Насреща ми седи тя, обаче без мантото - само по трико, което разкрива 

съвършени форми. А аз съм си в зимните доспехи, с които бях на Лъвов мост. 

Топло е. Прекалено топло... 

- Да, знам. Можеш да свалиш якето.  

- Къде съм и какво става? - питам, докато се разсъбличам, и не мога да 

откъсна очи от красотите, които обхваща трикото. 

- Преди да ти обясня, трябва да знаеш, че не съм жена. И изобщо не съм 

човек - това, което гледаш, е приемлива опаковка. По-добре е да не виждаш как 

всъщност изглеждам - няма да понесеш, засега. Казвам се Зирис. Как се казваш 

ти - знам. Изобщо всичко знам за теб.  

- И къде съм? 

- В мойта вимàна. Пътуваме. 

Вимана... чувал съм някъде тази дума... и изведнъж ми светва: ами ние си 

говорим на санскрит! А никога преди не съм имал и най-бегла представа, как 

изглежда този език и как звучи... виж ти! И дори не се учудвам, че съм толкова 

спокоен. Би трябвало вече да съм откачил и да съм станал олигавен идиот... а 

тази... този Зирис май ми чете направо в главата... 

- Да, така е, чета. Не си олигавен идиот, понеже премина успешно 

трансформацията - в това, за което си ми нужен. Ти сега си повече от човек. 

-  Какво съм?  

-  Ами това, което поповете наричат “ангел”.  

Май не съм много изненадан. Естествено, “ангел” не съм, тази дума е 

измислена и наложена на тълпите с цел. А поповете... всъщност никога не съм 

ги обичал, и много малко от тези измежду тях, с които съм се срещал, могат да 

бъдат наречени толкова “чисти” или “святи” хора, че да говорят за ангели. 

- Войник на висшите сфери - връща ме гласът на Зирис към реалността, - 

там, където те изпратим ние. Ние не можем да воюваме поради много причини. 

Вие можете. 

-  И как ни призовавате за военна служба? С повиквателна заповед? 

- Не, чисто и просто ви крадем. От места, където има размирици. 

Размирните стават за войници. После отсяваме най-добрите, а тези които са 

негодни, връщаме обратно. 

- И от колко време така? И как сте успели да убедите тези, които сте 

“шкартирали”, да мълчат? 

- По реда на въпросите: от доста време - повече от 25 хиляди години. А 

обикновените хора не знаят нищо, понеже за изчезналите не остават спомени 

или записи. Върнатите забравят всичко.  
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Първоначално бях изненадан от тази информация, но постепенно чутото  

си отиде на мястото. Това обяснява и мъглявите съобщения тук-там за 

изчезнали хора. За войници, значи. Добре поне, че не за храна... 

- Ние не се храним, не и като вас. А за себе си не се безпокой: ти и без 

това нямаш близки хора, но и всичко, свързано с теб, ще изчезне – всякакви там 

актове за раждане, записи в регистрите, в полицията и съдилищата, и т.н. и т.н. 

-  Значи и това знаете... 

-  Ами как иначе? Ние знаем всичко за вас. Вие сте наши деца, а добрите 

родители не изпускат децата от погледа си. 

Под красивия поглед на това, което се нарича Зирис, потънах в невесели 

мисли. Знае за тъмните ми дела. Знае, че съм самотник. Изводът – грабвай го, 

какво толкова... ще свърши нещо полезно. Значи губя и малкото радост, която 

ми е останала. Нещо ще правят с мен, засега не е ясно какво, но по-важното е, 

че май няма да ме върнат обратно. Нямам близки хора, казваш... какво знаеш за 

близките хора... 

-  Знам какво е близки хора, недей да грешиш, имали сме такива. Мога да 

ти изредя поне сто, които съм имал аз. И за друго грешиш: когато нучиш, 

каквото трябва да научиш, и свършиш, каквото трябва да свършиш, ще имаш 

право на избор да се върнеш или да останеш с нас. 

- И ако се върна, ще забравя всичко? И там разните записи ще си се 

появят отново? 

- Два пъти “не”. Ако се върнеш, нищо няма да забравиш и ще бъдеш нещо 

друго. Вашите мъдреци едно време наричаха това състояние “нирманикаи”. А 

записите, веднъж заличени, никога повече не се появяват. Не е необходимо, 

нирманикаи живеят по друг начин – ще го разбереш, само ако станеш такъв 

накрая. 

- За какво в същност ще ме използваш ти? 

- Не бързай, ще научиш. След като научиш още куп неща, не и преди 

това. Първо трябва да се приберем... у дома. А там всичко ще ти стане ясно. 

Засега можеш да поспиш, имаме да пътуваме два дни. 

Поспах, и накрая пристигнахме “у дома”. Преди да ми кажат какво се 

очаква от мен да правя, научих какво е светът. Научих, спейки. Там, “у дома”, в 

едно специално място. Не си мисли, че става дума за нещо като компютри - 

компютрите са земни глупости, резултат от неправилно използуване на 

откраднати технологии, предназначени за съвсем друго нещо. 

.................(шум) 

Та какво представлява светът? Материализиран сън на свръхсъщество, 

наричано от нас “Бог”. Само в това не сме сбъркали. И понеже това е сън на 

свръхсъщество, е свръхсложен. Слоеве от реалности - една върху друга и една в 

друга. И не са три- и дори четири-мерни.  

Но това не е най-важното. Важното за нас е, че тези реалности имат три-

измерни проекции, в които живеем ние и такива като нас - деца на онези, които  

подпомагат материализацията на съня на Бог. Също част от съня. Не мога да го 
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обясня, но и не е нужно. За момента е достатъчно да знаеш, че близо до нас са 

същности, които неправилно сме нарекли “богове”, “демони”, “архангели”, 

“демиурзи” и т.н. Същности, следящи за равновесието и хармонията на 

материализацията. 

Ние, децата, също сме важни. Не само като войници, по много начини. Но 

понякога войници са нужни - за контрол на някои процеси, които могат да 

предизвикат проблеми. За премахване на мазоли по краката на Вселената, или 

на циреи по задните ù части. Не е съвсем точно така, но общо взето това са 

мащабите. Ако мазолите и циреите не се премахнат, нищо няма да се промени. 

Но няма да има хармония за известен период, например 2-3 милиона години. А 

това е недопустимо. 

Другото, което трябва да знаеш. Същностите, за които току-що 

обяснявях, по никакъв начин не заместват Бог. И те, и ние, сме част от него. 

Ако използувам антропоцентричен модел, нещата ще изглеждат така: Бог е 

мозъкът, същностите са невроните и нервите, а ние сме клетките. Костите, 

кръвта, лимфата и т.н. са други неща, които за моето описание сега не са важни. 

Важното е, че Бог усеща всяка своя част, както ние усещаме нередностите в 

тялото си тук и там. Спомни си какво е казвал Исус: “Помоли се на Бог, и той 

ще те чуе...” (Исус, между другото, е една от “същностите”). 

..................(шум) 

И стигаме до настоящия проблем. До цирея и мазола. Преди доста време-  

около 25 хиляди години, - наши “братчета” наблизо в тази галактика решили, че 

планета ни и ние самите сме “мазол”, без да питат никого. И решили да го 

изрежат. Заради свои интереси - нещо като препятствие сме се явявали по 

търговските им пътища. И почнали да го махат, това препятствие, но 

действията им естествено не останали незабелязани. Азраел, Зирис и още някои 

като тях дигнали армия от хора, а хората им разказали играта както трябва. 

Това трябвало да излекува “братчетата” от манията за величие и от желанието 

за намеса в порядъка, създаден от по-могъщи от тях сили. 

Всичко това е подробно описано от някой в “Махабхарата” и “Рамаяна”. 

Точно така - лошите “братчета”, които решили да ни “изрежат”, се наричат 

“ракашаси”. А добрите герои в тези книги не са богове, а обикновени земни 

хора, рекрутирани от Азраел & Co (не само от онова време - например част от 

тези, които прибраха на Лъвов мост, също са пратени там). Да, да, и Рама, и 

Шива, и другите са хора, трансформирани в “ангели”. 

Има обаче едно голямо “но”: онези не си седнали на задника. 

Продължили с намеренията си спрямо нас, без да имат разрешение за това. 

Превърнали се в “цирей”. Много опити са правили от тогава до сега да ни 

премахнат, и винаги са си получавали заслуженото. Обаче въпреки това Азраел 

предпочита да лекува “цирея”, а не да го изреже окончателно. И в небесата има 

политики и политици...  

И сега стигаме до най-важното: братчетата са измислили как да си 

разчистят сметките с нас окончателно, без да могат да ги обвинят в нищо. И ни 
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подхвърлили по подходящ начин някои играчки: войнствени  враждебни една 

на друга религии, металознание, индустриална химия, ядрено оръжие, 

компютри, идеи за “доминиращи раси” и още две - три подобни. Не в този 

порядък, но идеята е ясна: това са елементите, които за 2-3 хиляди години ще 

доведат до самоунищожение. Първата и Втората световни войни вече са 

генерални репетиции за шоуто.  

Между другото, ядреното оръжие “у дома” е абсолютно забранено за 

приложение при конфликти. Има и по-страшни оръжия от него (например моят 

куратор има някакъв жезъл - нещо като анихилатор, с който просто така, за 

секунда, може да се унищожи цяла звездна система), но ядреното е забранено, 

понеже оставя замърсявания, които почти не могат да се изчистят след това. И в 

локален мащаб предизвиква ядрена зима, която води до деградация. Ракашасите 

са го използували върху нас преди 25 хиляди години, и ядрената зима ни е 

довела до пълен регрес – обратно в каменната ера. 

................(шум) 

Та така са намислили братчетата да приключат с нас. И Азраел вече им е 

организирал цяла серия от наказателни мероприятия, до епидемии с щамове за 

намаляване броя на населението и пълна блокада включително. Божият гняв ще 

се стовари на главите им, но политиките пак са против пълно изтребление. 

Азраел е категоричен – превъзпитание, не унищожение. 

Зирис и някои други не споделят неговия оптимизъм. Вече 25 хиляди 

години тази раса е галактическо зло – не само ние сме патили от тях, и на друго 

място са си показвали рогата (между другото, наистина са с рога – произхождат 

от нещо като крави и са патологично страхливи). Нашият Рама се е налагало и 

на други места да ги “вразумява”. 

Така, че Зирис е решил този път да не се съобразява с Азраел. Затова съм 

бил необходим аз, не за друго. Преди да направя този запис, той ми даде жезъла 

и виманата си. Аз се разходих до звездния куп, където живееше тази напаст, и 

ги изтрих. Изрязах “цирея”, за вечни времена. Светлината от това мое дело ще 

дойде до Земята след около 67 години.  

След това Зирис ми разреши да се върна в къщи. За да мога да си 

довърша работата. Да предупредя хората кой и какво им е програмирал. Да 

помогна да няма нова ядрена зима, този път причинена от нас самите.  

Знам, че всеки опит да използувам мас-медиите ще бъде осуетен 

(мръсниците имат тук помощници на високи места, които още не са научили, 

че господарите им вече ги няма). Затова реших да ползувам помощта на някой 

честен и четен писател. Най-известните не са вариант - те са комерсиални и ми 

е ясно какво ще направят. Дълго търсих, и попаднах на теб. Освен това си 

българин, а аз тръгнах от тук. 

Предай това послание на хората. Дано разумът надделее. 

Тръгнах оттук посред зима. Не искам Земята да се превърне в страшна 

зимна приказка, не отново! 
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Изворът на мъдростта (или иначе казано, цирк) 

 
Родният  цирк беше като че ли позападнал напоследък.  

Една от малкото утехи на народа – отиваш си там, под шатрата, и 

виждаш на живо неща, които си сънувал или си мечтал да правиш ти самият 

като малък. При това гледаш си без капчица завист. И дори не ти хрумва да 

напишеш възражение до компетентните органи как така тези си позволяват 

да правят ненормални, неприлични и несанкционирани неща. 

Да не говорим за влиянието на цирка върху децата. Тези от тях, които 

умните родители и/или баби и дядовци водят редовно на цирк, се променят 

след видяното като с магическа пръчка. Еволюират буквално за дни – спират 

да се бият току-така помежду си и с учителките, започват да следят за 

външния си вид и за това, какво впечатление правят на околните. И 

престават да мечтаят да станат мутри, джебчии, убийци или проститутки 

като пораснат. Мечтите им се преместват към политическата и 

икономическата сфери на човешката дейност (към по-сериозни начини за 

проституиране и джебчийствуване). Дори престават да си правят 

“сèлфита” – вече предпочитат други да ги снимат как висят от балкона на 

шестия етаж на една ръка през свободното си време. 

Та западнал беше напоследък родният цирк. И причината се оказа съвсем 

елементарна – ръководството му назначавало артисти и трупи само “с 

връзки” и по височайша препоръка. Категорично отхвърляло кандидатурите 

на саморекламиращи се типове. Кой си ти бе, че да искаш да бачкаш в нашия 

проверен и доказал се колектив, без да са се обадили за тебе “от горе” и без да 

си си платил? Ай сиктир, глей си работата. 

Преломът настъпи, след като изпоуволниха цялото ръководство. А това 

станало ето как (информацията е от вътрешен източник, пожелал 

анонимност): в края на годината шефовете се събрали да прегледат СV-тата 

на нови кандидати за работа в цирка. Проверявали  както си му е редът – кой 

на кого е човек, кой си е платил изрядно рушвета, кой има повече снимки във 

Фейсбук и т.н. И изведнъж, ни в клин, ни в ръкав, неподкрепена с нищо 

кандидатура! И не стига това, ами кандидатурата се явила пред комисията 

лично, ей така извъднъж, без дори  да бъде “пропусната” от двамата цербери 

на входа! И започнала да дрънка и каканиже, че има подготвен невиждан нов 

номер – имитира птици. Категорично го отхвърлили, без да го бият, човекът 

разбрал от дума. Натъжил се и излетял през отворения прозорец. 

И това преляло чашата на търпението на нашия секретен информатор. 

Написал донос до където си трябва, и резултатът не закъснял. Уволнили 

шефовете накуп, че и разни други неща им направили след това – проверки за 

офшорни сметки, за корупционни практики, и т.н. А новото ръководство, 

начело с нашия информатор, назначило един куп нови талантливи трупи, 

появили се като по чудо от никъде. Без СV-та и т.н. И веднага - успех, както 

знаете. Даже и аз отидох, а какво видях - четете. Ако не сте били там. 
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На шатрата по нищо не ù личи, че е на повече от половин век. А кръпките 

изобщо не се виждат – и шатрата, и те са покрити с магия. Единият магьосник 

на цирка (магьосникът с коронен номер “От нищо - нещо”, който ще видим 

днес) се е погрижил за това, и то безплатно. По същия начин, пак с магия,  и 

пейките приличат на комфортни меки тапицирани седалки (след 

представлението частите от тялото, допирали се до тях, леко са зачервени и 

тук-там кървят, но това са подробности). А надписът отпред, изписан с букви от 

стиропор, си го бива:  “Изворът на Мъдростта”. 

И са въведени цял куп иновации: 

-   Няма контрольори – тази работа се върши от ръководството. 

-  Местата за сядане са разделени на сектори – за майки/бащи с деца, за 

баби и дядовци с внуци, за гейове и политици – без деца и внуци; билетите са 

цветно кодирани за избягване на грешки. 

-  Самите билети се заплащат и разпечатват предварително от самите 

зрители он-лайн (с изключение на гейовете и политиците – за тях има 

специално обслужване, засега секретно). 

- Осветлението не е с прожектори и други подобни, а с огньове. 

Неповторима атмосфера, топло е, а и икономия на ток и кабели... 

-  Преди шоуто и по време на него, благинки се разнасят и продават не от 

разни съмнителни типове, а лично от ръководството.  

-  Няма конферансиета и разни там шутове-мутове – работата се върши 

само от един DJ. 

-  Няма оркестър – същият DJ изпълнява и тази функция, пак без разходи 

за ток. Как ли? Ами просто и икономично – момчето действа от автомобил, 

паркиран до арената, и използува неговата супер-уредба и тонколони, както го е 

правило цял живот нощно време из кварталите. 

- Премахнати са тоалетните, пак с цел икономии. Вместо тях при 

необходимост се разнасят гърнета, от ръководството. Срещу заплащане. 

-  Няма наета и/или платена охрана. Тази функция е поета на доброволни 

начала от едни момчета, които не само охраняват, ами и разнасят някакви 

малки пликчета с някакъв бял прах вътре (сода бикарбонат или пудра захар по 

избор). 

-  Няма никакви реклами в звук и образ. Вместо това директорът на цирка 

от време на време лично хвърля листовки от най-високата точка под шапитòто. 

- За събиране на отзиви за представлението се използуват урните от 

последните избори - безвъзмездно дарение от един много компетентен орган. 

След представлението отзивите веднага се изхвърлят в контейнерите за 

разделно сметосъбиране, както след изборите. 

- Функциите на противопожарна охрана са поети по съвместителство от 

трупата на слоновете. 

- Функциите на медицински пункт са поети по съвместителство от 

магьосника - разрезвач на девойки. 
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- За почистване на терена след представлението ангажимент е поела 

трупата на прасетата. 

