
Сергей Борисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Съдържание 

Вместо предговор...          3 

Книгите, най-важното съкровище!       4 

Надежда всяка оставете...         5 

На лов за Ангела на Мрака         8 

Конан - ами сега?        11 

Романът - хит         22 

Съвършеният роман        25 

COVID - 19         26 

Бунтари          27 

Гений... почти         28 

Най-страшният герой        29 

Епос           31 

Светло радиоактивно бъдеще      32 

Изобретението на века       33 

Новогодишно иновационно празненство    34 

Светлото бъдеще е тук! Шест!      36   

Творението?         41 

Трите вещици         45 

Последният българин        48 

Време е за дипломация (както я разбират онези...)   49 

Три мнения         51 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Вместо предговор... 

 - И сега кво праим? - казал катаджията... 

 Ами да видим... пандемия и/или пландемия, след "Event 201" Бил Гейтс 
(или както там се казва...) с усмивка обещава още и още от същото 
(ваксините вече били готови!), някои имат намерение да го съдят за 
престъпление против човечеството, обаче... то всъщност нямало никакъв 
вирус, шашма било! На някои места (без да уточняваме) цъфнаха 
подробности за властта, другаде изборите станаха почти баталии... и т.н. 
Междувременно печалбите за едни там (имената са известни, същите 
хора...) минаха цифрата 500 милиарда. После lock down и разни други такива, 
и готово - всички са щастливи! Строй се в колона по един, и умната! 
Защото ако не слушкаш... и кво праим сега? 

 Всички са щастливи... всички, с изключение на 7-8 милиарда човечета, 
които още не са разбрали какво им се случва, но твърдо вярват в 
авторитетите и Световната Здравна Организация. А тези, които са 
разбрали, разчитат на помощ от Бог и/или от извънземните... те обаче си 
имат по-важни работи от това да оправят бакиите на земните популации. 

 Но... някои не гледат телевизия и новинарски емисии, и - представете 
си! - дори нямат акаунт във Фейсбук! И в Туитър! Безобразие!...  

 И тези "някои" си живеят добре, без никакви притеснения. 
Здравословно и пълноценно, без маски и т.н. Някъде високо в планините, по 
българските села и из циганските гета. 

 Други пък просто не искат нищо да знаят, и може би са прави - един 
умен човек беше казал:"Прекомерните знания убиват душата"... 

 Та годината на Плъха се оказа изненадващо съответствуваща на 
поведението на това гнусно животинче (разнасяло много успешно ту чума, 
ту холера в миналото)... може би е била специално избрана от Гейтс, Опра и 
другите от "Event 201". 

 Авторът ще бъде благодарен за Вашето мнение на познатия адрес - 
sergetborisov@gmail.com. 
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Книгите, най-важното съкровище! 

 Ще ти разкажа нещо важно. Не е тайна, но за него много-много не се 
говори. Защото от него зависи бъдещето ни. А и животът, такъв какъвто го 
знаем. От стари хора съм го чувал това. Има-няма 100-150 години след 
голямата война (онази последната, дето никой не си спомня за какво е била, 
ама сме останали малко след нея), се е появило едно откритие. Така 
разправят, де. Много важно откритие (в едно от селата зад Големия баир, до 
Болното Езеро, дето има най-много развалини от едновремешните села) . 

 Та ровел си някой из развалините, и намерил купчина от едни такива... 
абе неразбираеми предмети. Между две корави дъсчици (е, не съвсем 
дъсчици, ама на такова прилича), притиснати много тънки неща и някак си си 
стоят заедно, не е ясно защо и как. Много тънки такива неща - като кожа на 
прясно одрана коза, ама по-тънки и по-бели, бели като сняг. И меки, като 
кожа на заек. А по тях пръснати някакви точици ли, петънца ли... абе много 
особена работа, ти казвам! И си стоят заедно, без да се вижда да са шити - или 
са шити с много тънък конец, не можеш да го видиш! А по някои от тях 
имало картинки, като живи! На какво ли не, ама повечето картинки не мож ги 
разбра, казват - ни гори, ни реки, само някакви страшни работи и хора, 
облечени в смешни дрехи... Аз не съм ги виждал. 

 Та този някой се похвалил в селото, като се върнал (бил намерил в 
развалините ценни вещи - един нож, няколко бутилки и парче ламарина). А 
след няколко дни отишли всички заедно да търсят ножове, бутилки и 
ламарина, и пак видяли тези неща. Един пъхнал в торбата две-три, и после 
като се прибрал в колибата си, ги разгледал внимателно. Умен човек ще да е 
бил, защото от него се почнало това - книжарството. Не му се помни името на 
тоя, ама се знае, че е живял много дълго - цели 45 години! - и умрял много 
богат. 

 Та от тогава всичко живо, като иде на развалини, първо такива неща 
търси. Книги им викат. Има и малки, и големи, а и много големи - и с повече, 
и с по-малко от тънкото нещо вътре. Като намери някой, трябва да се обади 
на Книжаря, защото... абе след Вожда и Магьосника, Книжарят от тогава е 
най-важния човек в племето! Няма какво да ти обяснявам... Е, някои си 
крадват, обаче ако после ги хванат... сещаш се. Племенно имущество са 
книгите, не може така, всеки да си взима...Та за това става дума. За тънкото 
нещо, дето му викаме Божия кожа. А, сега се сети, нали? От тия книги го 
вадят Книжарите, и после го разменят. А без него - за никъде. 

 Откак се е изнамерила Божията кожа, животът тръгнал на към по-добре. 
И огъня се пали лесно, и сушено месо можеш да си загънеш, и пушилка 
вместо лула да си направиш... а от по-коравата Божия кожа се правят 
опашките на стрелите. А, картинките ли? Не знам, тях Книжарите не ги дават, 
не ги и показват.  