-  Рекламациите и споровете се разглеждат от трупата на тигрите. 

- За  медицинските услуги на магьосника-разрезвач на девойки се 

заплаща по ценоразпис, и се издава касова бележка. 

-  За рекламациите и споровете се заплаща в натура, касови бележки не се 

издават. 

-  Пожари се гасят само по единодушно решение на ръководството. 

И така, старт. В началото дефилират всички колективни изпълнители - 

слоновете, тигрите, магаретата (коне няма), прасетата, жонгльорите и 

акробатите. След тях минават индивидуалните артисти - магьосниците, 

еквилибристите и ясновидецът. Ясновидецът не е особено ясен - вижда се само 

светло петно, а какво има в него си остава загадка.  

Всички дефилират под звуците на мощна чàлга, като размахват дипломи 

за висше образование, май истински (дипломи размахват и животните – оказва 

се, че те също някога са били хора, но сега са еволюирали до естественото си 

състояние и се гордеят с това!). 

Първият номер е впечатляващ. В такт с игривите звуци на чàлгата по 

арената с тътен преминават слоновете. Правят един кръг, пляскат с уши и сядат 

до огньовете, на топло. До края на представлението не мръдват оттам, само 

отвреме-навреме пак пляскат с уши по сигнал на DJ. Някои от тях заспиват, но 

съседите им  ги будят за пляскането. Ние сме възхитени. 

Идва ред на магаретата. Те показват изумителен номер – по сигнал, 

идващ иззад кулисите, ту излизат на арената и изревават (групово или 

индивидуално), ту пак се скриват. При това без да е ясно кой им е дресьорът – 

той си остава скрит за публиката. И в процеса на влизане/излизане покриват 

цялата арена с едни кафяви топки с особен аромат. Накрая, пак по сигнал иззад 

кулисите, всички демонстративно напускат терена – остават само топките. 

Ръкопляскаме, но не излизат на “бис”. Изглежда дресьорът не е на кеф. 

Веднага след тях е ред на прасетата. Буквално излитат на арената заедно с 

дресьора си - също прасе, и след нула време не остава кьорава топка. Изяждат и 

част от декорите и мизансцена, в това число всичко, което е от желязо. След 

това се нареждат в редица, пред тях застава дресьорът - изправен на задните си 

крака, - той махва с предните и всички заедно хорово изгрухтяват: “Ние ядем 

всичко – с грижа за Вашето добруване”, след което се покланят и скриват с 

галоп зад кулисите. Оттам се чува грухтене и мляскане. Дълго време нашите 

овации не стихват, и те излизат повторно. След като изяждат предната и 

задната броня на автомобила на DJ-я, както и остатъците от загражденията на 

арената, се скриват окончателно под бурните ни аплодисменти. 

Чалгата спира. Тишина. Внимание: излизат тигрите. Стъпват тихо, 

движат се предпазливо, започват да оглеждат и да си избират индивиди от 

публиката, имащи лошия късмет да седнат на първия ред. И в момента, когато с 

блеснали зъби и нокти са готови за скок - Та-да! – в средата им се появява 
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техният дресьор. Обръщат се към него, послушно лягат и започват да мъркат. 

Дресьорът пляска с камшик, и се започва – тигрите тичат в кръг, скачат през 

огнени обръчи, ходят само на задни или само на предни лапи, гледат го с 

предани очи и даже махат с опашка, дружелюбно. След това и пак, и пак: 

скачат, танцуват и реват хорово под знака на камшика. И го гледат предано. 

Накрая дресьорът ги подрежда в редица с лице към публиката, застава пред тях 

и приема с поклон овациите на възхитените зрители, и прави грешка... изпуска 

камшика. Цялата редица скача изотзад върху него, и пред нашите смаяни 

погледи съвсем спокойно си го разкъсват и изяждат. Почти без остатък – в 

пясъка накрая се въргалят няколко не особено апетитни парчета. Тигрите 

напускат с плавни стъпки, извивайки гъвкавите си силни тела, и святкат с 

погледи насам-натам... все пак излизат, сити са. На арената светкавично се 

появяват няколко прасета и прибират неапетитните парчета. Този път без 

овации. 

Маестро, музика! Излизат едновременно и жонгльорите, и акробатите. 

Едните почват да подхвърлят ловко разни неща, които в светлината на 

огньовете приличат ту на ценни придобивки, ту на обещания, ту на светло 

бъдеще, ту на пълно щастие; един от тях даже върти неуморно във въздуха 

десетина свитъци с нотите на “Ода на радостта”, без да ги изпуска. А друг си 

подхвърля с дясната ръка два DVD диска (единият с филм за защитените 

екологични зони, другият с програмата за развитие на туризма, и двата се 

продават на изхода на шапитото), докато с лявата ловко вади пачка пари от 

джоба си, брои ги и пак ги прибира – и така без край. 

През това време акробатите прелитат неуморно над главите на 

жонгльорите – ту от ляво надясно, ту от дясно наляво, а най-добрите се 

премятат в центъра. И салта, и двойни, че и тройни видяхме, някои от тях 

салто-морталета. При това трупата на акробатите се оказа демократично 

разнообразна - и мъже, и жени, и гейове. Страхотно зрелище! Накрая 

зрелището свърши, всичките те се прегърнаха, поклониха се и ни обещаха още, 

ако искаме. Не поискахме. Сред бурни овации, по знак на DJ-я, напуснаха 

сцената. Останаха да лежат само две тела – към тях светкавично се устремиха 

пет-шест прасета, обаче като чуха ръмжене иззад кулисите, се отказаха да 

почистват. Вместо тях ред въведоха два тигъра – най-големите, които дълго се 

облизваха и многозначително оглеждаха първия ред, дали и там няма нещо за 

почистване. 

Антракт. DJ-ят пуска за разнообразие валсове, хорца и някакви други 

мелодийки, докато публиката се разтъпква и чете листовките, току-що 

хвърлени отгоре от директора на цирка. Някои хапват, други пийват, трети 

пушат. През това време прасетата почистват тук-там, а два тигъра решават в 

своя полза възникнал спор някъде в сектора за баби и дядовци. Слоновете все 

още си седят на топло до огньовете и следят да няма пожар.  

Момченце от сектора за майки/бащи си навяхва глезена – магьосникът-

разрезвач на девойки предлага на майката да отреже крака и да монтира протеза 
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супер качество, срещу съвсем скромно възнаграждение от десетина месечни 

заплати или доброволно дарение на по един бъбрек от страна на майката и 

бащата в полза на цирка. Спорът започва да става буен, появават се два тигъра, 

но антрактът свършва. Магьосникът-разрезвач на девойки махва с ръка - ваша 

си работа, оправяйте се сами! -  и се връща зад кулисите с достойнство. 

След антракта първи излиза един еквилибрист. В паузата между двете 

части на представлението ръководството незабелязано от публиката е 

монтирало по една висока колона в лявата и дясната части на арената, и между 

тях е опъната тънка нишка. Високо отгоре се спуска въже с кука, куката 

щтраква на мястото си и артистът започва да се издига (издига го директорът на 

цирка, който се труди високо горе, далече от погледите на тълпата и артистите). 

И майсторът на равновесието започва да се разхожда по тънката нишка ту 

отляво надясно, ту от дясно наляво, като си помага с дълъг прът. На двата края 

на пръта висят табелки - на едната пише “Аз съм прав”, на другата - “Аз съм 

свободен”. Обезопасяващото въже обаче не откачва, за всеки случай. Ние, 

публиката, следим движенията му със затаен дъх, а той най-накрая застава 

стабилно в най-опасната точка – средата, където провисването е най-голямо и 

нишката а-ха да се скъса. В този момент се случват две неща едновременно – 

отгоре полита сноп листовки, които директорът е преценил за подходящо да 

хвърли точно в този момент, а от няколко трамплина долу (които някой от 

ръководството е примъкнал, докато се захласваме по еквилибриста) започват да 

подскачат към нишката претенденти за еквилибристи от трупите на 

жонгльорите и акробатите. Те обаче си нямат прът, и като получават ту “прав”, 

ту “свободен” удар по тиквите си, лягат кротко на пясъка, откъдето веднага 

изчезват благодарение на съвместнните усилия на прасетата и тигрите, под 

неспирните овации на зрителите в полза на онзи с пръта. Накрая експертът по 

баланс уморено хвърля пръта долу на арената, а въжето го издига нагоре-

нагоре, и той изчезва. До следващото представление. Бис няма.  

Няма други еквилибристи. Двете колони и нишката между тях обаче 

остават, само прибират трамплините, засега. Идва ред на магьосниците. 

Първи на арената излиза загадъчен индивид с рошава коса. В едната си 

ръка държи книжка с надпис “Фашизъм”, в другата – писалка, с която започва 

да подписва наред появяващи се във въздуха отникъде документи, докато 

обяснява на глас каква е магията. Магията се състои в това - да подпишеш с 

“Да” всякакви документи, без да ги прочетеш. Важното е да си съгласен, няма 

значение какво пише в тях. После отникъде се появява синя масичка с много 

звезди по краищата, и магьосникът показва номера “Тука има - тука нèма”. 

След като се оказва, че никъде нищо нèма, той щраква с пръсти и изчезва.  

Вторият магьосник е с червена мантия. Показва магията “От нищо - 

нещо”. Вади от въздуха разни привлекателни на вид и доста вкусни неща, които 

подхвърля на услужливо появяващи се прасета. Прасетата май си тръгват 

гладни, поне така изглежда от наша гледна точка. Някой от публиката вика: 

“Подай нещо и насам, бе”, но не го удостояват с внимание. Магьосникът е 
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видимо ядосан, че публиката не схваща номера. Плясва с ръце и всичко изчезва. 

И тогава решава да покаже върховния си трик – “Светлина в края на тунела”. 

Огньовете изгасват, под шапитото става тъмно, зловещо и студено. Някъде горе 

се вижда светла точка, която започва да се разширява... и се превръща в 

огромен стар парен локомотив, който пада върху главата на магьосника. 

Настава пълен мрак, чуват се стъпките на разтревоженото ръководство, което 

пали изгасналите огньове с подръчни материали. Слоновете не помагат – 

тяхната работа е да гасят, а не да палят!  

Когато пак става светло и горе-долу се затопля, на арената се появява 

третият магьосник. Неизвестно защо държи в дясната си ръка мистрия, а в 

лявата - чертеж на някаква сграда. Мъчи се да прави нещо, ломоти  

неразбираемо на някакъв език (сигурно магически), и когато накрая нищо не се 

получава, напуска манежа, освиркван от публиката.  

И тогава от висините долита четвъртият магьосник – на самолет. Каца, 

сваля пилотския шлем, и обяснява накратко, че неговите магии сега се бъркат 

там, в котела, и ще ги видим на следващото представление. След което изчезва 

и той, и самолетът. 

Оказва се, че магьосникът-разрезвач на девойки няма да участва на 

днешното представление – трионът се изтъпил и го изпратили за наточване 

някъде (не обясняват къде – на запад ли, на изток ли, или някой наш баш-

майстор е натоварен с отговорната задача). Обаче да не се притесняваме – ако 

сред публиката се появят здравни проблеми, той е насреща – и за разрязване, и 

за зашиване, и за друго. И всякакви протези се намират, на изгодни цени. И 

ваксини ако потрябват (не дай Боже!) ще се намерят, така, че спокойно! 

Излиза от манежа без овации. На негово място се материализира 

постепенно красива жена с мантия. Ясновидецът! Той бил жена! Залата 

притихва, а тя произнася с ясен глас: 

- Ясно видях всичките ви въпроси. Повечето от тях са въпроси без 

отговор. Но някои от тях ще получат такъв в най-близко бъдеще, други – ще се 

решат от само себе си, на трети отговорът може да не ви хареса. Медитирайте в 

свободното си време и ще чуете истината, а тези които не знаят как да 

медитират – да дойдат на следващото представление! Казах!  

След което пак си изчезва. Обаче всички са доволни – обеща жената нещо 

все пак. И пак бурни овации, нищо, че вече я няма на манежа. 

След това публиката организирано напусна шапитото, докато огънят не е 

загаснал окончателно, и се запъти към домовете си. Размърдаха се и слоновете 

– захладня! А зад кулисите трупите и индивидуалните изпълнители седнаха на 

голяма обща софра – както си бяха свикнали на предишната си месторабота, 

където научиха занаята. Ние не разбрахме от къде всъщност са дошли, но това 

не е важно. Нали ни забавляваха цели два-три часа.  

А за мъдростта... малко не познаха. Ние всичките си имаме акъл, не щем 

да ни учат разните му там артисти и тарикати. Знаем си поговорката: “Кучетата 

си лаят, а керванът си върви”!  
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Казино “Роял” (супермаркет) 

 

Тази история ми я изпрати по гълъб един мой много таен супер агент 

(понеже е суперзасекретен, не му казвам името - може пак да потрябва). Той 

е законспириран в една експериментална демократична мини-държава ту 

като клошар, ту като хамалин, ту като министър-председател, в зависимост 

от задачата. А в онази държава министър-председател се става много лесно - 

ей така, просто с щракване с пръсти (стига в пръстите в този момент да 

има няколко дебели пачки шарени хартийки). 

Та за настоящата мисия моят човек се беше внедрил като хамалин в 

екипа на едно от най-секретните предприятия - верига супермаркети. Там, в 

мини-държавата, си нямат казинà и заложни къщи - хазартът се 

осъществява в супермаркетите. Влизаш си, избираш си нещо, плащаш го (или 

залагаш къщата си), носиш го у дома - и тогава разбираш какво всъщност си  

изтеглил. И после избираш допълнителна услуга от същата верига срещу 

малко бонус-заплащане на промоция (веригата осъществява комплексно 

обслужване на населението по цялата технологична линия на хазартния 

процес - тя притежава чрез разни “лица” и болничните заведения, и 

погребалните бюра, и гробищата). А бонус-заплащанията и промоциите са 

предварително много достъпно и прозрачно обявени от мас-медиите в мини-

държавата. Медиите са притежание на същата верига. Министър-

председателите (между другото) също са нейна собственост, частна. 

Тук ще ви разкрия една малка тайна, между нас да си остане. Супер 

агентът е много консервативен - не ползува никакви мас-медии, Интернети  и 

технически джунджурии. Мрази ги. И не се снабдява от никоя верига 

супермаркети. Маняк е на темата “направи си сам”. Сам си прави и 

хранителни стоки, и напитки, че и дрехи горе в планината - пада си малко 

алхимик. Там си отглежда и комуникационните средства, гълъбите. А за дълги 

пътувания при някои мисии използува супер-магаре първа употреба.  

Сам си прави и пачките шарени хартийки, когато му потрябват. Не, че 

му трябват често – от последната мисия, в която му се наложи да става за 

малко министър-председател, отказва да поема за изпълнение подобни задачи. 

А тогава задачата беше простичка – да разбере как действат в мини-

държавата образователните, културните и научните инсттитуции. Тогава 

се провали, дори се наложи да го евакуираме и да го лекуваме известно време в 

една от нашите тайни психо-лаборатории.  

Излекувахме го и пак тайно го прекарахме през границата на мини-

държавата (всъщност там няма граница и граничари, всички си шарят насам-

натам без проблем, експериментално). И пак си работи за нас, от чист 

алтруизъм и без заплащане. Само от тогава му е останал един нервен тик – 

като чуе думите “наука, култура и образование” се хваща за пистолета. И 

пистолета си е направил сам - няма доверие на никого моят човек, сигурно за 

това е оцелял толкова дълго. 
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Докладвам. Успях да се внедря. От три дни съм хамалин във веригата 

супермаркети, за която ставаше дума. Аташиран съм към най-големия магазин 

в града, “Роял”. Имам достъп през работното време до цялата територия - от 

задните входове, през складовете и административния корпус, през помощните 

помещения и медико-санитарните съоръжения, та чак до търговските зали и 

фоайетата. С изключение на помещението със стоки “за вътрешна консумация 

от персонала” (нямам право на такава консумация).  

Успях да се логна и в локалната им мрежа, по която текат служебните 

разговори, вътрешната гласова поща, разпорежданията на мениджъра и 

текущите данни за цени, договори от залагания, ипотеки и разпродажби. 

Връзката е безжична - ползувам техен “токен”, който и без това съм длъжен да 

нося. След като го “пипнах”, вече не е ограничен  само до канала за хамалите - 

чувам всичко което поискам, но няма да записвам, знаете отвращението ми към 

съвременните електронни джаджи и джунджурии. Ще  докладвам писмено в 

съобщенията, както обикновено. По моя канал. 

За съжаление, нямам достъп до сградата извън работното време. 

Изглежда тогава стават интересни неща. Тази нощ е имало два екипа от 

“външни” специалисти, за дейността на които се досещам.  

Първо: контейнерите с хранителни стоки, които разтоварихме вчера в 

склада, бяха маркирани със секретния  код за дата и зона, съответствуващи на 

дата отпреди три години и зона далече извън тази мини-държава. Стоките от 

същите контейнери днес сутринта аз и другите хамали нареждахме по 

стелажите, и те са  вече с “налепки” за нормален срок на годност.  

Второ: всички нетрайни и развалени стоки от вчера са обработени в 

“лабораторията”, и сутринта ги намерихме заредени по витрините - като 

деликатеси с добавени сосове/подправки, или като промоции.  

Трето: намерих кашони с изрязани етикети от дрехи, обувки и бельо, 

които не са успели да изхвърлят работилите през нощта (няколко от тях 

изпращам в пакета). Етикетите са на производители на евтина ширпотреба от 

Азия и Африка, а на стоките, които видях по щандовете, има зашити нови. На 

известни скъпи марки от Америка и Европа - с гарантирана безвредност.  

И четвърто: в медицинския център на магазина видях  следи от нощна 

активност. От журнала установих, че служител от нощните екипи е пил по 

погрешка напитка от щандовете, а не от специалния задел за вътрешна 

консумация. След което “по спешност” е правена стомашна промивка и са 

поставени няколко антиалергични инжекции на “пациента”, с предписание 

“лицето да се наблюдава за усложнения през следващите 48 часа”.  

Минавам на описанието на текущите събития в магазина през нормалното 

работно време. При отварянето на магазина, през първите 15 минути, минах 

през помощните помещения. Стаята на охраната се оказа отключена и вътре 

нямаше никой (идват по-късно). На една от масите - до шкафовете с оръжие и 

противогази, - намерих забравена брошура “за служебно ползуване” с гриф в 

горния десен ъгъл “строго секретно”, в която се описват задължителните 
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действия на персонала при аварийни ситуации - в случаите на “разлив на 

напитки от съответните щандове”, при “несанкционирано поведение на клиент 

или група клиенти” и при “отказ от заплащане и/или предоставяне на ипотека 

и/или органи срещу текущо задължение в полза на веригата супермаркети”. 

Брошурата успях да изнеса в контейнера с отпадъци,  изпратих я с извънреден 

гълъб още през обедната почивка. 

Преди обяд наблюдавах работата на изходните осем линии за супер 

клиенти - тези с кредит и/или обезпечение, които не извършват плащане на 

каса. При тях задълженията се натрупват в бази данни и се погасяват или с 

банкови операции, или срещу ипотекирано имущество, или срещу даряване на 

органи. Тези клиенти имат имплантиран чип в лявата подмишница 

(процедурата се извършва в медицинския пунт на магазина, от служебния 

хирург). До обяд имаше само два инцидента. 

Първият: клиент с голямо количество стоки в количката беше попаднал 

по погрешка в линия за супер клиенти. Обясниха му, че не може да се върне 

към касите за заплащане в брой, а е длъжен да подпише договор за ипотека 

върху недвижимо имущество или за безвъзмездно предоставяне на органи в 

полза на веригата, и да приеме съответния чип. Той се опита да се 

съпротивлява, но безуспешно - двама от охраната го отведоха към медицинския 

пункт, като предварително пу поставиха успокоителна инжекция за избягване 

на ексцеси. След около половин час по вътрешната гласова поща чух 

разпореждане на мениджъра до групата за бързо реагиране “да транспортира 

контейнер с два бъбрека, черен дроб, далак и сърце в  банката за органи в 

сутерена, а отпадъчните тъкани да се инсинерират”. Количката със стоки на 

клиента, блокирана на изхода на линията, беше предадена на мен, за да върна 

стоките по съответните щандове. 

Вторият: клиент се разбунтува, след като му съобщиха “че вече няма 

кредит поради усвоена ипотека и липса на допълнителен договор с веригата”. 

След като клиентът започна да вика, че ще си потърси правата чрез медиите 

или съда, бе извикана охраната. Не успяха да го инжектират, той започна да 

рита, да удря с юмруци и да хапе, и се наложи охраната да го застреля. 

Изнесоха трупа през служебния вход, където вече чакаха екипи на полицията и 

линейка. Неговите стоки в количката, както и почистването на кръвта, също 

бяха мое задължение.  

Вечерта в емисиите на всички медии имаше важно съобщение на 

говорител на органите на реда (което обясни и двата инцидента): преди обяд в 

магазин “Роял” се е случил опит за тежко престъпление - въоръжен терорист 

взел за заложник клиент на магазина. Исканията на терориста били категорични 

- или да получи неограничен безвъзмезден кредит в магазина до края на живота 

си, или веднага ще ликвидира заложника. Опитите на служителите в магазина 

да решат проблема по мирен начин с предложение за подаръци и безплатни 

серии от празнества по негово желание били безуспешни - терористът успял да 

убие заложника с напалм, след което се наложило охраната да го застреля, за 
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избягване на други нещастни случаи. Други пострадали няма. Следват 

снимките на терориста и жертвата (онзи с “грешката”), и съболезнования към 

близките на самата жертва. Погребенията на двамата са извършени на 

гробището на търговската верига (с отстъпка за жертвата) - разходите ще бъдат 

приспаднати от текущите сметки/кредити на роднините.  

След обедната почивка наблюдавах изходните линии със заплащане на 

каса. Тук имаше три инцидента: 

Първият: клиент (баща) с малко дете в количката. Неизвестно как детето 

успяло на отвори съд с мляко, и да отпие от него. Незабавно започнаха да му 

растат ушите. Бащата започна да губи контрол, но го успокоиха - оказа се, че не 

е прочетена листовката, залепена на съда с мляко, където на разбираем език се 

обяснява: в никакъв случай да не се консумира от непълнолетни; за 

неполнолетни - мляко вариант 2, без суперстимулатори. След като заплати на 

касата стоките, и родителят, и детето бяха изпратени в медицинския център, 

където ушите на детето бяха отрязани срещу малка допълнителна цена пред вид 

на това, че бащата е редовен добър клиент. 

Вторият: след като си плати, клиент започна да поставя стоките си от 

лентата обратно в количката. Един от контейнерите с някаква храна избухна, 

при което разкъса тялото на клиента. Следващият клиент се размина с леки 

контузии, а касиерът не пострада благодарение на бронестъклото пред него. В 

медиите не се появиха съобщения за инцидента. Почистих. 

Третият: към края на работния ден през изхода, обратно в магазина, до 

една от касите за директно заплащане проникна лице със сложна и недоказуема 

претенция. През предходния ден, по негово твърдение, заплатил на същата каса 

комплекта спортно облекло, с което е облечен в момента. Показа етикета - 

известна фирма, производител на супермодерно и безвредно облекло. Обаче 

след като го облякъл в къщи, започнал неудържимо да се обрива. След което го 

съблякъл и се мил под душа половин час, без подобрение. И днес, след като на 

сутринта се оказало, че повечето от кожата му липсва, отишъл на изследване в 

медицинския център. Няма никакви роднини и разчитал на помощ. Там му 

обяснили, че е допуснал две грешки: първата - че е облякъл облеклото на голо, 

без да прочете листовката (зашита в подплатата), където подробно и ясно се 

обяснява, че облеклото се носи само след поставяне на защитен комплект бельо 

“Алфа+”; и втората - че се е обърнал към неправилната верига, такива дрехи от 

тях не се продават, а само от конкуренцията. В съседната мини-държава. И 

срещу него ще бъде заведено дело за клевета, фактите за което вече са налице в 

медицинската експертиза. И му взели огромна цена за изследването! Той 

разкопча и показа окървавените си гърди и парчетата кожа, висящи отпред. 

Поиска веднага да му върнат парите за дрехите и експертизата, или ще вдигне 

такъв шум в медиите, че... Дойде охраната, успокоиха го и го изведоха в посока 

медицинския пункт. След малко чух разпореждане: “Не става за органи, пълна 

инсинерация и унищожаване на документите! Няма роднини!”. Вечерта в 

медиите нямаше съобщение за случая. Край на доклада. 
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Тримата мускетари (три овчèря) 

 
Тази симпатична историйка ми изпрати моят alter ego от една вселена, 

където хората и другите същества все още си живеят много спокойно и 

патриархално, без никакъв излишен стрес. Не познават понятия като 

“реклама”, “данъци”, “закон за движение по пътищата”, “избори”, 

“цензура” и други подобни. Не им пука от нищо – карат си превозните 

средства кой както намери за добре, стоките си пласират с оръжие в ръка, а 

управлява този, който е успял да заграби най-много от имàнето на ближните 

или да изколи най-много от тях. За това и там няма данъци – цялото 

имущество на населението по принцип принадлежи на управляващия, та от 

данъчна администрация няма нужда. И мас-медии си нямат там. Всеки си 

живее както може сам за себе си, и не се интересува от другите. Докато му 

позволяват да живее. Спокойно и без излишни емоции. 

Само едно изключение имало в тази вселена. На една планета, зад девет 

галактики в десетата, имало един регион, който там наричали неизвестно 

защо България. Та в този регион, обитаван от нещо подобно на нашите, 

земните хора, начинът на живот се различавал коренно. Там никой никого не 

управлявал, та се налагало да им пращат управници от съседните региони. А 

закон за движение по пътищата не им трябвал, защото не пътували изобщо, а 

и превозни средства си нямали поради тази причина. И стоки никави не 

произвеждали, защото не искали белù с разни там заводи, пушиляци и други 

гадости – стоки им пращали от другаде. В същност главно една-еднствена 

стока. Кибрит, да си палят огньове, та да им е светло и топло. И отвреме-

навреме някъй сандък пирони, да си оправят портите. И някой и друг леген, да 

има къде да си доят млякото. И ножове, да си колят овцете. Иначе сами си 

отглеждали най-важните неща – овце, които ги изхранвали и обличали, 

зеленчуци да си правят салатки, и няколко видове плодове за ракия и вино. И 

най-много обичали да си разказват приказки, клюки и историйки, та поради 

тази причина при тях отрано се развила науката “история”. А по празници, 

да не забравят, че са хòра, си  играели хорà. И така чак до ден днешен. 

Благодарение на това техните “овчаро-историци” след време изкопали 

отнякъде случката, за която става дума. Написана криво-ляво на хартия, в 

която преди това  била опакована партида кибрити. Кой я е записал не е ясно, 

понеже там и преди, и сега не се вълнуват много от  понятията “четмо” и 

“писмо” – ни хляб дават, ни мляко, ни ракия. Случката датира от времето, за 

което се носят слухове, че някакви чапкъни се опитвали да бунят хората във 

въпросния регион и да им развалят рахатлъка. Разбира се, това са само 

неподтвърдени слухове, защото и сега там продължават да си отглеждат 

овце, да си пият ракия и да си разказват клюкички и историйки. Постоянно. 

Докато имат кибрит да си запалят огънче, та да им е светло и топло. 

И моят alter ego докопал някак си хартийката, много харесал 

записаната там случка и веднага ми я изпратил преразказана. 
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       “Притурù съ планината, 

         че затрупа три овчèря... “ 

             (българска народна песен) 

Преразказвам, както прочетох историйката. 

В един късен следобед, преди залез слънце, трима овчари седнали да си 

починат от трудния ден, преди да приберат овцете в село. Били се изморили 

много от лежане по полянките наоколо, докато пасат овцете на съселяните, та 

решили да сменят обстановката. И от поредната полянка се преместили по-

насянка, под един баир. Разпънали шарена бохча, подпрели гегите на един 

храст, изули цървулите от овча кожа, захвърлили калпаците (също от овча 

кожа), и извадили на бохчата каквото бог дал. А бог бил дал много – хляб, лук, 

сирене и ракия. И изворна вода, що извирала от баира. 

Хубави имена имали овчарите. Казвали им Кондьо Хитрото, Мунчо 

Грамотното и Захари Тъпото. И били приятели от много отдавна – от детските 

години. А как са се казвали бащите им, историйката мълчи. Също като в онази  

за “Тримата мускетари” от вашта вселена. 

Та още от рано били свикнали да се надлъгват един друг, и да си 

разказват дълги-предълги клюки за този и онзи. Най-добър в разказването бил 

Мунчо, понеже имал преимущество пред другите двама - можел да чете 

азбуката, дето бил виждал написана на хартия от опаковката на кибрита на дядо 

си, и можел да брои до десет. Другите двама не можели, ама това не им 

пречело, защото никой всъщност не си броял овцете, ами разбирали вечер 

колко са останали по млякото, което се събирало от доенето. Ако се напълни 

коритото - значи вълците не са изяли много, и всичко е наред. А ако не се 

напълни, Кондьо все Захари успявал да натопи, че е проспал вълците. 

И като седнали под баира, хапнали, пийнали както си трябва, и започнали 

да се надлъгват и да одумват съселяните и съселянките. Наблизо овцете си 

хрупкали тревица, кучетата пазели криво-ляво от вълци, а водата от изворчето 

си течала ли, течала. Минала и клюката за комшийката, която видели оня ден 

без гащи, и за комшията, който си заковал пръста с пирон, докато се опитвал да  

оправи портата, и за овчаря от конкурентната кошара, който много се изплашил 

от един вълк, бягал че бягал до селото да се спасява, а вълкът го гонел та гонел. 

А като стигнал до в къщи, се оказало, че това е собственото му куче.  

И таман след втората ракия да минат на клюката за оная, дето я видели с 

бащата на Кондьо зад плевнята, земята се разтресла. Овцете хукнали да бягат 

където им видят очите, кучетата след тях, а овчарите много се притеснили и 

забравили за овцете. И как няма да се притеснят - нещо се спуснало от небето, 

много голямо нещо. Приличало на леген от тия, дето доели млякото в него, ама 

много, много голям. Колкото кошарата дето държат овцете, че даже и повече. И 

лъскаво като пирон. Па и огън църка отдолу, току като кибритена клечка, като я 

драснеш. И ръмжи досущ като кучето на комшията, като посегнеш да му земеш 

кокала от копанята. 
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Хукнали да бягат овчарите. И без цървули, и без калпаци, да не говорим 

за гегите – ама закъснели. Нещото да земе да дигне баира – и връз тях. Не, че ги 

смачкал баирът, но се затворил някак си наоколо и отгоре. И ни напред, ни 

назад. Всъщност на никъде. И що да видят - попаднали в пещера, като оная, 

дето ходели да крадат пчелни пити. И змии, та да плашат комшиите. Ама не 

съвсем като оная, щото светло било вътре. И нещо като задумкало, като тъпана 

на хорòто, и един глас се обадил – на чист български! И занареждал: 

- Ще ви подложим на тест за интелигентност. Всеки да си избере по един 

от артефактите пред вас. 

Нищо не разбрали овчарите. Ама нищичко. Какво им хортува тоя, дето 

говори? Па  и откъде им хортува – нищо се не види! И изведнъж... пред тях да 

земе да се появи нещо като миндерлък, па на него три неща.  

Едното от тях ясно какво – сандъче със злато, дето го били виждали на 

панаира лани в ръцете на някакъв важен чиляк от друг регион, дето сè 

командвал кой какво да чини. И сè биел наоколо когото му попадне с един 

камшик. После някой им беше казал, че това го можел заради златото в 

съндъчето, и тримата оттогава си мечтаеха да докопат от някъде и те такова 

сандъче, па да бият после, да бият... и комшията, и мъжа на оная, хубавата 

комшийка без гащите, па и другите – наред!  

А Кондьо, нали си е най-хитър и най-пъргав от тримата, веднага го 

сграбил. Сборичкали се с него другите, да докопат сандъчето, ама той и най-як 

бил, та след малко се отказали и се примирили, след като изяли по някой 

токмак. Дано поне като почне да бие наред, си мислели, тях да бие по-малко. 

И се огледали какво е останало. А били останали само две неща. Едното – 

голям нож някакъв, ама много лъскав. И Мунчо, дето бил по-наблизо, веднага 

го грабнал.  

За Захари останало третото нещо – една кутия, като онея с кибритите 

вътре, дето ги карали от някъде, ама по-голяма. Отворил я – и що да види: 

боклук дето за нищо не става. Две такива дебели и тежки като тухли работи, 

отвътре с много хартийки като онея, от пакетите на кибритите, а отвънка – с 

кори от овча кожа или нещо такова. И нещо надраскано по тях, а отгоре им – 

още една хартийка, и на нея нещо пише. Помолил Захари Мунчо да му каже що 

пише, и той, какво да прави, не можал да откаже, засричал:  

 - Тука на корите пише: ... Зах... зах... леле, Захари май пише! За тебе 

нещо! Па отдоле - Запаски... не бе, за-пис-ки по бъл... бъл... некакви въстания, 

ша става некой... не мом го разбра целото... а па на хартийката що е отгоре по ù  

разбирам що пише. Пише: “Захари да иде при Георги Бенковски във 

Хвърковатата чета”. И некакво село пише, и тия двете... книги им викали... да 

земеш със себе си, че щели да ти потребват хлеба да си изкарваш с тех. 

 - Кво? Да одим да фъркам ли? Па и у друго село! Е па това ако е късмет – 

у Кондьо сандъчето, дето ша му дава да бие другите наред, у Мунчо - големата 

калъчка, дет ша може и овца да си заколи, и друго нещо, а на мен що? Тоа 

боклук, дет за нищо не става... – и се разревал. А другите двама си стискат 
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придобивките и му се смеят - тъй му се пада на тоя, нали е най-тъпия в наше 

село... па и като овчар не го бива много, ама нейсе, търпим го да ни слуша 

историите... 