 Защо ти казвам това ли? Ами вече си голям, от утре ще тръгнеш по 
развалини - та ако намериш книга, да знаеш какво да правиш. И умната! 
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Надежда всяка оставете... 

 Колоната се точеше на десетки километри – от пристана на отсамния 
бряг на Стикс, където Харон и роднините му ги бяха свалили, през прашната 
равнина, осеяна с мъртви кактуси, та чак до тук. Някои тарикати се бяха 
опитали да вкарат душите на колите си в “отвъдното”, обаче номерът не 
мина, останаха като скрап на другия бряг - “Да ви приличам на шлеп за 
превоз на МПС втора употреба?” – беше краткият коментар на един от 
лодкарите (братовчед на Харон, също с лиценз за доставка на умряло 
човешко франко Пътя към Вратата). 

 Та така. Пеш. По Пътя към Вратата. През прахта и камънака, казва ли 
ти някой колко дни (какви дни бе - ни дни, ни нощи – сумрак...), без вода (то 
май вода не е необходима...). Милиони и милиони, безкрайна тълпа  (ами как 
иначе, при тая многомилиардна популация "горе"...). И без обувки... в 
същност, и без дрехи... Само с по едно вързопче под мишница с етикет 
“Надежда – екстра качество, за еднократна употреба (преди употреба 
прочетете листовката!)”. Някои бяха без вързопчета, и сегиз-тогиз се 
опитваха да си грабнат чуждо... гледаха много лошо, когато не успяваха. 

 Джо беше бесен. Не знам колко си мили пеша, и никой не ще да говори. 
Гледат си в краката, стискат си пакетчето с етикет и мълчат. С право беше 
бесен – горе работеше в застрахователния бизнес, и какво? – специалната 
застраховката “Рай” на Ватикана се оказа... абе валидна само като такса 
“Харон”! То и това добре, защото тези които нямаха застраховка (или две 
драхми) останаха на другия бряг, да чакат представител на банката “Кредити 
в отвъдното After Life”. Без да е много ясно какви са условията. 

 Стигнаха края на равнината. Надолу се спускаше стръмен чакълест път 
между черни скали и сипеи, завой след завой все същото. Чакъл, скали и 
прахоляк. Заспускаха се. Джо предложи помощ на дамата отдясно – къде ти, 
нула внимание! Отляво същата работа... нацупи се обидено и си загледа 
собствените стъпки. Оказа се, че не е излишно – чакълът отдолу беше доста 
бодлив... тъпа ситуация, да няма с кого да обсъдиш това-онова...и как си 
стигнал дотук...  

А беше стигнал със свръхдоза (ех, да ми падне онова копеле дилърът, 
SUPER било, BEST TRIP било...) И край на бизнеса, край на веселбата, край 
на... абе край на всички планове! А какви само беше подредил – и как да 
прецака шефа и да му вземе акциите, и как да замъкне мацето от 
счетоводството за един месец във Вегас, и как да покрие оня гаф на 
магистралата (добре беше заровил пешеходеца, ама някой видял, а 
ченгетата... много искат! Едното от тях – онова, дето го гръмна от засада, - 
мярна на другия бряг на Стикс да чака банкерите... ами да, ни застраховка, ни 
драхми... а другото сигурно още е “горе”, засега). Е, какво да се прави, гледай 
си в краката, и умната - да не изгубиш вързопчето! 

И след последния завой... опа, какво е това бе? Това ли било Вратата? 
Ега ти кошмара, голяма като на Белия Дом, ама черна... и отворена широко, а 
вътре като че ли полумрак... а отгоре оня надпис, но защо на английски - нали 
уж на латински бил според оня Алигиери... и щъкат някакви наоколо, мязат 
на попове... 
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Проправи си път през тълпата, която се увеличаваше с идващите отгоре. 
Добра се до подстъпите, и започна да наблюдава (това го умееше и преживе). 
Добре, голяма, ама врата като врата. Врязана в скалния масив... някакво куче 
се вижда на прага, с три глави... един от поповете му подхвърля кокали, то 
дъвче ту с едната, ту с другата глава, ама си гледа внимателно  и не маха с 
опашка... А планината си я бива - висока, и широка поне няколко мили... и 
тъмна... Чакай малко - там, на края на склона, нещо пресвятка, и като че ли се 
виждат вълни черен пушек... и някакъв тътен се чува, такъв един ритмичен... 
А натам утъпкана пътека, наляво от вратата... Разблъска последните отпред и 
се добра до първата линия. 

- Какво става тука бе? 

- Ами давай "Надеждата" и - наляво, защото... - изрева един от 
поповете, като сочеше надписа над вратата. 

- Ти кой си бе, че да ми крещиш? 

- Как кой, велик Инквизитор бях, тук съм от охраната... 

- А, охрана, казваш... ами като си охрана, що не влезеш с мен? - и 
посочи Вратата. 

- Е, сега, там вътре... абе ти ще даваш ли "Надеждата", или да подкарам 
с лошо? 

Почна да мисли. Бързо. Нещо не беше наред. Стисна вързопчето здраво, 
и хукна. Наляво. Подгониха го поне десетина от тези, с расата. Много им 
здраве, маратонец беше Джо едно време. Стигна до завоя вляво от склона... и 
замръзна. Осветена сцена - на нея AC/DC свирят "Highway to Hell"! А зад 
сцената - огромна дупка, от нея се стеле черен дим, и пипала някакви... хукна 
обратно. Успя да избегне "охранителите", и се затича към Вратата. Така де, 
поне врата има, а не някаква си дупка... и въздухът май е чист. Прескочи 
прага, шмугна се вътре, а един от поповете се опита да го последва и да го 
хване. Обаче триглавото куче го захапа с една от главите си и го разкъса за 
миг... интересно, този трябва да е Цербер... и не пуска поповете вътре... виж 
ти! Благодаря за помощта! 