 Обаче не им били свършили патилата. Нещо пак задумкало като тъпана 

на хорото, и гласът занареждал: 

 - Изтеглихте си жребия, точно както беше планирано. Ти, Кондьо, ще 

тръгнеш от тук на Изток, откъдето изгрява слънцето. Ще срещнеш други 

хитреци като теб, и ако опазиш златото, ще станеш търговец. Ти, Мунчо, ще 

тръгнеш оттук на Запад, където слънцето залязва. Ще срещнеш други 

полуграмотни като теб, и ако се научиш да въртиш меча, ще станеш войник. А 

ти, Захари, веднага да тръгваш към онова село както пише, и да търсиш 

Хвърковатата чета на Георги Бенковски. Ще му служиш, както той каже. 

Възстание ще правите, както го пише в тези книги, и с голяма слава ще се 

покриеш заедно с Бенковски, ако не те домързи и не изгубиш книгите... Вас 

тримата избрахме за последния експеримент за очовечаване на региона. Ако и 

вие се провалите, както другите преди вас, Галактическият Съюз ще прекрати 

финансирането, и в близко бъдеще ще изчезнете заедно с овцете си. Казах. И да 

не ви хрумва да се връщате в селото си, че лошо ви се пише! 

 След това баирът се дигнал, все едно нищо не е било, а големият леген с 

много рев си полетял обратно към небето. Останали тримата да седят на земята, 

а там и бохчата, и ракията, че и цървулите с калпаците и гегите си стоят 

непипнати, само овцете и кучетата ги няма. Що да правят? Голям страх ги 

гонел пак да не падне баира връз тях, та тръгнали както им било казано. Па и в 

село не върви да се връщат без овцете. 

 После в хартийката се разказва, че за първите двама нищо повече не се 

чуло. А за третия - Захари Тъпото, - пише, че предал и четата, и Бенковски, а 

после написал уж книгата “Записки по българските възстания” и станал 

държавник. Странно някак си, защото не пише някой да го е учил да пише, ама 

така се разказва, може пък и да се е научил някъде. А може пак онези с легена 

да са се върнали, ама явно нищо не са успяли да направят. Сигурно те са се 

опитвали да бунят кроткия народец, добре, че не са успели. Народецът пак си 

гледа овцете и чака да му донесат я кибрит, я пирони срещу овче мляко и 

сирене в натура, и пак си пие ракията със салатка. Малко е понамалял, и овцете 

са понамаляли напоследък, ама все така си разправят пикантерии и клюки. 

 Пращам тази история, понеже последния път като се черпехме, се 

спомена за някакви българи и във вашата вселена. Но явно вашите не са от 

същия сой - и войници били, и търговци, а и истински възстания са си 

организирали, май. И не гледали овце, а само телевизия. Само не си спомням 

дали и при тях е имало някой с името “Захари” и какво е правил. Не знам и 

доколко Галактическият Съюз си е правил експерименти във вашата вселена, 

но това ще го коментираме при следващата среща на онова място. А до тогава – 

бъди здрав, и очаквай още историйки. Истински. 
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SOS 

 
 Най-краткото съобщение, което съм получавал напоследък. И то е от 

едно “мен”, живеещо в една вселена, в която всички са против всичко. 

Каквото и да каже някой, другите не са съгласни. И не са съгласни и с тези, 

които не са съгласни. Там също има България, и естествено, има и мое alter 

ego  - а как иначе. Най-опакото “аз”, за което съм чувал - в сравнение с него 

съм направо ангелът на съгласието и хармонията. 

 Ако си спомняте, за него стана въпрос в предговора на предния сборник 

с истории. Да, като се събрахме на онова специално място, точно той, от 

опаката вселена, не се съгласи да участва в далаверата “писането от вас, 

пиенето от мен”. И ние останалите го заключихме под стълбите, спомняте 

ли си? В оная стаичка с решетките на прозорците, където му оставихме хляб, 

вода и гърне. Да не пречи. Обаче като си тръгнахме след пиенето, сме 

забравили да го пуснем! Нали бяхме порядъчно “почерпени”! 

Добре, че като сме го затваряли, сме пропуснали да му вземем телефона. 

А мястото си има всичко. И Wi-Fi мрежа си има. Затворникът естествено 

знае паролата, нали е мое друго “аз”, а рутера кой е настройвал? Пак аз.  

Та от онзи нещастник, негативникът, дойде това съобщение. Малко се е 

позабавило, докато е минавало от вселена във вселена, но го получих. Ето го 

цялото: 

 

“ Съгласен на всичко. Ще пиша, ще пращам, каквото кажеш, и хорò 

ще играя, макар да не знам как. И водка ще пия, щом се налага. Само ме 

пусни, че хлябът и водата свършиха, а гърнето... Абе SOS!” 

 

Веднага включих на паника и отпраших към специалното място. 

Отивам, и какво да видя - горкият си виси на решетката под стълбището, и 

като се облещил... Добре, че взех бутилка от хубавата водка и мезета, беше 

останал 35 кила с дрехите. И небръснат един такъв, не е за разправяне. 

Заприличал на български хипстер от Подуене - ама от нашето Подуене, не от 

неговото, негативното, дето брадата расте навътре. 

След като хапнахме и пийнахме, установих, че целият му негативизъм се 

е изпарил. Само за ... всъщност не знам колко дена, разни релативистични 

дивотии действат на онова място. Важното е, че вече е съгласен да пише. 

Оставих му бутилката на изпроводяк, беше останало малко на дъното.  

А на вас само тихичко споменавам, под секрет, да не се разчува: ако 

някой създава проблеми, давайте го! Там под стълбището ще го оправим, и ни 

лук яли, ни лук мирисали. Нали е в друга вселена, никой копче не може да ни 

каже. Само да не го забравим после, че... 

А него си го поканих на срещата преди този сборник с истински истории 

(виж началото), с пълни права на глас, съгласие, напиване и т.н. Без право на 

несъгласие, иначе... абе той вече си е научил урока. 
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Дотам и обратно (обаче без Билбо) 

 

Днес е сряда. Меркуриев ден, ден на магьосника. Има много време до 

петък, деня на майстора, и понеже съм свършил всичките текущи задачи – 

отговорил съм на анонимните оплаквания, омагьосал съм когото трябва и не 

трябва, нахранил съм врабчетата, счупил съм любимата ваза на жена ми и 

съм разлял кафе тук-там с необходимата отговорност и артистичен подход, 

- и се чудя какво да правя. Ами да! Отдавна не съм наобикалял аверчетата по 

другите паралелни вселени, из резервните Българии. Кофти. Ще се разсърдят 

и ще почнат да мрънкат, а това го умеят, нали са мои alter ego, под 

прикритие... Слагам вълшебната пелерина (яке от «Метро»), взимам 

оръжията за нападение, отбрана и самоубийство (кутия цигари, запалка и 

връзка ключове с лазерно фенерче), нахлузвам обувки-скороходки (маратонки, 

купени на промоция), мушвам в джоба и едно кристално кълбо за приложно 

ясновидство (китайски телефон), и напред. Няма какво да се услушвам.  

Как става ходенето до паралелни вселени? Много е просто, ще ви кажа, 

ама да не се разчува, че и паралелните вселени ще се напълнят с нашенски 

цигани (опа, роми!) и гаст-арбайтери...  

Та за това има два начина: по-старият, вече демоде, е да прескочите до 

най-близката сингулярност (тука наблизо има една работеща, само на някакви 

си 25 000 светлинни години, на две крачки). Неудобството при този начин се 

крие в това, че за прескачането до сингулярността трябва един от ония, 

подпространствените таралясници, а такива втора употреба напоследък 

трудно се намират, изкупиха ги всичките местните мутри като ги подгони 

главният прокурор. А за първа употреба таралясник няма да стигнат и 

спестяванията на Ротшилд! Та като отидете до онова място, влизате си 

най-спокойно по моста Айнщайн-Бозе там (червеевата дупка), и хващате 

пътечката, която ви трябва.  

Вторият начин е още по-прост, можете да си го прилагате и в къщи, 

сравтително безопасен е, ако живеете на първия етаж (стига да не се 

набутате в нерегламентиран битак на изхода, може да не се оправите с 

покупките, торбите и пакетите на връщане). Та избирате си една нишка на 

Хокинг - тази, която ви трябва, - и хайде!  Докато изпушите една цигара (ако, 

разбира се, сте избрали нишка, където има въздух, за да може да гори 

цигарата), и сте там. А като си свършите работата или ако ви подгонят за 

нещо – обратно. За по-лесно, за да не се мотаете да търсите на връщане, 

препоръчвам на излизане да си маркирате нишката с фаса от цигарата.  

Та тръгвам. Първо ще прескоча до оная, òпаката вселена, дето всички не 

са съгласни с всичко. А после ще видим, там ще му мисля.  
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Слизам от нишката, хвърлям си фаса както трябва (в никакъв случай в 

кошче за смет, пожар може да стане!), и се оглеждам. Същата автобусна спирка 

като у дома, същите пенсионери и кибици в кафенето отсреща. Само дето 

спирката е обърната наопаки - не гледа към улицата, а назад, - и пенсионерите и 

кибиците се държат настрана един от друг, и почти не се бият. Ей го и аверчето 

- усетило е, кучето, че идвам... или е получило съобщение от местния 

телефонен оператор тук: «Ахтунг! Келешът идва!».  

- Здрасти, пич, ама защо дойде? Не съм съгласен, ела вчера! Освен това те 

мразя, че ме пусна от оня затвор, трябваше да ме оставиш да си изгния там! 

- Вчера е вторник, а във вторник правя само дивотии и не пътувам насам-

натам. Как си? 

- Зле, ама наопаки. Таман и аз си мислех, че е ден на магьосника и щях да 

прескоча до банката, да понапълня там сметките, че от супермаркета са ми 

натъпкали джобовете с пари и няма вече къде да ги държа. Ама нищо, ще ида 

вчера. Хайде да намерим някое заведение, дето е нормално претъпкано, тия 

тука са много празни и не кефят, няма с кого да се скараш... 

А аз си казвам, че на тръгване не е лошо и аз да мина през някой магазин 

– бях забравил, че тук на касите не вземат, а дават, а и парите им са същите като 

у нас. Вървим си по средата на платното, трафикът от коли, вървящи на заден 

ход, си тече нормално по тротоарите. На косъм се разминаваме с количка, в 

която едно пеленаче вози майка си, и най-накрая намираме това, което не 

търсим. Заведение на кьоше. Нормално претъпкано, по двама-трима на един 

стол, и всичките се карат. Кеф. Влизаме, докато сервитьорът вежливо изпраща с 

ритник един редовен клиент: ”Марш оттука и да не съм те виждал повече!” 

Намираме си хубава претъпкана маса до входа, сбутваме двама-трима, и 

сервитьорът цъфва: 

- Кво не искате? Нищо няма да ви огрее! Вижте какво няма в менюто, и 

да ви няма! 

- А, в никакъв случай две нормални кафета, и един препълнен пепелник, 

че тия са нещо празни... и хич да не бързаш, време много! 

Сервитьорът изчезва заднешком, след малко носи кафетата и чист 

пепелник, тегли ни по една майна и отива да срита трима, които се канят да си 

тръгват. Ние с аверчето минаваме на наш жаргон, който никой от десетимата на 

нашта маса не разбира, и си обсъждаме това-онова, главно спомените му от 

престоя в оная стаичка, под стълбището. Изпиваме кафетата с по една-две 

цигари, на изхода получаваме по ритник и пачка банкноти (цената на 

консумацията плюс стандартния бакшиш, че сме били в заведението).  

Продължаваме си разходката нормално, а не заднешком, за което 

минувачите ни хвалят кой както намери, един даже почна да търси по-големи 

камъни. Задминаваме някакво меле от зяпачи, и репортери има. Интересно. 

Оказва се, че току-що е имало опит за обир на банков клон – някакъв много 

опасен бандит се опитал да изсипе цяла количка пачки през гишето, обаче 

служителите успели да не извикат полиция и сега оня го водят (докато слага 
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белезници на полицаите и ги бие с палка където свари) с усмивки към местния 

парк, където за наказание цяла седмица насила ще го хранят с дюнери и ще му 

танцуват напълно облечени одалиски. Нищо особено, продължаваме си 

нататък. 

Стигаме до площада пред кметството. А, и тук ставали протестни 

демонстрации... опа, хвалебствени демонстрации за сваляне/слагане на 

местната власт... ама какво се учудвам, нали са българи! Гледаме – кметът гони 

със сълзи на очи бягащите тълпи от хвалячи, и повтаря като гламав: “Ама моля 

ви, бе, не ща повече тоя трижди проклет стол! Много далавера има в него, не го 

ща!” А те, гадно ухилени, докато се движат заднешком, викат: “А, тая няма да я 

бъде, още два мандата, да видиш хубаво ли е да не крадеш! Ха така ти се пада, 

да се научиш най-после на корупция!” 

Продължаваме си нататък. Пресичаме тротоара при светофара със 

затъмнените стъкла, където усмихнат полицай тъпче джобовете на нарушител 

(опитал се да включи на предна скорост, мръсникът!). Малко по-надолу са 

кацнали две летящи чинии и пред тях извънземните танцуват кючек и 

ръченица, а един от тях шари наоколо и неуспешно се мъчи да набута в ръцете 

на минувачите скъпоценни камъни и кюлчета злато. На една масичка местен 

гуру показва номера “Тука нèма – а тука има!”, друг стои на главата си, а трети 

разказва приказки за подвизите на бай Ганю. А-ха, пешеходната зона и зоната 

за развлечения. Тъпкано е с коли и по пейките плачат, та плачат. Нормално, 

кефят си се хората... прибирам разсеяно десетина диаманта и две-три кюлчета 

по джобовете, а извънземният се разтапя от благодарности и застава на челна 

стойка, при което чупи един от рогата си. Добре, няма да минавам за пари през 

магазина на тръгване, а и забелязах важна подробност по тези банкноти, дето 

сервитьорът ми даде: пари като пари, ама в герба на държавата вместо лъв се 

мъдри хипопотам... 

Време е да си ходя или да продължавам нататък, скука голяма тука, нищо 

ново. Тия неща и у нас си ги имаме... е, наопаки, ама са си все същите. Докато 

се сбогуваме, аверчето ми тегли една яка майна и два-три ритника, забранява 

ми повече да се вясвам из тяхната вселена, аз му отговарям със същото, и си 

хващам нишката. В последния момент избирам една към периферията. Там не 

съм ходил, а подочух, че май са стигнали до връхната точка на прогреса, 

вечното щастие и окончателната нирвана. Да видим. 

Слизам от нишката без проблеми. Би трябвало да съм на същото място, 

съответстващо на автобусната спирка у дома, обаче... нищо няма. Ни спирка, ни 

тротоари, а и хора не щъпукат наоколо. Няма и кьорава опаковка от снакс или 

милите на сърцето ми чаши от кафе плюс фасове. 

Оглеждам. Наистина нищо няма, и в далечината. И морето го няма. Само 

чукари, баири и облаци над тях. И е тъмно, а би трябвало да е ранен следобед, 

ако съдя по универсалното вселенско време, показвано от телефона. Изкачвам 

близкия баир, дето у нас в къщи наскоро “кацна” супернебостъргач с два мола, 

и пак оглеждам: нищо! На около два километра по посока на местния “запад”, 
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където би трябвало да е центърът на града, виждам голям кратер. Става ми 

студено, и пак поглеждам телефона – викам приложението за метеорологични 

измервания. Виж ти, минус 36 градуса и наближава буря! Превключвам на друг 

екран и гледам - радиация 139 пъти над допустимата норма! Влажност 99%, и 

съдържание на азот, рутений, радон и други гадости... олеле, бързо към 

нишката! Стои си, до фаса... бързо в къщи!  

Уф, май отървах кожата. Връхната точка на възможния прогрес, казваш. 

Абсолютната нирвана.  Благодаря. Я да видим – дозата, дето съм “глътнал”, май 

не е много голяма. Ще се оправим някак си, нали сме магьосници, с кисело 

мляко и липов чай, и едно-две шишета от хубавата водка... още тая вечер. 

А сега какво да правя? Да се прибирам в къщи е още рано, вази за чупене 

не останаха, а до деня на майстора е още далече... сетих се. Звъня на друг един 

магьосник, да го видя какво прави. Може заедно да измислим нещо. Ядец, зает 

бил, шетал по пазарите с внука си в търсене на коледна украса. Да звънна на 

някоя магьосничка? Не е много добра идея, ще ни хванат като едно нищо, а и 

телефоните им май съм изтрил преди трийсетина години... Сядам в близкото 

кафене да си събера мислите.  

И след малко измислям. Отдавна искам да видя как е “хавата” близо до 

Центъра на Творението. Плащам, излизам и наблизо си хващам нишка. 

Оглеждам наоколо – няма кого да притесня, тревните площи около кафенето са 

празни от клошари и други живинки, а наоколо хора няма. Отлитам. 

Тук ще ви кажа една важна тайна. Когато се пътува с “нишки” е от 

огромно значение нивото, от което тръгваш, и от което се опитваш да се 

върнеш. Не е никак здравословно да стартираш от някой етаж или от подземие 

– в точката на пристигане можеш да се окажеш падащ от не знам колко си 

метра, или надеждно затрупан от тонове пръст или бетон. Така, че ако живеете 

някъде нависоко или в подземие (например противоатомно укритие), не правете 

това в къщи, деца! Мама и тате няма да могат да ви помогнат! По-добре изобщо 

не опитвайте, защото има и доста друго ноу-хау, а без него, меко казано, е 

нездравословно. Можете да пристигнете директно в някой вулкан, например. 

И така, центъра на творението... кацам си съвсем без проблеми пак на 

тревна площ. Наоколо направо разкош – тревички, цветя, храстчета, даже 

птички пеят. Няма автомобилен шум и свързаната с него смрад, мирише си на 

парк. С пейки. А на една от пейките седи и ми се усмихва местното “аз”. Чака 

ме. Какво става бе, да не съм станал обект на висши интереси, че вече на второ 

място знаят къде щъкам? Ще видим тази работа, ама по-късно.  

Сега към протокола по посрещането (една немаловажна подробност: тук 

моето друго “аз” е от женски пол!). Бях забравил, че на това място броят 

прераждания е бил друг, в нашта вселена ми се пада пак да съм жена чак след 

два живота. А тази мацка, независимо, че има моя акъл, изглежда добре. Не 

като мен. И е добре възпитана, също за разлика от мен. 

- Добре дошъл, приятно съм изненадана. Защо не предупреждаваш един 

ден по-рано, щях да ти организирам нещо по-интересно, без да импровизирам. 
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- Благодаря, че ме посрещаш. Бях решил да се поразходя просто така, сам, 

но сега виждам, че е по-добре в компания, и то каква компания! Между 

другото, как разбра, че ще идвам? 

- Помолиха ме да те посрещна. 

- Така ли? И кой? 

- И до това ще стигнем. Хайде да вървим, ще те водя на едно хубаво 

място. С водка, пепелници и т.н. – както обичаш. Само да те предупредя: тук 

при нас пушенето и приемането на дрога/алкохол извън регламентираните 

точки се наказва със смърт, веднага. Изобщо за прегрешенията тук наказанието 

е само едно. Така, че умната! Ако не знаеш нещо, питай. 

Важно предупреждение. А аз почти се опитах да си запаля цигара след 

пристигането. Втори път отървавам кожата днес! И не е петък, не е и 13-ти! 

Пътуваме в нещо като добре познатите ми “Москвичи”, обаче този е без 

колела. И да иска, не може да друса – плъзга си се педя над тревичката, не му 

трябват пътища. И не бръмчи, изобщо. А наоколо – невиждан разкош. Дървета, 

храсти, треви и цветя. Абсолютно чисто, никакъв боклук, колкото и да се 

звериш. Тук-там високи сгради (около 50-60 етажа), обаче сградите приличат на 

коледни украшения. И измити отгоре до долу, току що. 

Гледката стига до морето, а то е гладко, тихо и с кристално чист син цвят. 

Докато оглеждам наоколо, опипвам несъзнателно тапицерията в колата, и с 

изненада откривам, че май е стара кожа. А тя ме гледа с разбиращ поглед и 

пояснява: 

- Да, стара е. Возилото е на около 100 години, тук нищо не изхвърляме. 

Изобщо това, което виждаш наоколо, не се е изменяло поне от 100-150 години. 

Не сме като вас, не лъжем никого, че “рециклираме” – просто правим нещата 

така, че да траят дълго. 

Виж ти. Имало и умни хора. Ако не знаех, че и това е България, щях да 

помисля, че съм попаднал на снимачната площадка на един от онези филми за 

бъдещето, където всичко е “шест” и лошите са само извънземни. 

След малко сме на покрива на един от небостъргачите. Чакат ни в едно 

сепаре, двама сервитьори, не един. По респекта към дамата разбирам, че тук 

май “съм” важна клечка. Донасят каквото си трябва бързо, с количка. Водката 

наистина е хубава, има и пепелник... Разприказваме се. Обяснявам, че ми е 

станало интересно. И че май ще искам да пообиколя насам-натам. 

Отговаря ми, че няма нужда. Навсякъде е едно и също – съвършено. Като 

тук. Цялата планета, не само България. И така е вече 1000 години, откакто са 

въвели безкомпромисна система за наказания на тъпотиите, обикновено 

извършвани от хората. Плюеш на улицата – смърт. Строиш лошо – също. 

Правиш нетрайна стока – без теб. И хората наоколо стават много отговорни и 

сериозни. И децата са такива. Всеки прави това, което прави, като “за 

последно”, без компромиси. А когато се веселят, го правят така, че да не вредят 

на никого и на нищо. Никога. Иначе без теб. А следващият ще знае как да се 

държи. И ми хрумва: 
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- И кой решава кое е правилно и кое – не? 

- Никой. Първите, които са били премахнати преди 1000 години, са били 

точно тези, които са се правели, че решават такива неща.  

-  И все пак кой наказва провинилите се? 

- Всеки. Ако беше запалил цигара при пристигането си, щях да ти 

предложа да се върнеш откъдето си дошъл, а ако не ме беше послушал – щях да 

те застрелям. Лично. – и ми показва нещо като гривна, което се оказва 

пистолет. Едва сега загрях, че такива гривни видях и на ръцете на сервитьорите.  

- Виж ти... и не ви ли е скучно, без никакви... изненади и безобразия? 

- Не. Всеки си върши каквото трябва. Няма време за скука. 

Наблегнах на водката, цигарите и мисленето. Май не е важна клечка 

дамата. Май тук наистина всички са си “важни клечки” по рождение. Питам: 

-  В същност с какво се занимаваш? 

- Аз ли? В момента съм шивачка. Дрехите ни не са конфекция, всичките 

се правят на ръка. Като се съобразяват с тялото, здравето, професията и т.н. 

Преди работех като програмен оператор по поддръжка на шелфа, но ми 

омръзна. Преквалифицирах се за около година, и сега шия. А съпругът ми е... 

тук им викаме другояче... по вашему, пилот. Тези дни кара пътници до 

Амстердам и обратно, там сега ремонтират дигите. Една се спука от 

земетресение, та проверяват и ремонтират всичките. 

Какво правят тези тука бе? Те да не си ремонтират и пейките в парковете 

превантивно? Оказва се, че да – за да се избегнат нежелателни травми, 

одрасквания, падания и т.н. И да не се налага да се правят по-късно нови – по-

скъпо излизало. Ега ти планетката! Сигурно и носните си кърпи рециклират! 

Питам – ядец! Носните кърпи са аерозолни, така било по-евтино и хигиенично. 

Показва ми как – със същата гривна, в която е пистолетът. За всеки случай ми 

обяснява, че в тоалетните... няма тоалетна хартия, а аерозолна джаджичка. 

Пак питам за дрехите. Вечни ли са, като колите? Не, като омръзнат, се 

сменят. Обаче се правят “вечни”. А сменените тутакси се преработват в 

материал, от който се правят други при необходимост.  

Почнах да се шашвам. Огледах другите сепарета – май е вярно. Всички са 

сериозни и облечени в абсолютно разностилие. И носят гривни. Учудих се, като 

видях, че някои пушат, досущ като дивото “аз”. 

- Никой на никого нищо не налага. Само не пречù на другите. Ако искаш, 

дори си се самоубивай. Твоя си работа – обаче не пречи и вредителствай. 

- Абе вие закони и правила нямате ли? И данъци? 

- На кого са необходими? Нали ти обясних, че онези, имитаторите на 

защитници на правото, ги премахнахме отдавна. А пари има, ако това питаш, 

всичко се заплаща, свободен пазар. И от всяко плащане 20% отиват в хазната, 

веднага. Без никакви уговорки, иначе...  

Ясно. Изяснявам си, че парите им се казват “лев”, показвам кредитна 

карта - май е същата като техните. Показва ми своята, и хартиени пари ми 

показва. Изглеждат като моите. Виж ти! Някакъв универсален космически 
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закон ли действа? Обаче в герба вместо лъв – ангорско котенце, с панделка на 

опашката... 

Както и да е. Наблягам пак на водката. Много ми дойдоха изненадите, чак 

ме заболя главата. Томазо Кампанела трева да пасе. Или да дойде тук. А на мен 

ми дойде до гуша съвършеният център на творението. Обратно в къщи, докато 

не са ме застреляли за нерегламентирано кихване, или, не дай боже, пръдване. 

Казвам, че ще тръгвам, и че ще платя сметката. ОК. 

Идва сервитьорът, давам картата си – изненада! Не я приема 

устройството. Давам му един диамант. Сервитьорът го поема, поглежда... и 

виква: 

- Трафикант на диаманти! – и стреля. 

Обаче аз съм много бърз. Вече не съм в заведението, а по стълбите 

надолу. Бягам. Не рискувам с асансьора. И понеже нямат полиция, долу няма да 

ме чака никой... никой ли? Сигурно са се предупредили един друг, съвършените 

граждани, да ги... стигам първия етаж, хващам си “нишка”, и обратно в къщи. 

Добре, че тукашното ми “аз” не знае как става тази работа (когато ги събирам 

на онова, специалното място, ги премествам аз, не съм чак толкова тъпанарски 

откровен, че да им казвам всички тайни).  

Тупвам от два метра височина. Няма страшно, долу е трева. В парка съм – 

горе-долу на това място си бяха построили онези техния вечен небостъргач. 

Виждам наоколо милите на сърцето ми чашки от кафе, найлонови торбички и 

опаковки от снаксове. В къщи! Без всякакви там съвършенства и отговорно 

отношение към околните! Ние сме варвари, и се гордеем с това! 

Докато се прибирам, си мисля за това, което научих днес. Май нищо не 

научих. Както се казва в старата нашенска мъдрост, всеки си е башка луд.  

А тук си ми е добре. И си паля цигара – май никой няма намерение да 

стреля по нерегламентиран пушач, все още не. А и пушакала тук не раздават 

наляво-надясно. Слава богу. Пушкалата са работа на полицията, армията и 

организираната престъпност. Мирните граждани воюват с друго – с писалка. И 

с клюки, когато се налага. И така си ни е категорично добре, от хиляди години. 

Без да сме вечни, и най-важното – без да сме достигнали до висшата степен на 

развитие, до “нирвана”. 

Сещам се, че все пак тази вечер трябва да лекувам любопитството си към 

“що е то нирвана” с кисело мляко, чай и водка. Е, водката ще дойде множко, но 

хубавата водка никога не може да бъде прекалено много. 

Прибрах се. Жена ми си е вече в къщи, малко е ядосана за вазата, обаче не 

вади пистолет, за да премахне “вредителя”.  Вместо това си правим салатка, и 

т.н. По български. А и гости имаме. А другите да правят каквото си искат, само 

да не ни усъвършенстват прекалено. И да си гледат работата, както могат. 

Аз утре няма да ходя никъде. Засега. Само ще мисля какво да правя с 

диамантите и кюлчетата, които ми набута в ръцете оня с рогата. Всекиму 

неговото! 
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До Чикаго и назад 

 

Тук ви давам набързо една история, която получих днес. Моето “аз”, 

което я изпрати, беше добавило отпред само няколко думи: “От вас ли е 

дошъл тоя? Тука такова чудо няма и не е имало!”. Без повече коментар. 

 

Бай Ганю се събуди. На дъното на океана - Атлантическия. Спомни си, че 

беше ходил до Чикаго да пробва с мускалите една работа, само че на връщане 

корабът потъна. И той се удави, както се полага в такива случаи, заедно с 

другите. Опита да се почеше тук-там – не става, мамка му. И потури май няма. 

Ха сега де! Дека е попаднал, да не е у пъклото? Не бе, на море си мяза, и риби 

даже щъкат насам-натам и му се пулят отвреме-навреме. А у пъклото беше 

чувал да е горещо, а не мокро. Нейсе, запуши я, и оттук ще се измъкнем, никой 

не мой спре бая ти Ганя!  

И той се напъна и възкръсна. След не знам колко си години на дъното, и 

пак успя. Проблем беше само да се добере до повърхността, а там ... нали си 

знае да плува “на вампор”, сума ти акули и октоподи изплаши, с някои от тях 

даже закуси. Гладен си беше, а и на аванта, кой ти отказва такава работа! 

Намери го една подводница, американска. Беше излязла на повърхността 

да смени въздуха. И капитанът гледа и не вярва на очите си: нещо отпред перè 

така, че пяна само остава след него, и то с курс точно към подводницата! 

Тревога! Торпедна атака! Ама докато изпълни заповедта екипажът – дум! 

Удари ги, обаче не гръмна. Вероятно повреда на бойната глава. 

Отиват да проверят щетите, и какво да видят... не било торпедо. Гол мъж 

на около петдесет, държи се за един издатък на корпуса и псува. А щетите 

почти никакви, само малко смачкано. Ще го изчукат в базата. 

Дигат го на борда, а той псува, та пушек се вдига: 

- Бе вашта мама, що ми са пречкате? Яз сума ти плуване съм изплувàл, и 

още толкоз ма чака, а те – отпреде ми! Ми яз кат се върнем у къщи, у 

Булгарията, мамицата ви ша разплача! Найш ли кой съм яз, бе, копелдак, бай ти 

Ганю съм яз, майтап с мене не бива! Ша ва съдя, ей, ша ва съдера! 

Капитанът направо се шашна. Разбра криво-ляво, че има работа с 

българин (имаха там в тяхното море едно съвместно учение с българите, 

мирно). Все му се е случвало да вижда човек зад борда и да го спасява, ама 

такава напаст... и не стига, че вряска и кряска, ами и налита на бой! И як – 

трима матроси едва успяват да го удържат! 

Както и да е, успяха да го поуспокоят с три уискита. Нахраниха го и го 

облякоха криво-ляво – най-големият размер униформа, на готвача, едва го 

побра. Докато го обличаха също видяха зор – тясни му били потурите, стискали 

му... Накрая го приспаха с още пет-шест уискита, и го занесоха да спи в една 

каюта. 

Докато спеше, капитанът размисли. Ще трябва май да го закарат до най-

близкото пристанище и да се обадят там на българския консул, да се оправя с 
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него както намери за добре. Обаче... супер конфликтен е, всичко може да се 

очаква от такъв. А и правата май си знае, каквито и да са те... да не се окаже 

някой техен супер шпионин, връщащ се от мисия я от Куба, я от Русия... не 

можем да си позволим международен скандал, не и сега, в изборен период 

сме... И реши, че трябва да го закарат в България. Там все ще се оправим някак 

си! Свърза се с командването на флота, докладва ситуацията и получи 

разрешение за смяна на бойната задача. Курс към България! 

Оставиха го и си заминаха. Почти без проблеми. До последно ги 

заплашваше, че “ша им разкатае мамицата, дето са го забавùли”, и други 

подобни, непреводими тиради. Дълго време след инцидента капитанът се 

събуждаше нощем плувнал в пот и треперещ, наложи се дори да го лекуват 

известно време във флотската психиатрия, и май го пооправиха. 

А нашият герой “проби” здраво. Още в пристанището, където стъпи на 

българска земя, взе страха на местната власт: от Чикаго се връщал, важна 

работа свършил там, държавна, и да не се моткат много-много, а да го карат 

направо у Софията. Закараха го. А там... 

Бързо разбра човекът какво е това “мас медии”. Не ставало дума за 

свинска мас с мед, а за нещо като едновремешните газети, дето всекиго можеш 

да си попържаш и да обясняваш кой кум, кой сват, а кой - на булката брат. И 

като се почна: интервю след интервю. И за Чикаго разказа, и как са му краднали 

мускалите (“баш стока, ти казвам, нèма такава и у Немско”), и как “един 

къпитанин на вампор мръсно ми стори насред морето, ама ша видим таа работа, 

ша му го искарам през носа”... и т.н.  

Луднаха с него и политиците, и адвокатите, и други порядъчни хора. 

Такова чудо никой не е виждал. Някой даже дискретно предложи, шепнешком, 

да му спретнат автомобилна катастрофа, но идеята не се прие – ще оцелее! 

Някои от научния елит тихичко се опитаха... да им го дадат за едни по-така 

изследвания, но им обясниха, че по-скоро той тях ще изследва, и се отказаха. 

Имаше идея посланик да го направят някъде в Азия, там може и да се 

кротне. Отказаха се бързо, след като прочетоха психологическия профил, 

съставен от известни американски профайлъри. А и бизнес няма подходящ за 

него – розите отдавна са изкоренени и розово масло  няма и за цяр. Ами сега? 

Тогава един позастарял експерт по явлението “бай Ганю”, който знаеше 

наизуст епопеята на великия герой, намери решението на проблема. И по най-

високи дипломатически канали, със съпътствуващи огромни финансови 

операции в офшорни зони, спасението от напастта най-накрая дойде. И го 

изпратиха с почести в Тесалоники. 

Там му дадоха за еднолична употреба Солунската митница – първата 

екстериториална митница на Република България. И човекът май наистина се 

кротна, поне така изглеждаше отначало и го позабравиха. Обаче след няколко 

години, като си закупи десетина острова и в Гърция, и в Карибите, и в 

Малайзия, пак си спомниха за него. Особено като получиха e-mail-ове тук-там 

от типа ”вашта мама, с мен майтап ша си прайте, знаете ли кой е бай ви Ганю?” 
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Колесниците на боговете? 

 
Моето “аз” от вселената, която се допира с нашта – най-близката в 

“колодата”, беше вчера при мен. С него възприемаме нещата почти по един и 

същ начин. Почти не сме имали разногласия по важни проблеми. Затова и на 

него (само!) съм разкрил всички подробности по трика с ползуването на 

нишките на Хокинг, и не съжалявам. Знае да пази тайна, и не злоупотребява.  