Продължи да подтичва, после премина на нормален ход. Просветля. 
Интересно, широк коридор, с плочки на пода, и осветен. А на края... зала, с 
много кабинки и голям надпис отгоре - "Контролно-пропусквателен пункт"! 
Спря се пред една от тях (прилича на тези по летищата май...). Вътре видя... 
ами на полицай прилича, само дето вместо шапка рога има на главата си! 
Олеле, демон! 

- Спокойно, не демон, а дежурен дериватор - а това са антени за връзка 
с базата данни и с клиентите... добре дошъл в Тартар, Джо! 

- Ама как... 

- Антените, Джо! - и посочи рогата, -  сега, да видим - (примижа) - две 
убийства, 16 кражби на дребно, три крупни измами, 7 излъгани момичета с  
последствия, 336 излъгани без  последствия, наркотици, бизнес с илюзорни 
измами (застраховки), зловредни майтапи с ближните, покер, умерен 
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алкохолизъм... общо 236 години 7 месеца 13 дни и 17 часа, килия №236 338 
216 113. Минавай! 

- Къде да минавам? 

- Как къде, ами към килията... а, ясно, ти май не си прочел листовката... 
Добре, ще ти обясня. Тук е Тартар - поправителен дом за смъртни. Като 
умреш, ако ставаш за нещо - получаваш това пакетче (енергия за килията и 
пропуск за Тартар), ако не ставаш (например бил си политик, поп или 
адвокат) - направо в устата на Тифон, там наляво, той рециклира калпавия 
материал. След като си излежиш присъдата, почваш наново - бебе, младеж и 
т.н., със съответните изводи от дългия размисъл в Тартар. Има и 
предупреждение в листовката - в никакъв случай да не се дава на попове. 

- Защо? 

- Как защо? Ами те, поповете, са предназначени направо за 
рециклиране... откакто почнаха бизнеса си с Ватикана. Шефът колко пъти се 
оплаква от тези мошеници, и колко пъти махаме оная табела над вратата, ама 
смогват веднага да поставят нова... а при нас щатът с техниците не е 
запълнен... И запис са си уредили на едно парче на AC/DC, като реклама... А 
и кредити за минаване на Стикс (срещу пакетчето, разбира се) дават - банка 
"After Life", пак тяхна... Та като измамят някого и му вземат пакетчето с 
пропуска, го хвърлят направо в устата на Тифон, а пакетчето отива 
контрабанда там горе - и хоп, някой Папа се урежда само с 15-16 хиляди 
години в килия! Или на някой политик/адвокат му се разминава рециклиране 
(срещу дебело заплащане, разбира се). 

- И нищо ли не може да се направи по въпроса? 

- Защо, правим... килиите на тези сме ги сложили "на топло", в един 
вулкан (от там няма бягане), и по последната жалба на Шефа се чака 
окончателна  резолюция... какво да се прави, бюрокрация... е, хайде, 
разприказвах се - бегом в килия №236 338 216 113, включи пакетчето в 
розетката на стената, и умната! 

На пода светна бяла линия, и Джо хукна по нея, след като бариерата на 
кабинката се вдигна. Виж ти каква била работата... за малко да му вземат 
"надеждата", и после - там, между пипалата... колко ли от тези пред Вратата 
ще изгорят с тази табела - "Ти, който влизаш тука, надежда всяка остави"... и 
нищо писано от този Данте май не е вярно! 

Намери килия №236 338 216 113, включи пакетчето с "надежда" както 
трябва, легна на удобната кушетка и се приготви за сериозен размисъл. Ще му 
отнеме само някакви си 236 години 7 месеца 13 дни и 17 часа, а после... ще 
видим. 
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На лов за Ангела на Мрака 

 Вече половин цикъл (около 35 хиляди години) се подвизаваше в тази 
галактика. От самото си рождение имаше идея. Да учи цивилизациите на 
самоубийство... и си водеше дневник за успехите! Луд за връзване! Разбира 
се, не носеше дневника със себе си, криеше го в един сферичен звезден куп, 
там до Бариерния Риф, където не е особено здравословно.  

 Много квазари има там, и затова патрулът Деви, пратен от Него да го 
заловят и върнат в начално състояние, избягваше района. 

 Голямо разследване падна. За първи път налетяха на следите му в 
Малкия Магеланов облак (така го наричат на планетата, за която ще стане 
дума), където беше постигнал пълна стопроцентова Ентропия. Да, направо да 
се шашнеш - абсолютно мъртвило, само прахоляк, камънак и инертни газове. 
И тук-там някоя буца шлака със следи от някогашни цивилизации (де 
развалини, де големи гробища...). И никакви свидетели, които да дадат 
показания за маниера му на работа. 

 Но в района-галактика, където се вихреше сега, започнаха постепенно 
да се трупат факти. Една пеперуда-бунтар беше оцеляла от Центъра - не беше 
послушала призива на местните попове и властелини да се слее с 
Изначалното, а беше отпрашила с возилото си на разходка.  

 Та от нея научиха как един Бог помогнал на Мъдреците да се сетят за 
безплатната енергия на тъмната материя, за подпространствените канали, по 
които можеш да си отпътуваш към Изначалното... сега там (в центъра на 
въпросната галактика) се ширеше огромно плазмено поле с гигантска Черна 
Дупка в средата... много нездравословно място, и никакви материални улики!  

 После налетяха на планета около двойна звезда с колония гущери-
хипари, които в един момент решили да си направят пикник наблизо, и така 
пропуснали голямата веселба в родното място - по идея на някакъв Мъдрец 
там запалили Слънцето си, за да стане по-светло! Суперновата още не беше 
колабирала, когато патрулът пристигна и успя да поразпита оцелелите 
свидетели, преди да измрат от получената лъчева доза. 

 След това потръгна. Записки на заинатил се лекар от планета 12 (по 
реда на придвижване), който не бил особено възхитен от Щама на 
Безсмъртието, подарен от добрия Бог - но не успял да убеди 
Суперимператора, че е рано да го пускат... Холограми, останали в апаратура 
на луната на планета 17, на които се виждаха балони, сипещи някакъв прах в 
атмосферата, и се чуваха песни - " ...ура, напред, за винаги щастливи!" (от 
местните насекомоподобни жители бяха останали само хитинови черупки).  

 На планети 21, 22 и 23 намериха познатата радиоактивна шлака с тук-
там полуразтопен град, а на 24 цялото население се беше превърнало в желе 
след задължителното въвеждане на суперполезна изкуствена храна (желето не 
даваше разумни признаци, обаче в една пещера намериха кристал с копие на 
Указа на Главния Диетолог...). Подобни картинки имаше и по повърхностите 
на 25 до 115, явно в този район деятелят беше станал небрежен при 
премахване на уликите.  

 И тогава стигнаха до 116. Третата планета около звездата Сириус (както 
я наричат там, за където ще стане дума). На нея бяха останали шепа 
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аборигени - подивели, живеещи в пещери и прехранващи се с корени от 
малкото нерадиоактивни зони. И от тях научиха какво е станало ("...един Бог 
знае преди колко години", както каза един от местните, докато разказваше 
легендата). Та Бог дошъл от небето на огнени крака, и научил Мъдреците на 
полезни неща. После обяснил, че с полезните неща трябва да се изтребят 
Мъдреците, понеже ги използват неправилно. Тогава някои от Мъдреците 
отпрашили с Летящи Колесници нанякъде, ама казва ли ти Бог накъде...  

 Патрулът намери накъде са отлетяли. Третата планета около жълта 
звезда в периферията - местните я наричаха не особено оригинално "Земя". И 
установи следното: онези "мъдреци" като пристигнали, заживели сред 
разкошната местна природа здравословно, дълго и щастливо. Без мании за 
величие, без църкви и попове, без властелини.  

 А пътували насам-натам само в краен случай, много предпазливо... 
обаче деятелят ги надушил! И понеже бил много ядосан за бягството им, 
направо полял с огън цялата планета, както си знае, този път лично (преди 
това я замразил, но това не помогнало особено). Продължил доволен към 
планета 117 (там патрулът намери остатъци от бактериологическо оръжие, 
развалини и никакви трупове - оръжието изяждаше всичко органично, беше 
още активно и на патрула се наложи да анихилира напълно планетата). 

 После деятелят се върнал да погледне за всеки случай - и какво, 
изненада! Живеят си! Е, почти без технологии, обаче... живеят си и не им 
пука! И дори от един континент се преместили на друг, да една голяма река - 
там си направили нещо като централна библиотека и охранителен пункт за 
цялата планета и близките други четири ("Е Ги Пет" на езика на планета 116). 
Много се ядосал, този път истински... и с помощта на един местен Мъдрец-
подлец (такива има навсякъде), се заселил в ядрото на планетата.  

 Пуснал разни идеи за империи и църкви... наплодил изобретатели на 
какви ли не оръжия и религиозни походи "в името Божие"... нищо, живеят си 
мръсниците, не щат да мрат! После им обяснил какво е това "световни 
войни", "централно ръководство", банки, идеологии за равенство и братство, 
ядрена енергия (и ядрено оръжие), биология и бактериология и т.н. Всуе! Все 
някой пречи! На империите и църквите противопоставят разни свободни 
комуни и ереси, на банките - фалити и банкрути, на идеологиите - "А бе що не 
си завреш това знаеш къде...", на ядрените оръжия идеи за "прави любов, а не 
война", на смъртоносните щамове - вино, водка, уиски и ракия... Безобразие! 

 И тогава му щукнало да развие идеята, която вече беше опитвал. Хляб и 
зрелища! Кефове и развлечения! Кинематограф, футбол, кръчми, клубове, 
супер концерти, дрога, стоки, стоки, стоки... Кой е по-по-най с най-нови 
дрехи и кола? Пътувай до посиране, консумирай до подуване и пръсване, ти 
си номер едно! Секс с всички - без оглед на възраст и пол, това са глупости... 
И Интернет! И Медии! Комуникирай - чип в телефона, чип в тъпата тиква, 
чип навсякъде! Интернет на нещата! Глобални медии! 

 И нещата потръгнали. Милиарди консуматори, готови на всичко. По-
добро решение  от църквите и идеологиите. И се плодят и множат миличките, 
като плъхове... Плъзнали навсякъде. От един континет на друг, въоръжени с 
апетити, права и свободи. Без никакви задължения. Без контрол. Откъде-
накъде? 
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 "Добре! Ще приключим успешно нещата, като изядат всичко на 
планетата... накрая ще се изядат един друг, оригинално решение! - си казал 
доволно, - а после ще продължим нататък! Тази галактика е добро поле, има 
какво да се прави, да..." 

 Обаче... патрулът вече го бил настигнал. И имал вече най-обща идея 
какво прави, как го прави и защо го прави. Докладвал както му е редът. На 
всичкото отгоре друг един патрул, пратен да обиколи Бариерния Риф и да 
позагаси малко квазари, случайно се натъкнал на оня звезден куп и намерил 
дневника. И също докладвал, също както си му е редът. В следствие на което 
Той съвсем справедливо се ядосал (за първи път от Сътворението), и 
заповядал: 

 - Да се задържи и унищожи! Никакво връщане в началното състояние, 
не и този път! Баста! 