Дойде извън нормалния график за срещи и семинари, и се оказа, че има 

защо. В неговата версия на България също правят разкопки. И в зоната, която 

съответства на рило-родопския масив у нас, открили нещо интересно и 

необяснимо. Сандъче от непознат при тях материал, вградено в аметистова 

друза. Много, много старо. Над 25 хиляди години е възрастта на друзата, по 

нашия календар. 

Понеже той е в положение да наблюдава такива събития там, успял да 

“хвърли прах” в очите на когото трябва, и срещу 2-3 диаманта (затова и 

дойде, да ги получи от мен, бях му споменал преди, че имам такива дрънкулки и 

не знам какво да ги правя), успял да омаловажи находката до степен тя да 

изчезне от полезрението на любопитковците. 

И ето я при мен. Херметичен контейнер от материал, познат само в 

нашта вселена, който древните тук (в Атлантида, май) са наричали 

“електрон”. Сплав на сребро, платина, осмий и малко злато. Няма 

бижутерска стойност, но е изключително устойчива на високи температури, 

механични въздействия, радиация и ентропийни процеси. Практически вечна. 

Контейнерът е леко грапав, около 20 х 30 х 10 см. Едната страна е 

очевиден капак, на който отгоре има отпечатък с формата на дясно 

ориентирана свастика. Ключалката е от тип, познат за мен – миниатюрни 

щифтчета пръснати тук-там, които се виждат само в ултравиолетова 

светлина, и трябва да се изваждат с мощен електромагнит в определена 

последователност - ако последователността се обърка, блокират.  И после 

може да се отвори само с разрязване. Я рязането е сложничко - с  плазмен 

резец при температура над 6 000 градуса, целзиеви! Много 

високотехнологична джаджа. 

Отворихме я, без да се налага да я режем. Вътре - втори контейнер, от 

изолационен материал подобен на пенобетон. Отворихме и него. А вътре... 

точно 637 листчета с размер 15 х 26 см. От същия “електрон”, тънки до 

безумие. Изписани с това, което при нас се нарича “руническо писмо на 

протобългарите” и картинки (цветни) тук-там.  

В следващите 10 часа четохме. С помощта на много кафе, цигари и 

накрая - водка. Ако Ерих фон Деникен види тези листчета, ще се разболее. А 

може и да се възгордее. Не издържах на изкушението да преведа на 

съвременен български малка част от тях. Ето я. Само не разбрах как събития 

отпреди около 1300 години са описани в документ отпреди 25 000... 
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......................... 

Исперих беше в палатката си след дневния преход, когато пристигна 

предупреждението да чака. Донесе го дежурният багатур, направо от 

свързочната палатка, на оригиналния носител – без да го преписва. Явно 

нарушение. При това багатурът не спази протокола за представяне и влизане в 

покоите на Първия. Влезе направо, запъхтян: 

- Прости, Ювиги, но трябва да видиш това веднага. От баща ти. 

Исперих го взе и освободи момчето. То излезе веднага, като се поклони с 

ръце на дръжките на мечовете. На четеца излезе само едно изречение: ”Не 

предприемай нищо, чакай Великия!”. Виж ти... флотата на неблагодарните  

варвари (построена с помощта на наши съветници) вече стоварва на брега 

въоръжените с дарени от нас оръжия легиони, а тук – чакай! Какво е наложило 

баща му да промени волята си? А и Великият не се меси директно в живота на 

рода Дуло, не и през последния век... не и в плановете на Първия Багатур, 

изпратен на важна мисия от Хана. Първия Багатур - Исперих. 

Наметна плаща, след като остави ризницата и мечовете на походното 

легло, и излезе вън. Палатката беше на нисък хълм, доминиращ полето с 

шатрите на армията, коневръзите и прислугата. Оттук се виждаше делтата на 

реката, морето и флотилията на императора. Седна на един пън, останал от 

отрязаното вчера дърво, и се загледа в лагера. Армия, достатъчна за 

превземането на целия “цивилизован” свят на тези мрачни времена. Двайсет 

хиляди багатура! Такава не сме вдигали и за Вавилон! Но ограничена от 

правилата, установени отдавна в неговия род. Които и той знае от най-ранно 

детство: “Появи ли се враг, неразбиращ твоето върховенство, прати му дарове; 

ако не разбере, прати му жени от рода си; ако и тогава не разбере, изтреби го!” 

Тук бяха стигнали до третата част. И изведнъж “Чакай!”. Нещо важно се е 

случило, щом Великият отново иска да говори. Ще чакаме. Колкото е 

необходимо. Великият не търпи неподчинение. И никога не е подвеждал 

неговия род, в цялата известна хроника на новата цивилизация. 

Огньовете в лагера бяха изгаснали и всичко вече спеше, когато Исперих 

най-после чу тихия шум на "колесницата". Появи се в кръга зад палатката, 

приготвен предварително (както обикновено) за такива изключителни случаи, и 

докато стигне до нея и падне по очи пред вратата ù, Великият вече излизаше. В 

блестящите си доспехи от електрон, с неизменния жезъл в лявата ръка. Сам. Без 

свитата, с която обикновено се е появявал в миналото.  

- Стани, момче, сами сме и няма нужда от демонстрации. Трябва да 

говорим, да вървим! - и тръгна напред, а "колесницата" (метален конус, висок  

около десет стъпки и с такъв диаметър в основата) постепенно избледня и 

изчезна, само над кръга, където се намираше, можеше да се забележи лека 

мараня. 

Влязоха в палатката. Отказа ястия и питиета. Свали лекия шлем от 

електрон, разкопча горната част на костюма си и я остави до стола. Остави и 



 76 

жезъла, и едва тогава седна. Исперих го последва, с наведен почтително поглед. 

Беше чувал, че Великият не обича да го гледат в очите. Запита: 

- Какво наложи, Велики, да обърнеш отново поглед към нас? В какво сме 

сгрешили? 

- Успокой се, момче, в нищо не сте сгрешили. И свикни с нещо важно: 

това поведение пред мен, което добре си наизустил като “задължителна” част 

от протокола в детството си, е необходимо само пред варварите и другите, 

които не знаят истината. Тук сме само двамата, и церемониите пречат. И 

поръчай да донесат чиста вода, сега си дадох сметка, че съм жаден. 

Едва тогава младият военачалник вдигна погледа си. Видя лице на 

изморен мъж на средна възраст, с посивели къси коси, посивяла брада и 

дълбоко поставени сини очи. Очи като тези на баща му. Нареди на дежурния 

вън какво да донесе, и след малко на походната масичка пред тях се появи 

поднос с плодове, кана с вода и две чаши от обикновено стъкло. Най-скъпият 

материал в Римската империя... 

- Помагали сме на тези амбициозни хора - и вие, и аз, - през последните 

десетина века, но не от прекалена доброта или тъпо високомерие. Сигурно си се 

досетил защо, от това което си учил, - искаме да възродим предишното 

великолепие и хармония. За да съответства на Неговия план  - наля от водата, 

отпи и заизбира плод; отказа се и продължи: - Доскоро всичко беше наред. Но 

се появиха... нови обстоятелства. Затова съм тук. 

-  Велики, знам, че си безсмъртен и всемогъщ, какво може да те спре? 

- Нито съм велик, нито безстмъртен, нито всемогъщ. Просто не знаеш 

някои неща, с които измежду вас е запознат само баща ти. Като му дойде 

времето, ще ги научиш и ти. Засега се справяш добре под негово ръководство. 

И така, тук трябваше да създадете подобие на държавата си оттатък планините, 

да установите приятелски връзки с местните и да им помогнете постепенно да 

излязат от дивото варварство. Баща ти, а и неговият дядо, са помагали в 

миналото на “императорите” при тежки кризи. И са получавали за това 

необходимото уважение и благодарност. Не и разбиране. Тук за разбиране още 

не може и дума да става – варварите уважават само силата и богатството, които 

са едно и също нещо за тях.  

- Това го знам. Какво... ново обстоятелство се е появило? 

- Бързо схващаш. Досега бяхме убедени, че в този ареал действаме само 

ние, и че сме разрешили старата криза. Оказа се, че не е така. Онези са се 

върнали, забравили са урока, който им дадохме. И са започнали да пречат 

отдавна, без да забележим. Още от изкуствената династия в това, което 

наричате Китай. 

-  Да, чувал съм, че сме имали трудности с тях в миналото... 

- А ние сме ги подценили, тези трудности. Действали са внимателно и 

прикрито. Китай няма никава вина за това - там хората и до сега не знаят кой в 

същност ги ръководи.  
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-  Не мога да разбера, Велики: казваш, че не си безсмъртен, а си учил на 

мъдрост и прадедите ми, и баща ми, а сега и мен? 

-  Престани с това "Велики". "Великият Тенгри" - богът на мълниите, е 

такъв само за простолюдието и непосветените. Аз съм човек като теб, само че 

от зората на времето. От времето, когато живеехме щастливо и в охолство... 

преди Голямата Война... И знам как да идвам до тук, когато е необходимо. Но 

стига за това - ще научиш всичко, ако станеш някой ден Хан. Сега ти е рано. Да 

говорим за работа, а? - и го изведе навън, откъдето под луната се виждаха 

делтата на реката, морето и множеството ромейски кораби, застанали на котва 

на около левга разстояние от брега. Пътьом взе жезъла и шлема, който постави 

на главата си. Вън багатурите на стража веднага дискретно завардиха 

периметъра наоколо, без да поглеждат към Първия и неговия божествен гост. 

- Слушам те, Велики. 

- Така те искам. Гледай - и посочи с жезъла към корабите в далечината, от 

които се точеха лодки с войници към брега. Легионът създаваше предмостие 

под прикритието на нощта, - твоите варвари, византийците, са много 

самоуверени този път. Знаеш ли защо? 

- Не знам защо, но забелязахме това. 

- Новият им господар им дава самочувствие. Обещал им е помощ, ако не 

се справят с вас сами. 

- ? 

- За това съм тук. Ако наистина реши да им помага, в което се съмнявам, 

ще има работа с мен. Ако ги е излъгал, в което съм почти сигурен, ти и 

момчетата ти ще се справите както обикновено. Но този път ще трябва да 

оставите малко от тях живи, за да могат да разкажат като се върнат, какво 

означава да предизвикаш децата на Тенгри. 

- Какво ще стане, ако все пак им помогнат? 

- Дано не се опитат. Това - и показа с поглед жезъла, - е оръжие. С него 

могат да се изпепелят не само корабите, но и брега, докъдето го виждаш. А и 

столицата им - без да остане следа от нея. Виждал си такъв, нали? 

-  Да, Велики, жезълът на баща ми. 

- На него само сме се доверили, но той знае добре, че технологични 

оръжия не бива да се използуват, не и без крайна необходимост. Другият, на 

когото сме дали такъв, е Фараонът в Египет. Там веднъж вече е показал на 

какво е способен. За съжаление. Когато Фараонът унищожи разбойниците, 

наричани "хèти", като се опитаха да нахлуят и да разграбят държавата му.. 

Замълча. Облаци нямаше, и всичко наоколо, до самия хоризонт, се 

виждаше ясно под лунната светлина. Византийците издигаха стена от плет и 

кал за укритие на стрелците си - подготвяха се за деня. Нямаха представа, че 

стрелите и копията им са безсилни да пробият легираната стомана на броните   

и на багатурите, и на конете им. И че огънят, изстрелван от наглед 

"нетехнологичните" катапулти, няма да пожали и корабите. Готвеха се да 
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загинат, а императорът  се надяваше някой да го подкрепи в налудничавата 

авантюра. 

- Слушай внимателно. Баща ти в този момент също чува това, което  

говорим. Ако няма намеса, ще унищожиш всички и всичко, освен трите кораба 

около този на императора и него самия, флагмана. Тях ще пощадиш. За да 

могат да се върнат в Константинопол. Ако има намеса, ще се изтеглите бързо с 

твоите момчета и целия обоз зад тези хълмове - посочи на запад с жезъла, - и 

ще се укриете зад тях. Няма да поглеждате към морето. Когато ударната вълнà 

и горещият вятър утихнат, ще се върнете в лагера си и ще спасите от пламъците 

това, което може да се спаси. Аз вече ще съм заминал.  

Обърна се и се прибра се в шатрата на Първия. А Исперих преди изгрев 

слънце свика военен съвет в другата голяма палатка - походното светилище на 

бога-пазител Тенгри, - където обясни на командирите какво и как да правят. Те 

вече бяха научили, че богът им е в стана. 

Битката при Онгъла премина без намеса нито на космически, нито на 

божествени сили. Императорът се върна цял и невредим в столицата си, където 

започна да издига три реда нови укрепления, известни по-късно като 

"Аспаруховите валове". А Тенгри и Ханът се успокоиха, че необходимото 

равновесие отново е постигнато. И Исперих продължи с опитите за мирно 

съжителство с местните племена. 

.......................................... 

Оказа се, че са сбъркали. А по-късно в развоя на събитията се включиха и 

други сили, но за щастие само на местни, ромейски и северни племена, с които 

багатурите се справяха лесно. Не се наложи помощ от зората на времето. А 

Тенгри навестяваше новосъздадената държава в различни периоди, и разбра 

грешката си. Беше подценил стария враг, и не беше рабрал навреме неговата 

стратегия. Когато видя истината, вече беше късно. С негова помощ все пак 

народът оцеля, но планът за хармония се отдалечи в бъдещето. А в "Зората на 

времето" също не беше безоблачно.  

Но това е друга история - може би някой ден ще събера смелост да се 

опитам да преведа целия документ. Върнахме контейнера за съхранение 

"отвъд", аз нямам сигурно място, където да го пазя. Но симпатиите ми към 

Ерих фон Деникен се възкресиха с нова сила. Все пак е прав. 
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Диамантите са вечни!  

 

Това съобщение ми го изпратиха от вселената, в която Бай Ганю е 

Президент на България (пожизнен, несменяем). Моят alter ego там е 

придворен магьосник на Президента, церемониалмайстор, шут и омбудсман, 

всичките заедно. А в свободното си време пише историйки за мен, по 

системата “от вас писането – от мен пиенето”.  

Та съобщава ми супер държавна тайна (а аз съм “гроб”, на никой няма 

да кажа, само на вас) - от първи януари правят данъчна реформа в 

Българията там, след което се очаква пълен кеф и просперитет, в това число 

и на Президента, Великият Ганю Балкански. Ще трябва да го препоръчаме 

тоя трик и на наште, може и тук кеф и просперитет да настанат! 

 

Идеята дошла на Главния Финансист (местният супер-футболист, 

Боичков се казвал), докато се черпели с Шефа на Академията на Науките 

(професор, доктор на науката “Тука има – тука нèма”) и Шефа на Строителните 

Далавери  (Баш Майстора). Идеята дошла след петата ракия. 

Та блестяща и проста идея. Заменя се платежното средство – вместо 

банкноти, ще се използват диаманти, изкуствени. Както знаете, те се правят от 

сажди, а там, като и тук, сажди колкото щеш – кьораво и сакато се отоплява с 

дърва и въглища. А диамантите ни се търкат, ни се късат – вечни са!  

През декември държавата си избичва (ама много тайно, никой да не 

разбере!) количеството диаманти, необходимо за следващата година по 

сметките на дупитатите за бюджета, маркира на всеки диамант от едната страна 

мутрата на Президента, от другата – герба с хипопотама, и готово. На първи 

януари дават на населението авансово в диаманти цялата заплата за годината и 

веднага удържат данъците, и по този начин напълват хазната.  После настава 

всенародно веселие нон-стоп до Ивановден, с което се решава въпроса с 

раждаемостта и прираста на населенито. От този ден нататък – бач до скъсване, 

и всеки месец бизнесът си внася лептата от сажди. Трупкат си се там до края на 

годината, и да вали, и да гърми няма страшно, не се развалят. А саждите се 

събират от комините и от ауспусите на возилата, като по този начин се 

насърчава внос на возила трета - пета употреба. Хем на Европата се помага, хем 

нашенецът си се вози на воля. А и бизнесът е на кяр – няма да си губи времето 

да смята заплати-маплати на бачкаторите, нали са си получили авансово всичко 

от държавата. Край на протестите и стачките, само бачкане и кеф. Офшорен. 

А на Ивановден Главният Финансист забива във вратата на Лондонската 

борса диамантите от авансово удържаните данъци, наведнъж, от воле или с хет-

трик, и съсипва производителите на диаманти. България става №1. Нали никой 

не знае, че стоката е изкуствена, пълна тайна! Държавна! И така всяка година от 

тук нататък. И да се пукат душманите. 
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Троя (или както там ù казват...) 

 
За това изследване инициативата дойде от “комшията” – онова alter 

ego от най-близката вселена, на когото имам доверие почти колкото на себе 

си (което значи “почти никакво”). 

Замислил се, след като отворихме с него контейнера от електрон и 

преведохме част от протобългарския текст – ами какво ще стане, ако се 

поразровим в легендите за Троя и Троянската война?Версиите и при него, и 

при нас доста си приличат – имаме си Омир, и неговия разказ за това събитие 

(което е доста различно от съдържанието на някои документи - според 

документите войната всъщност е траела около три месеца, при което 

повечето армия на ахейците е била избита, и в резултат Гърция е била 

завладяна от данайците – черкезки племена от региона на Кавказ, които в 

наши дни се кичат с името “гърци” и живеят върху руините на старата 

елинска цивилизация. Освен това, в документите никъде не се говори за 

“величие” на градчето Троя и/или ахейските държавици – единствената 

велика държава на онези времена е категорично Египет на Фараоните).  