 Казват, че това било трудно решение за Него. Никога преди това не бил 
унищожавал Свои деца, винаги им давал втори шанс. 

 Как точно са се развили събитията след това не е особено ясно. 
Оперативните данни от подобни операции обикновено се засекретяват до най-
високото ниво - "Да се изгори преди прочитане". Можем само да 
предполагаме, имайки пред вид продължението на историята на оная планета 
с глупавото име Земя. 

 Та там изведнъж изчезнали лошите сънища. После започнало да се 
говори, че излъчването от разните кули не е много гот за кожата... и че човек 
може да изяде само една лъжица наведнъж, и да спи само в едно легло... А 
някой се сетил, че комуникациите са възможни и без разните му там джаджи 
(викали му "телепатия" на това, и всички го можели, само трябвало да си 
спомнят как). Друг някой си спомнил за планета 116 - мръднали до там, и 
оттогава си поддържат връзка, помагат си един на друг, а и на други... без 
намеса на патрули! 

 Информиран източник твърди, че от тогава не е засечен нов Ангел на 
Мрака. И че от онзи момент насам Той не се е гневил. Дано е така. Ние сме 
оптимисти, нали? 
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Конан - ами сега? 

 Излезе бързо от тронната зала - там беше тихо и спокойно, както 
обикновено напоследък. Царедворците малко се попритесниха от внезапното 
изправяне на Краля и от устрема му към изхода на залата, но никой не се 
осмели да задава въпроси. Той беше не кой да е, а на Конан въпроси не се 
задаваха. Въпросите задаваше той, когато е необходимо, и всичко беше ясно. 
Така поне си мислеха царедворците, жреците, благородниците и слугите. 
Повечето от тях. 

 След двадесет години властване над Кимерия, Аквилония и съседните 
земи, след постигането на мира и спокойствието - така мечтани от народа и 
честните приближени, - нямаше какво да прави. Освен да се радва на 
всеобщото преклонение, любов и възхищение... и на безусловното 
подчинение на елита - нобилитет, военачалници и жреци. И понякога, макар и 
рядко, да потушава дребни интригантски опити за дестабилизация на 
абсолютната кралска власт... 

 Мина по мраморния коридор, свързващ двореца с кулата ("Кулата на 
варварина", както я наричаше простолюдието), без да обръща внимание на 
ритуалното суетене на гвардейците, охраняващи палатите и подстъпите към 
тях. Така и не свикна с церемониалните измишльотини на царедворците и на 
командира на Гвардията... Да, Суботай също не беше вече в първата си 
младост, но половин век скиторене с него насам-натам не успяха да го 
променят. Хирканците, дори и обикновените крадци като него, винаги са 
били известни с прекомерното си суетене, любовта към пищните дрехи и 
ненужните и досадни демонстрации на емоции! Не успя да го превъзпита, 
независимо от всичко, което бяха преживяли заедно... какво да се прави, на 
най-верния си приятел не може да се сърди за нищо. Така, че да си се 
церемонят, колкото си искат. Сега - към кулата. 

 Когато най-добрите майстори от Стигия и Замора я строяха, внимаваше 
да не заприлича на омразните чудесии, посветени на Сет. И затова се получи 
нещо средно между купчина камъни и много висок комин - поне сто човешки 
боя нагоре, без никаква украса, прозорци и външни елементи. Здрава 
купчина. Стоеше непоклатимо вече две десетилетия, за да напомня кой е 
Кралят. Превърна се в символ на неговата нова столица Ат-Талан. Символ, 
който се виждаше от много мили и по който се ориентираха търговските 
кервани и пилигримите. Знакът на върха - Колелото на Кром, - през деня 
блестеше със сребърно сияние, а през нощта светеше по-силно от Луната, за 
радост на атталанците и на пътниците из околните земи. А под него се 
намираше неговото убежище. Малката стаичка, в която не влизаше дори и 
Кралицата. 

 Затвори вратата от обикновено драконово дърво, захвърли плаща на 
войнишкото легло в ъгъла и приседна на единствения стол. На стената също 
имаше символ на Кром, и това беше единственото осветление. А под него, на 
поставка от слонова кост, се намираха най-ценните му съкровища - мечът на 
Атлантида, Окото на Змията и Сърцето на Ариман. Мечът, намерен в 
тракийска гробница, и камъкът, откраднат от кулата на Тулса Дуум в 
Шадизар заедно със Суботай и Валерия... Валерия, която умря за него. 
Сърцето на Ариман, спасило Зенобия в Белвер... неговата Кралица, дарила го 
със син, също мъртва...  
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 Половин век битки, страдания, кръв, загуби и победи! От студената 
Кимерия, през Немедия, Замора, Стигия и Туран, до Хиркания и Хитай... и 
Шем, и Офир, и къде ли не... без да говорим за моретата... И за какво? Крал на 
Цивилизования свят! Който посреща коленопреклонни послания и дарове от 
околните владетели,  и мисли за стабилността и бъдещето!  

 Стига бе... един варварин, на когото най-близко до сърцето са конят, 
мечът, безкрайната степ и планините на Кимерия. И който, вече на 
седемдесет, още мечтае за битки и пътешествия. И не може да забрави баща 
си и майка си - ковачи и войни, научили го да обича стоманата и Кром... 
двамата загинали в битка с изметта на Сет. Отмъстени и незабравени. 

 Извика гвардееца, стоящ пред вратата, и го изпрати в двореца за вино. 
А след това (доста след това, ако се съди по двете празни делви на пода), се 
отпусна в леглото, свали короната и се унесе... 

 Сънува Кром. Когато се събуди, си спомни думите от съня: "... с 
героите си играят боговете, но не само те! Понякога обикновени смъртни си 
позволяват волности, за което, разбира се, после си плащат... ти си мой 
любимец, от меч мога да те опазя, но не и от перо... ти си една голяма 
тайна..." 

 Богът не беше му се явявал насън от много отдавна, от времето на 
туранските войни. "Тайна, значи! И то голяма! Кром! Докога ще ме измъчваш 
и ще се гавриш с мен? Защо не..." Успя да се въздържи от богохулство, но се 
разсъни напълно. Скочи от леглото и се огледа. Знакът сияеше, в неговата 
светлина и мечът, и двата камъка блестяха. Някак си предизвикателно. Както 
обикновено, в същност. Както едно време. 

 Край. Грабна меча от поставката и го захвърли върху плаща на леглото. 
След това окачи на шията си Окото на Змията, а Сърцето на Ариман прибра в  
пояса си. Намери под поставката ножницата, закрепи я на пояса и прибра в 
нея меча. Накрая се загърна в плаща, постави короната на главата си, блъсна 
вратата и под шашардисаните погледи на гвардейците отвън се затича по 
стълбите надолу. 

 Навън беше ден. В същност, ранна утрин, и тронната зала се оказа 
пълна с разтревожени царедворци. Пред трона стояха синът му и командирът 
на Гвардията. Опитваха се да обяснят разумно странното поведение на Краля 
и да въдворят някакъв ред. Но когато го видяха устремен към тях, се 
отдръпнаха от двете страни на трона, където беше мястото им, и зачакаха 
мълчаливо. 

 Изкачи бързо стъпалата на подиума с трона от цял нефритен кристал. 
Седна. Намести меча и извика: 

 - Пригответе ми коня! 

 Шамбеланът хукна да изпълнява заповедта, а синът му и Суботай се 
обърнаха към него, разтревожени. Залата притихна, царедворците 
несъзнателно пристъпиха напред и нарушиха церемониала и протокола, а 
няколко посланика в желанието си да бъдат по-напред се блъснаха в 
гвардейци, които не бяха забравили задълженията си. Конан стана от трона и 
заговори: 
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 - Слушайте и предайте думите ми на всички, които не са тук! 
Абдикирам от трона. Имате нов Крал, доказал себе си и в битки, и в други 
дела като достоен мой наследник. Ела при мен, синко. 

 Синът пристъпи, в погледа му се четеше изненада, притеснение, страх, 
суета и какво ли не още. Но застана стабилно пред баща си и го погледна 
директно - сини очи срещу сини очи. Конан го накара да коленичи, и когато 
той изпълни, свали короната и я постави на неговата глава с думите: 

 - От днес ти си Крал на Кимерия, Аквилония и Цивилизования свят. Ще 
ти бъде трудно, но не и невъзможно, защото верният ми приятел Суботай ще 
остане с теб, за да ти помага. Стани, Крал Утрагур, и бъди достоен за съдбата 
си! 

 Отстъпи в страни и когато Утрагур се обърна към залата, продължи: 

 - Не забравяйте, че е моя кръв и кръв на Зенобия! Защото ако забравите, 
ще се върна, и Кром да ви е на помощ тогава! А ти, сине, бъди достоен за 
Кимерия и Аквилония, и продължи това, което правех. От теб, Суботай, 
очаквам да бъдеш за новия крал онова, което беше за мен. Повече думи не са 
нужни. Казах. 

 След това изтича по стъпалата към изхода, където обърканият 
шамбелан се беше приготвил да докладва за коня. И новият Крал, и всички 
останали го изпроводиха с поглед - той не им даде шанс за друго изпращане. 
След час, когато слънцето вече беше високо, спря на мили от Ат-Талан, 
обърна се назад и си помисли, че може би никога вече няма да види 
Аквилония. 

 По залез вече беше в Рабирианските планини, и навлезе в един много 
познат каньон. Тук някога срещна Суботай, и хижата на гостоприемната 
магьосница си беше още на мястото. А и самата тя го чакаше отпред, със 
същите думи: 

 - Искаш ли да се стоплиш до огъня ми?  

 - Добре, но този път само ще се топлим, и за нищо няма да ти плащам 
разните му там цени. Едва ли можеш да ме осветлиш за това което ме 
интересува. Пък и не съм много наясно какво точно ме интересува. 

 - Добре де, влизай. Станал си обидчив. 

 Вътре, докато си пиеха виното, тя подкара: 

 - Те казаха, че ще дойдеш - могъщ Крал от Севера... 

 - Не почвай с тези щуротии, пак това "те казаха...". Кои са тези "те"? 

 - Не ми е много ясно, от време навреме ми ломотят в главата... да не 
мислиш, че е лесно да си самотна магьосница из тези дерета, без жертвички и 
т.н. А и времената са други, откакто ти стана Крал... 

 - Ами, други... просто си остаряла, като мен... 
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 - Хайде сега да не се обиждаме, ние магьосниците остаряваме само ако 
пожелаем... а и ти не си за изпускане, както виждам... какво ще кажеш все пак 
за малко... като едно време, Кралю? 

 - Не съм ти никакъв Крал. Крал вече е Утрагур, а аз съм обикновен 
пътник... Какво да те правя, от мен да мине, хайде да си лягаме... 

 На сутринта тя още спеше, когато Конан си тръгна. "Този път мина без 
никакви канибалски напъни", помисли докато оглеждаше дали в онези вериги 
ей-там няма вързан някой друг Суботай. Нямаше. И конят си беше наред, 
пасеше си кротко - не го бяха закачали вълците. Умни вълци... И така, напред! 