В нашите две версии си има и Елена, и Менелай, и Ахил и т.н. Е, при тях 

Елена не е открадната, а е избягала сама при суперлюбовника, придружена от 

слугините си и част от слугите на Менелай, с един от корабите на 

венценосния рогоносец от Спарта. Освен това там Ахил не е имал уязвима 

пета (което е доста по-правдоподобно от нашата версия за “дефект” на 

супергероя). При тях Ахил се скарва с Агамемнон, и отива при майка си на 

небето, където взима участие в  една друга война, но това е друга история. А 

Одисей там разказва играта на троянците не с дървен кон, а с огромно 

дървено буре с вино – троянците го намерили на брега, след като врагът “си 

тръгнал”, и си направили голямо празненство послучай края на войната. После 

се натръшкали (със симптоми за отравяне с татул), а корабите се върнали... 

Та пуснахме мухата на аверчетата в другите вселени, и те се запалиха. 

Обаче се уговорихме, че ще хващаме вяра не на свободни импровизации по 

темата на баснописци, поети и други драскачи, а само на документи от 

безстпорно естество (например на разкази на очевидци, какъвто Омир 

намеква, че е бил, май, или че Терезий, Еней и т.н. и т.н.). Хлъзгава ситуация, 

обаче какво да се прави – не са имали хората мас-медии по онова време, да си 

им казват само истината и винаги цялата истина... 

Събрахме много материалчета, повече, отколкото очаквахме. И 

седнахме да ги обработваме – отнесохме ги на “онова място”, където 

времето почти не тече, запасихме се с достатъчно кафе, цигари, водка и 

мезета, и... се оказа, че сме си създали сами голям проблем. Но все пак се 

преборихме – упорито нещо са българите! (дори когато копаят дупка в 

морето... но това също е различна история). Вижте обобщението по-долу. 

 

 



 81 

В повече от две трети от случаите за Троя и Троянска война никога не е 

ставало дума. Темата съществува само във версиите на вселени, близки до нас. 

Самò по себе си това обстоятелство е интересно, като се има пред вид, че във 

всички версии съществува България и древните ù аналогии Тракия и/или 

Кимерия/Фанагория. Толкова за значимостта в древния свят на елинската 

цивилизация. 

Колкото по-близо до нас са събирани вариантите на преданията, толкова 

по-голяма е приликата. Още нещо интересно: разказите на поети/баснописци 

описват епохални баталии и потресаващи трагедии, траещи десетилетия (в един 

случай дори повече от век), където участва кой ли не, и където невероятни 

герои се жертват в името на каузата “съпружеска изневяра”, и с абсолютно 

послушание, без никакъв инстинкт за самосъхранение, слагат глава и телеса на 

бойното поле заедно с целия си народ.  

Участват и разнообразни божества, ту хвъркащи на колесници, ту летящи 

си просто ей така, от само себе си, но при всички случаи мятащи напоразия  

огън, жупел и разнообразни мълнии и гръмотевици. За ядрено и 

бактериологическо оръжие не става въпрос, освен в един случай, където 

Одисей (неговият еквивалент, в същност) нахвърля небрежно труповете на 

изкланите в последната битка коне и войници в кладенците, и после народът 

масово страда от диария в продължение на много, много време. Естествено 

накрая добрите богове помагат – раздават нещо като разтвор на калиев 

перманганат, и диарията секва. 

Вариантите, описани в документи, са доста по-скромни по мащаби и 

трагизъм. Обикновено става дума за ограничени конфликти, където причината 

е борба за влияние и/или ресурси, а изневярата на хубавата, но не единствена 

жена е само повод, в някои случаи организиран старателно и умишлено. И 

става дума, забележете, за “локални” конфликти, в които не участват силните 

на деня от типа на нашия Египет. Описват се войни, траещи неимоверно дълго 

според мащабите на древността – от десетина дни до два-три месеца, след което 

хранителните запаси свършват, оръжието се изпотрошава, армиите започват да 

страдат от скорбут и други напасти, и след като личният състав спадне под 30% 

от началната цифра, военачалниците се отказват (военачалниците обикновено 

са умни хора – не се става генерал само с репчене и кланяне пред царя, нали?).  

Царете също не са били тъпунгери. Преглъщат си хората обидата за 

момента, и при удобен случай, като му дойде времето, си взимат каквото там 

искат – я жената обратно, я нови територии и полезни изкопаеми, я стадата на 

комшията. А жената, естествено, наказват – с обесване, с обезглавяване или с 

пребиване с камъни, въпрос на вкус и на провосъдни процедури. За назидание – 

не може така, развратът е позволен само на мъжете, жените да си знаят гьола 

(домашното огнище и съпружеското ложе)! 

По-долу описваме накратко по-пикантни версии на Троянската война от 

близките до нас алтернативни вселени, адаптирани с наша терминология и 

имена. 
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1. Троянската война в “опаката” вселена – там тя е известна като 

“Мирното споразумение от Троя”. Та там, в древни времена, когато на 

планетата царял матриархат, царицата на Спарта - Елена, гостувала приятелски 

на колежката си в Троя - Касандра. Водела със себе си и любимите си съпрузи 

Менелай, Агамемнон и Аякс. А Менелай да вземе, че да избяга в спалнята на 

Касадра, и да поиска политическо убежище! И като се почва една... Елена, като 

се върнала в Спарта, направила веднага съвет с когото трябва (там Пенелопи и 

Клитемнестри разни и т.н., все могъщи царици), даже си уредила и помощта на 

богинята Тетида, която отпуснала за временно ползуване сина си Ахил и 

неговия (малко гей) братовчед Патрокъл. Та като натоварила на кораби огромно 

стадо от войнствени мъжкари (пехота), и гигантска елитна част от амазонки 

(конница), Елена се върнала... (била казала на тръгване от Троя “I’ll be back”, 

ама кой да ù обърне внимание).  

И като се почва едно клане, и едно галопиране на разни богини по небето, 

не ти е работа. Елена и нейните амазонки опустошили целия регион, навързали 

си огромен брой сниджири местни роби за в къщи, опожарили де що ниви 

имало, а мъжкарската пехота през цялото време вървяла след тях и довършвала 

“черната” работа, во главе с Ахил. Накрая Касандра “клекнала”. И се стигнало 

до легендарното единоборство между двете, в което Елена оправила крадлата 

на мъже за няколко минути. А после, като разумна жена, се смилила и не 

изгорила града. Само се стигнало до “Споразумението от Троя”, съгласно което 

той става доминьон на Спарта за вечни времена, годишният данък се определя в 

размер на 50% от местния доход, всички мъже стават собсвеност на 

спартанките за лична употреба, а за губернатор на първо време се назначава 

жрицата на Атина - Брезеида. А Менелай - на дръвника. Точка. 

2. Троянската война във вселената от “Центъра на творението”, вселената 

на прагматичните и разумни люде. Там историята е малко скучна: Приам, 

Хектор и Парис били поканени на годишната конференция за разпределение на 

урожая, която обикновено се провеждала в Спарта - най-големия производител 

на жито в региона. Президент на Световния Съвет по изхранване на 

населението тогава бил Агамемнон, а съпругата на брат му Менелай - Елена, - 

била секретар на Съвета. 

Та по време на съвета (около седмица), Парис (главен ковчежник на Троя) 

предложил на Елена подкуп, и тя подправила квотата на Троя, като я вдигнала 

почти двойно. Тайните служби на Агамемнон установили това, докладвали, 

обаче в суматохата Парис и Елена успели да избягат. Скандалът стигнал и до 

ушите на Световния Президент (тамошен еквивалент на Фараона), и той се 

разпоредил: пълна блокада на моретата около града, предлагащ подкупи, и 

икономически санкции! А Приам (губернатор на Троя), и Хектор (шеф на 

тайните служби), да се обезглавят публично на площада в Мемфис, за 

назидание на другите региони и другите губернатори! Заповедта влиза в сила 

веднага! 
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След около месец временно изпълняващият длъжността “губернатор” на 

Троя  - Еней, заедно със заместник-ковчежника Брезеида, - докарали в Спарта 

нарушителите Парис и Елена, където след кратко съдопроизводство ги обесили. 

А квотата на Троя била възстановена в нормалните си граници. Блокадата и 

санкциите били отменени. И животът си потекъл както обикновено. 

3. Историята за Троя от една вселена с много изобретателни и гъвкави 

хора. Там скандалът започва да се развива от едно малко курортно градче 

някъде по средиземноморието – нещо като наште Златни Пясъци, обаче в 

древността. В един от най-скъпите дворци бил отседнал царят на Спарта 

Менелай с прекрасната си съпруга Елена и огромна свита. Наблизо, също в 

елитни сгради, почивали Хектор и Парис, и двамата известни с плейбойските си 

наклонности принцове от Троя. Също с голяма свита. През една нощ 

свободните от задължения хора на Менелай се запили в кръчма наблизо, а там 

имало и от свитата на Хектор/Парис. Сбили се яко, имало и жертви. И понеже и 

Менелай, и Хектор спели дълбоко, бъркотията отишли да оправят Парис и 

Елена. След като се разпоредили както трябва и слугите прибрали труповете и 

почистили, двамата седнали на по питие да оправят сметките. И понеже били 

млади, отскочили до стаичка на втория етаж... обаче заспали там, и ето ти 

причина за още по-голям скандал!  

След изгрев слънце Менелай разбрал от своите хора за кашата, и като не 

намерил Елена в стаята си, се досетил какво може да е станало (познавал добре 

жена си, а и за Парис бил подочул това-онова). Дигнал стражата и въоръжен 

както трябва, хукнал да спасява честта си. Обаче закъснял. Хектор, генерал от 

Троя, предвидил какво ще стане, и натоварил всички - и Парис, и Елена, и 

свитата, - на кораба рано-рано, и отпрашили към дома. Оставил писмо до 

Менелай, придружено от сандък злато като откуп за безобразията, обаче това не 

помогнало. Накратко, Менелай, Агамемнон и другите от компанията на 

висшите ахейци дигнали огромна войска. Към тях се присъединили и мъдрецът 

Одисей, и експертът по бойни изкуства Ахил заедно със своите сподвижници - 

единият да пише история на конфликта, другият да види дали няма да научи 

нещо ново. 

По-нататък нещата пред Троя стигнали до задънена улица: битките не 

довели до нищо, защото градът бил добре укрепен, а и ахейците били добри 

войници, та нито една от страните не получила преимущество в кампанията. 

Враждуващите страни сключили примирие и изпратили парламентьори да 

преговарят. От едната страна Хектор и Еней, а от другата – Одисей и Ахил. 

Парламентьорите се срещнали в градче наблизо, на неутрална територия. 

В една кръчма, известна като място за уреждане на споразумения, под надзора 

на близкия Оракул. И понеже били умни хора, намерили изход от ситуацията. 

Елена - поводът за войната, - остава в Троя. На Менелай се дава съпругата на 

Парис, също известна красавица, - бившата жрица на Аполон Брезеида. А 

понеже истинската причина за войната били амбициите на Агамемнон за 
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световно господство, главната част на споразумението звучала така: двата града 

се съюзяват, и след добра подготовка тръгват на война срещу Египет. 

И Приам, И Агамемнон харесали идеята, а Менелай се примирил. През 

следващото лято съюзниците нападнали Египет, обаче там на границата ги 

посрещнал лично Фараонът с гвардията. И ги изтребил до крак, оцелели само 

Хектор, Ахил и Одисей, които станали васали на Фараона. Оцелял и Еней, но 

той не приел хегемонията на Фараона, а по-късно основал нов град, също 

свързан с легенди. Троя и другите градове-държавици били поробени от диви 

племена и за тях повече не се чуло нищо добро, останали само легендите за 

хубавите времена. 

4. Троя във версията на вселена, където главно занимание на населението 

са интриги от всякакво естество. Парис, принц на Троя и известен бонвиван и 

комарджия, бил подмамен от сладки обещания на няколко богини, които 

включвали и царства, и вечен живот, и най-хубавото маце наоколо (без да се 

включват богините). И той се хванал. 

После тайно от баща си цар Парис, който си познавал стоката и не го 

пускал да шари насам-натам, с много комбинации си уредил пътуване до 

Спарта, където било най-голямото казино в региона. В него понякога ходела да 

играе и известната с красотата и развратността си царица на Спарта - Елена. И 

той се хванал: срещу една нощ с нея заложил Троя! И естествено загубил. И 

избягал. 

Обаче като се върнал у дома разбрал, че няма измъкване от ситуацията. 

Собственикът на казиното Менелай го бил изпреварил, придружен от огромна 

армия колектори на задължения, и бил вече влязъл във владение на града от 

името на Елена. Приам се предал, като видял документите. Обаче само 

привидно. Започнал да плете интриги срещу Менелай, и се стигнало до 

недоразумения между колекторите. Избухнала междуособица, в която и 

Менелай, и Парис били убити. 

Междувременно обаче царица Елена не се била отказала от печалбата си. 

Поискала помощ от Фараона, и той я подкрепил. Не е известно защо, но се 

предполага, че една от жените му била в същност сестра на Елена от брака на 

баща ù с полубожество от женски пол, запазен в тайна по висша воля на 

Зевс/Озирис. Както и да е, Приам нямал избор. Предал града и останал в него в 

качеството на упълномощен от царицата управител, до края на дните си. В тази 

история не се споменават имена като Одисей, Хектор, Ахил, Аякс и т.н.  
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Операция “Мълния” (Пепеляшка в действие) 

 

Някои от вас питали оня, в оригиналната вселена, какво става при нас с 

Червената Шапчица – как са тръгнали работите с оня Карл, а и оправила ли 

се е в закачките с Вилхелм Тел и Робин Худ. Питат и за Баба Яга и бизнеса ù, и 

за Ловеца и Крали Марко. Никой обаче не се сеща за епизодичните героини. А 

те не са за подценяване. Ни най-малко - страхотни мацки, а и на всичкото 

отгоре умни. 

За Рапунцел всичко е ясно – със Спящата Красавица накрая успяха да 

постигнат всичко, за което средно статистическият тийнейджър мечтае. В 

оригиналната вселена са писали, та писали за нейните подвизи тук, в нашата. 

Затова и няма да наливам повече вода в тази мелница – момичето си е хубаво 

и успешно си живее живота, дай боже такъв всекиму.  

За другата ще си говорим, за Пепеляшка. Тя другояче се казва по акт за 

раждане – Зора-Зорница, обаче е по-известна с прякора си. А прякора ù го 

лепнаха приятелите, с които шари по дискотеките. Толкова много пуши 

цигари, че около нея всичко е осеяно с пепел. Тя самата чистичка и блестяща, 

а наоколо... и в устата държи фас дори в банята.  

Няма кой да ù се меси. Бащата се занимава повече с пиклите на 

третата си жена (първата, майката на Пепеляшка, стана звезда в едно шоу 

на далечно царство, втората беше моделка и сама се продаде в робство, а 

третата – сегашната, си е обикновена домакиня). Та пиклите не могат да се 

оправят с нищо, даже и с домашните от училище. И по дискотеки не ходят. 

Та бащата се налага непрекъснато да ги възпитава – де с добро, де с лошо. И 

да им пише домашните. Непрекъснато им урежда покани за разни балове и 

прùеми, дано му се махнат от главата, обаче... не става и не става. 

Пепеляшка е друга работа. Завърши училище с “отличен”, изучи разни 

бойни изкуства, язди кон майсторски (даже и на турнири е била), стреля с 

каквото ù попадне, а с момчетиите се оправя... абе да си нямаш работа с нея, 

ако я ядосаш. И хубава, та хубава. Само да не беше тоя фас, дето постоянно в 

устата го държи... ама карай, всеки си има някакъв недостатък. Обаче  най- 

важното не трябва да се забравя – Кривогледата Алис закриляше момичето, а 

с нея шега не бива! Най-страшната магьосница в гората след Баба Яга. И 

Кръстница - фея при това! 

В една дискотека се запознаха с Червената Шапчица. Дори малко се 

посдърпаха тогава коя да си прибере в къщи дисководещия след вечерта, обаче 

после се разбраха. Ползваха си го на смени, а и той беше кротък послушко, 

като повечето момчетии. После двете почнаха да ходят заедно на лов за 

вълци, и от лаф на лаф веднъж стигнаха и до къщата на Баба Яга. А тя била 

баба на Шапчицата!  

Оттогава за Пепеляшка се отвори нова страница – бизнес с омайното 

биле, дето само Баба Яга може да го прави. Изцяло се отдаде на новото хоби. 

И понеже всичко се отдаваше на момичето, преуспя. За това ще разказвам. 
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Пепеляшка се върна в къщи, когато слънцето вече се беше вдигнало над 

големия комин. Вкара коня в конюшнята, бързо скри двата кашона с бутилки в 

сеното, свали седлото и юздата, и прибра пищова и кинжалите където им е 

мястото. След това натимари коня, който я гледаше предано. Качи се в стаята 

си с кутията с кристалните пантофки под мишница, захвърли дрехите и 

кутията, и влезе в банята, като си тананикаше с цигара в устата.  

Като махна мириса на конска пот от себе си, облече чисти премени - не за 

езда, и се приготви за по-деликатната част от работата. Да пообиколи тоя-оня, а 

и да се разбере с Кривогледата Алис как ще ходи на бала в двореца тази вечер. 

Баба Яга беше поставила ясна задача - да омагьоса принца, даже кристални 

пантофки спретна отнякъде за целта! Няма да се излагаме. Партидата бутилки с 

омайно биле трябва да се скрие в колесницата на мащехата, та да стигне в 

двореца без “мамчето” и пиклите да знаят, и да попадне там в ръцете на когото 

си трябва. Златните талери ще вземе после – човекът е сериозен, не правят 

бизнес за първи път, а и няма откъде другаде да се уреди с такава стока. 

Мина набързо през двамата дистрибутори в града, като им обеща да ги 

зареди от следващата партида, пътьом си купи цигари, и така стигна до къщата 

на Кривогледата Алис. В крайния квартал, с пет метрова каменна ограда, и с 

двата трола с пушки в ръцете отпред – не е място, където любопитковците 

могат ей-така да надникнат. Дори хората на краля заобикаляха това място. 

Троловете я пропуснаха (знаеха добре коя е), и тя влезе направо в спалнята. 

Магьосницата обикновено спеше до късно, работеше нощно време. Така се 

оказа и сега - надигна се в леглото и я помоли да направи кафе, докато самата 

тя се облече криво-ляво. 

Докато пиеха кафе, я запозна  със ситуацията и с плановете си. На нея 

единствено имаше пълно доверие, а и с Кръстница Фея не може другояче. 

Казваш, каквото тя пита, и нищо не питаш. Ако трябва да знаеш нещо, ще ти 

кажат. Точка. 

Алис остана доволна от това, което чу. След това обясни на Пепеляшка 

какво трябва да прави: да я чака в конюшната, след като мащехата замине, и да 

не я е грижа за нищо. И пак напомни, че в двореца не се пуши. Дори да не 

помисля за цигари. Кралят е фанатик на “здравословния начин на живот”. Е, 

затваря си очите пред факта, че придворните не са винаги като него, обаче в 

балните зали ухае само на цветя и първокачествени напитки. Така бил казал 

баща му, легендарният Крали Марко, и така ще бъде! Какво да правиш, крал... 

стар е вече, обаче продължава да се инати. И май е прав. 

След като изпиха кафето и се уговориха, момичето се прибра. Пак се 

съблече в стаята си и прави фитнес-комплекса си до прималяване, след това 

един час се упражнява в хвърляне на кинжали в дървена мишена, и чак когато 

капна окончателно, влезе пак в банята. Навлече един халат и слезе долу да види 

кък вървят приготовленията на пиклите и мащехата. 

Имаше какво да види. Прекроявания на поли, пришиване на дантели, 

избиране на бижута и парфюми и т.н. и т.н. Помогна в това, развали онова, 
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пошепна на мащехата, че “сестричетата” май са се разхубавили горе-долу и че 

вече могат да хванат окото но някой по-непретенциозен дядко, с което 

окончателно я изкара извън релси. “Мамчето” се разврещя и започна да хвърля 

по нея каквото хване – пепелници, бутилки парфюм, вази и дори части от 

тоалета си. Размаза си окончателно грима и се разрева на един диван, а 

дъщеричките се щураха насам-натам и не знаеха какво да правят. 

А Пепеляшка си запали цигара, пусна кълбо дим и излезе с бавна 

походка, доволна от себе си. Добре. Добре, и че баща ù го няма тези дни, да не 

го тревожи допълнително. Ама и той откъде я изрови тая повлекана - може 

само да готви, и нищо друго. И щерките същата работа. Пълна скръб. 

Отиде в конюшнята. Мащехата ще реве поне един час - знаем програмата, 

- и пиклите ще я успокояват. На работа. Извади двата кашона от сеното и 

внимателно ги скри в тайника под капрата. Кочияшът (симпатично момче) си 

знае урока - там не пипа и се прави, че тайник няма. А в двореца ще извадят 

кашоните където и както трябва. 

Дотук добре. След като нахрани коня си и погали другите два (те бяха 

вече нахранени от кочияша, а той знаеше, че нейния се храни само от нея), пак 

се качи в стаята си – по външната стълба, за да не се засича повече с онези 

трите. Прегледа си балната рокля (не е последен вик на модата, обаче става; по-

важно е какво има в роклята), и премери кристалните пантофки. Точно нейния 

размер - най-малките стъпала и най-дългите крака в града имаше Пепеляшка, 

по рождение. Като майка си. 

След това взе една книжка с подвизите на Котарака в Чизми в Страната 

на Изгряващото Слънце, и легна на леглото. Зачете се и не усети как слънцето 

залезе, и как беше задрямала. Събуди се в пълен мрак. Точно на време, за да чуе  

каляската на мащехата да напуска двора през широко отворените порти. Запали 

една цигара и една свещ, облече се внимателно, сложи си кристалните 

пантофки и се поколеба какво да прави с пакета цигари. След кратко колебание 

все пак го остави на масата. 

Слезе в конюшнята, седна на едно седло и зачака, докато си допушваше 

цигарата. Конят още дъвчеше овеса, който му беше оставила, и я попоглеждаше 

отвреме-навреме. Не кон, а приятел. Само дето не можеше да говори. 

В този момент Алис пристигна. Без гръм и трясък, тя не обичаше такива 

работи. Носеше една тиква и клетка с мишки. Без приказки остави тиквата на 

пода, отдалечи се от нея, плясна с ръце – и хоп, ето ти колесница като тези, 

които беше виждала по турнирите, обаче цялата златна. С трон в средата, и 

места за двама кочияши от двете му страни. След това отвори клетката, 

мишките излязоха и се строиха в редица, и ето го екипажа на колесницата – 

трима младежи, облечени като древни елини от легендите. 

-  А какво ще впрегна в колесницата, аз ли ще я бутам? 

- Ами ако искаш, може и така, но аз имам друга идея – отвърна 

магьосницата и отиде до коня. Погали го по главата и внимателно го поведе 
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навън. – Ела да видиш кой е в същност твоят кон, който отгледах за теб, докато 

беше малка! 

Изведе го навън, той разтърси глава и постепенно порасна, порасна... и се 

превърна в дракон, покрит със златни люспи. Алис сложи на шията му едно от 

седлата, в което се покачи единият от младежите, а после той сам помогна да 

му поставят сбруята на колесницата. Двамата кочияша заеха местата си, а 

Пепеляшка беше замръзнала на мястото си напълно онемяла. Тогава драконът 

проговори: 

- Не се страхувай, ела. Вече си голяма, умна и смела. Тепърва ще ти 

трябвам, така, че свиквай. Мога и да продължа да се правя на кон, обаче за 

двореца ще ни трябва блясък. И някой и друг фойерверк, нали? – и пусна едно 

огнено кълбо към небето, което освети околността. 

 А магьосницата пак плесна с ръце, и роклята... абе стана на нещо, което 

не могат да си представят и моделиерите с най-развихрена фантазия. И 

момичето се опомни – най-доброто средство да извадиш от унес едно момиче е 

да му подариш нови тоалети. Тропна с пантофките, метна се на колесницата и 

седна на трона. Алис махна с ръка: 

 - Хайде, тръгвайте. Ако всичко е наред, както съм наредила нещата, няма 

да се налага да се прибираш... 

 - Не се притеснявай, кръстнице, всичко наистина ще бъде наред – 

отговори Пепеляшка, която вече беше дошла на себе си, - И ти благодаря! 

 И излетя през портата. Как стигна в двореца, още се разказва. То не бяха 

пламъци, то не бяха гръмотевици и пушилки... цялата бална зала излезе да 

гледа, и кралят, и принцът в това число. Принцът изтича по стълбите и ù 

помогна да слезе от колесницата: 

 -  Добре дошла, Зора-Зорнице! Хайде с мен! 

 И я поведе. Виж ти, знае истинското име, а не прякора. И я посрещна 

лично. Докато вървяха по стълбите нагоре, поогледа младежа. Не беше го 

виждала отблизо, май не е като другите лигльовци на неговата възраст.  

 Кралят също тръгна с тях. Всички се отдръпваха от пътя им. В тълпата 

видя мащехата и двете щерки, безвкусно натруфени, напомадени и червосани, 

без никой да им обръща внимание. И всички ахкаха и охкаха... Стигнаха трона. 

Кралят седна, накара ги да застанат от двете му страни, прегърна ги и каза: 

 -  Това е краят на бала. А това е новият ви крал и новата ви кралица. Аз 

съм вече стар, и много отдавна знам, че момичето, което пристигне с дракон в 

двореца, ще бъде моята снаха. Сватбата ще бъде утре, а интронирането - в 

други ден. Казах. А сега се разотивайте, до утре.  

 Та на Пепеляшка не ù се наложи да се прибира. И престана да пуши. 

Царуваха дълго и щастливо, и драконът беше с тях. В другите истории.  

Кривогледата Алис и Баба Яга се заеха с нова организация за пласиране 

на вълшебното биле. Мащехата и двете щерки останаха сами - бащата отиде в 

двореца, при дъщеря си, кралицата. После се върна и майката от далечното 

царство. А за другите на знам, сигурно и те са си живи и здрави. 
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Тайната вечеря 

 
Вечерята беше свършила и на масата бяха останали само празните чаши и 

чинии, и остатъци от хляб тук-там. Това обаче не притесняваше съзаклятниците 

- бяха се навели към говорещия и попиваха всяка негова дума, без да забелязват 

нищо друго. А той им говореше вдъхновено: 

- Настана времето, братя, тази вечер почваме. Всичко е вече ясно, няма 

никакво съмнение. Получих всички данни: Северният полюс е кух, а планетата 

е в същност плоска. И е триъгълна, като при това сумата от квадратите на 

катетите изобщо не е равна на квадрата на хипотенузата, а на среден пръст. А 

новината отпреди един час от доверен агент е, че президентите на САЩ, Русия 

и Китай са вампири под прикритие и са с нас. И най-важното: Атила е бил 

негър, направил си козметична операция при извънземните, да не му личи 

черния цвят и да може лесно да се крие в снега, извънземните си признаха. И 

още по-важният секрет - ами Мартин Лутър Кинг всъщност е бил евреин, 

намазан с вакса. Не можем повече да чакаме, сега или никога!... Ще почнем 

сутринта, местно време, като изгреят слънцето, луната и две-три комети за 

късмет: от Западния полюс ще нападнат дивизиите на извънземните, те вече 

стовариха там десант по моя заповед; от Източния полюс нападат Снежният 

човек, Чудовището от Лох-Нес и Годзилата, а за вампирите (с Доналд Тръмп)  

определихме Южния фронт. В последния момент реших да използвам и Сцила, 

и Харибда, и Пръстена на Саурон, и мутрите, и Торбалан, че даже и Ламята 

заедно с всичките змейове и дракони, включително адвокатите им. И всичките 

останали в резерва зомбита, таласъми, хипита, караконджоли, счетоводители и 

хулигани - няма да рискувам пак да се получи като при Ватерло, не и този път... 

В този момент в столовата влязоха дежурният лекар и двама санитари, 

които бързо сложиха на Наполеон вечерната му усмирителна риза и го отведоха 

нанякъде. Лекарят се усмихна и занарежда: 

- Хайде, вечерята свърши, Хитлер, Чингиз Хан и Великият Инквизитор да 

се прибират в стаите си; Снежанка ще спи тази вечер при Спящата красавица, а 

Баба Яга - при Баба Ванга. Тримата Мускетари ще спи сам, защото Д`Артанян 

го изписахме, а на Али Баба мястото както обикновено е при разбойниците. И 

да не криете пак сирене по джобовете си, ще ви карам после сами да си перете 

пижамите. Айде, ставайте, време е за вечерните инжекции! Гасим светлината в 

десет, както обикновено! 

И пляска с ръце. Съзаклятниците стават послушно, обаче мълчат. И утре 

е ден, а за сега - мълчание. Утре ще видим кого ще набутаме в лудницата... 
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Спящата красавица (една държавица...) 

 
В света се родила нова държава - след като за това дълго се мъчили... но  

на края все пак се родила. И име ù дали, ама за сега това не е важно. 

Насъбрали се на празненството много, много сеирджии и зяпачи - 

съседни територии, разните там планини и морета, баири, мочурища и т.н., чак 

планетата се разтресла. И, естествено, по някое време се дотътрили и 

предвидените по протокол богини-орисници - от край време се знае, че като се 

пръкне държава,  все някой ще трябва да я запише в регистрите, да сложи 

етикетче, после да уреди картографските формалности и всякаквите там 

лицензии да издаде - за граници, за право на население, за право на ползуване 

на надземните и подземните богатства, за лимит годишни празници и войни, и 

други такива важни работи. А това без предварителна подготовка и съгласие на 

влиятелните космически същности не става, та посредничество на орисници с 

връзки  и опит си е направо задължително. 

И поканили, значи. Три тежкарки - все световни велики ориснически 

авторитетки. Първата се почесала важно тук-там, и смутолевила: 

- Абе... не съм си доспала днеска, ама от мен да мине... да се разбере там 

някак си с комшиите, пък каквото излезе... - и си отишла. 

А втората, която непременно искала да е първа, но я прередили, 

започнала да нарежда нетърпеливо: 

- Да си има много територии, и все обширни; и населението ù да е от най-

добро качество; да се сдобие с най-хубавата природа и богатства - и гори, и 

реки, и животни, и изкопаеми; и бурите винаги да я заобикалят, а земетресения 

да не ù се случват; слънцето да я огрява така, че всичко по нея да цъфти и се 

множи! А ако някой от комшиите се заяде с нея, така да го ступа, че да не му 

хрумва пак! И щастието никога да не секва по цялата нейна територия! И още... 

Третата, която в бързината на тръгване сложила тесни обувки, а и не 

успяла да закуси както трябва сутринта, не била много на кеф. Прекъснала 

преждеговорившата и отсякла: 

- За териториите ще ù завиждат всички, ще се съюзяват против нея и ще 

отмъкват по нещо винаги, когато могат... народът ù няма да я цени, а все 

другаде ще гледа... често ще я подмамват да влиза в разни съглашения с други 

държави, и накрая това ще ù изяде главата - от един съюз ще бъде глътната 

окончателно, ще я разграбят, ще заспи, и ще умре! Казах! - и също си тръгнала. 

 Но имало и четвърта, която изчаквала търпеливо своя момент: 

- От всичките лошавини само ще натрупа опит, а като я разграбят, няма 

да умре. Само ще се ядоса. И тогава ще ù помогна! - и заминала. Обаче  

забравила да си остави телефонния номер и другите координати. 

И сега, след като патила и препатила от проклетиите на третата орисница, 

държавицата търси под дърво и камък правилния телефон... 
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Апокалипсис (краят на света!!!) 

 

И целият свят се примири - след като и авторитетните учени, и всички 

религии подтвърдиха какво предстои. На точната дата и точния час. Този път 

нямаше грешка. 

Съобщението пристигна някак си неочаквано. Първо от една сонда, 

изпратена не знам кога си в дълбокия космос. После от разни там 

ретранслатори и подобни, занимаващи се с информационния трафик на 

системите за сигурност в земна орбита. Накрая и от всички мас-медии. Без да 

могат да обяснят как става така, че едно и също текстче с удивителни накрая 

излиза и в телевизионни предавания, и в реалити сбирки, и в новините и т.н. И в 

борсовите прегледи и прогнози дори. И в Туитър и Фейсбук, от анонимен 

акаунт. Да не говорим за печатните издания - най-отпред, най-отгоре и само с 

главни букви! С много удивителни! 

Оказа се, че съобщението си е съществувало и в текстовете на Тората и 

Библията, че и в другите свещени книги. Винаги си е било там, обаче никой не 

му обърнал внимание. С точната дата и точния час (часът по Гринвич, датите - 

в зависимост от местната система за летоброене). 

Съществувало е и в архивите на тайните служби (на всички страни, които 

си имат тайни служби), дори и в българската сбирка от досиета, в една папка 

със саглавие "Доноси на агент Х за края на света". Със снимка на агент Х най-

отпред. 

И той си настъпи, след съответните паники, брожения, пиянски оргии и 

други подобни. Неотвратимо. И настана мрак. Край. Завинаги. 

Обаче тук-там стана засечка. По високите планини например, където 

населението нямаше телевизори и други подобни джаджи, и не знаеше да чете. 

И не получаваше вестници. 

Засечка се случи и на още много места. В това число и в малкото 

българско градче N, където местните пияници още изтрезняваха след запоя със 

спомени за Гунди и Стоичков. В това място вестниците се ползуваха главно за 

тоалетна хартия, а телевизия не гледаше никой. Да не говорим за Фейсбук. 

 Пак там, в това градче, местният неграмотен идиот Мунчо си гледаше 

очарован изгрева на слънцето, стъпил на парче вестник с някакви си там 

драсканици с големи букви и много чертички с точки "!!!!!!!!!". След изгрева 

отиде на нахрани прасето, а после легна да си доспи. Кокошките ще почакат, 

има време. 

 