 След много време - месеци, - вече пресичаше границата между Аргос и 
Шем, където беше попилял оня гадник и комплексар, Хиса Зул. Реши, че няма 
смисъл да минава край Отровното море, спомените от бандитските и  
пиратските години нещо не го радваха. Предпочиташе приема от селяните по 
пътя, които го помнеха с добро, а и още не бяха научили за абдикацията. Тук 
пратеници не бяха идвали - на кого му пука за селяните? Осветли този-онзи за 
ситуацията, обаче не му повярваха. Конан е Кралят, точка!   

 Заобиколи отдалече отклонението към шемитската столица, предпочете 
пътя покрай Шадизар, през Замора. При Кауран остана няколко дни, само 
колкото да огледа останките от храмовете на Змията, разрушени по негова 
заповед. После в гората го нападнаха петима бандити - конят му уби двама от 
тях, а останалите Конан накълца за няколко секунди и остави телата за храна 
на вълците. Повече никой не посмя да го безпокои, разчу се за пътника и 
какво могат той и конят му - сигурно в храстите е имало още дебнещи 
мераклии за плячка, които са видяли какво става... 

 Спомни си подвизите в Немедия. Спомни си Тамира, и как отмъсти за 
нея... А Карела му гостува преди половин година в Ат-Талан, и след като 
обеща, че няма повече да краде в неговите земи и градове, отпътува с бандата 
си някъде на изток - в Туран ли, в Хитай ли, не каза. Обеща, че като се умори 
от подвизи, ще се върне в Аквилония, при стария приятел... 

 Изкуши се да свърне към Кешан (там кралица беше още онази 
хубавица, която спаси от еднорогия бог-демон), но после размисли. Стига 
хубавици, Конан, не ти прилича, старче. Скоро ще имаш внуци... и в Куш 
няма смисъл да ходи, целта на похода е другаде... А и към Туран нещо не го 
влечеше сърцето, нищо, че там го обичат и помнят, нека така си остане... с 
младежките спомени. 

 Приключенията в Питон също някак си не му навяваха добри мисли. 
Не, всичко това не помага - не може да разбере какво точно го тревожи. 
Спомените, изпитанията, подвизите - добре! Сблъсъците със зли чародеи и 
магьосници - отвратително, но това е минало. Неочакваните развръзки на 
някои събития, появата на добър късмет, когато най-малко го е очаквал... и 
веднага след това - пак удари на съдбата и изпитания! Кром, с какво заслужих 
този половин век без покой? 

 Установи, че без да го е планирал, заобикаля отдалеч градовете и 
селищата с голямо население. Нощуваше в места, скрити или в гори, или в 
пещери - стига само да имаше къде да запали огън и да постеле плаща си. И 
къде конят му да може да отпочине, да  го нахрани и напои. Той самият се 
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задоволяваше с дивеча, който намираше, и с водата от изворите и потоците по 
пътя. 

 Наближи Стигия и забеляза, че пустините са покрити с растителност, а 
тук-там се виждат дори кладенци. Селяните от района бързо се криеха, като 
видеха едрия мъжага с меч - не познаха в него бившия крал, някой негодник 
ще да е, виж какво желязо носи на пояса... Няма значение, значи 
премахването на оня слуга на Сет се е отразило добре на екологията! Никакви 
пушилки от жертвени огньове, никакви ями с трупове на вярващи, дори и 
намек от следи не е останал от мръсотиите на пилигримите, пътуващи към 
"светия Тулса Дуум", само за да бъдат (изненада!) изклани и изядени там. 
Добра точка в полза на стареца Конан!  

 Заобиколи отдалече Луксур, и някак си, без да мисли, свърна към 
Сукмерските хълмове - мястото на границата между Куш и Черните Кралства. 
Май краката (и конят) го водеха сами към мястото на най-голямото изпитание 
на младостта - планината, където беше свърталището на Тулса Дуум. Където 
почти успя да загине, и ако не бяха Суботай, Валерия и Акиро... Разбира се, 
гробниците на титаните! И Акиро! Ако той все още е жив, не може да бъде на 
друго място - дал беше обет да се грижи за последното убежище на древните 
царе и титани... През цялото време, без да го разбира, се беше приближавал 
несъзнателно към това място... там изгоря кладата на Валерия... а после, сред 
много кръв, приключи и култа към Змията и Сет... и падна главата на 
негодника. 

 Едва в този момент го осени защо не беше тръгнал в депресионния си 
транс към родните планини на север, а на юг... За да се срещне пак с Акиро, и 
да се опита да разбере с негова помощ, веднъж завинаги, кои сили се гаврят с 
него цял живот! Спомни си съня: "... от меч мога да те опазя, но не и от перо... 
ти си една голяма тайна..." Кром! 

 Пришпори коня и към времето на залеза наближи мястото. Познатите 
долмени, познатите гробници, познатият вятър... и познатото плато, на което 
изгори тялото на Валерия... Слезе от коня и коленичи пред гроба, където беше 
погребал урната с праха и. Изрови я и постави в нея Окото на Змията. 
Камъкът си беше неин, нека го носи при боговете и си спомня за Конан с 
добро... 

 Поведе коня за юздата към брега на езерото, където някога Акиро си 
беше построил светилище на Митра... какво ти светилище, просто дъсчен 
коптор на върха на няколко забити в земята кола, със стълба от върбови 
клони! Наближи тихо, и го видя - там си беше, седнал на вратата на коптора, 
провесил хилавите си крачета, сключил ръце и със затворени очи си мърмори 
нещо... същият като едно време. Спря на няколко стъпки от огнището (и то си 
беше там), и се провикна: 

 - Още ли пееш на царете и титаните, стари мошенико? И викаш демони 
за компания през нощите - да не ти е скучно? 

 - Конан! Не вярвам на очите си! - старецът бързо-бързо слезе по 
стълбата, изприпка и го запрегръща. Никак не се беше променил за половин 
век, какво да го правиш - вещер! Макар да предпочиташе званието "мъдрец"... 
Същата плешива глава, същите увиснали мустаци... а и дрехите (по-точно 
дрипите) май са същите. 
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 По-късно, когато вече беше тъмно и огънят гореше (на него се печеше 
сърната, донесена от Конан), двамата посръбваха от една делва зингарско 
вино и си спомняха доброто старо време... е, не съвсем добро, като се имат 
предвид жертвите... А Конан го осведоми за последните развития - и за 
голямата империя, която беше изградил, и за това, че вече не е крал, по своя 
воля, и за сравнително спокойния живот на хората в Цивилизования свят. И за 
голямата скука на царственото безделие... 

 Разказа и съня си, и това, което измъчва душата му. Акиро го слушаше, 
без да го прекъсва. Не пророни дума и по-късно, когато си хапваха от 
сърната. Само като довършиха делвата и Конан почувства умората да го 
унася, някак остро и бързо изломоти: 

 - Лягай да спиш, утрото е по-мъдро от нощта...  

 - Добре, стари мошенико, а ти смажи меча и нахрани коня - загърна се в 
наметалото и след минута вече хъркаше край загасващия огън. 

 Събудиха го слънцето и шетането на стареца. Беше направил чай, и 
докато дояждаха сърната, мълчаха. Конят си пасеше кротко тревица, растяща 
обилно между гробниците, и отвреме-навреме поглеждаше към тях. Накакъв 
вълк малко по-нататък дояждаше подхвърлените кокали с благодарен вид и 
подвита опашка. В небето кръжеше орел, и вятърът си духаше, както винаги. 
Идилия. 

 - Мислих за думите ти тази нощ, докато спеше. Аз нямам знания за 
това, което те мъчи... попитах, и ми се отговори. Ще трябва да призовем 
други като теб, и като ги изслушаме, Митра ще помогне да намерим мъдрост. 

 - Кого да призовем? 

 - Други като теб, герои от идните времена, след нас... от бъдещето, 
както се казва. Нали ти казах, отговори ми се - след теб ще има и други 
прославени герои... е, не чак като теб... но ще има. Намерих в диплите на 
времето двамата, които ни трябват - живеят хиляди години след нас, и са 
много известни сред хората в земите си. Един крал и един кралски слуга. 
Живеят в различни царства, разделени от много векове. 

 - Как така "живеят"? Нали бъдещето... 

 - Не е толкова просто. Минало, настояще, бъдеще - всичко е едно, но 
това само Митра и твоят Кром разбират. Обаче ще е нужно Сърцето на 
Ариман. Знам, че е у теб, почувствах го. А като свършим ще се върне там, 
където му е мястото. Съгласен ли си? 

 - То ми помогна да спася Зенобия... 

 - И след това ти я отне... знам, такъв е Ариман... съгласен ли си? 

 - Иска ли питане - извади камъка от пояса си и го положи на земята, - 
ето, прави с него каквото трябва... а как ще се разбираме с пришълците, 
сигурно не говорят езика ни... 

 - Това да не те тревожи, тук при мен всички езици са разбираеми... 
Нямаме много време, трябва да ги призовем по пладне, когато слънцето е в 
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зенита. Трябва да ги върнем до полунощ най-късно, иначе ще останат тук, и 
ще стане беда... 

 И се разшета. На поляната пред огнището очерта с бял прах кръг с 
диаметър около трийсет стъпки, по посоките на света изписа с червена 
течност (кръв, досети се Конан) някакви руни, после до руната на запад заби в 
земята копие, което взе от един от гробовете. Загърна Сърцето на Ариман в 
жълт плат, и без да го докосва с ръце, го закрепи на дръжката на копието. 
Махна плата, след това коленичи в средата на кръга с лице на Изток, затвори 
очи, сплете пръсти и започна гъгниво на напява нещо, което само той си 
разбираше. А Конан положи меча си в скута, и зачака. 

 Когато слънцето стигна зенита, се чу гръм. Акиро скочи и изтича извън 
кръга, а в него постепенно се материализира конник.  

 Черен прекрасен жребец с великолепна сбруя. От него слезе мъж, не по-
малък от Конан, облечен в черни кожени дрехи, с дълга руса коса, сини очи, 
голобрад. На златна верига на гърдите му висеше някакъв медолион, а на 
колана му - меч и дълъг кинжал. Потупа коня по хълбока, и той отиде при 
жребеца на Конан, където започна спокойно да скубе трева - все едно нищо 
особено не се беше случило.  

 Мъжът сложи спокойно лявата си ръка на дръжката на меча, а дясната 
вдигна за поздрав: 

 - Привет, достойни люде! Ето ме! 

 - Кой си ти? - попита Акиро. 

 - Аз съм Арториус, някои ме наричат Крал Артур - усмихна се и 
закрачи бавно. 

 - Ела и седни при нас, очакваме още някой - каза Конан, нащрек, също с 
ръка на дръжката на меча. Арториус излезе от кръга, и подви спокойно крака 
край огъня.  

 Нов гръм. В средата на кръга се изтъка от нищото мъж - пеш, облечен в 
сив панталон, бяла риза и сива... нещо като куртка или елек с ръкави, и малки 
черни лъскави обувки... висок колкото Акиро, слабоват, черна коса, черни 
очи, леко прошарена брадичка... на шията му над ризата виси тънко парче 
черен плат с неизвестно предназначение. 

 Мъжът се огледа и видя тримата, седнали до огнището пред копторчето 
на вещера. Веднага бръкна с дясната ръка под лявата си мишница и оттам 
извади някакъв черен амулет ли, талисман ли, с дупка отпред, и се опита да го 
насочи към чакащите. Не успя - Конан вече летеше към него, Мечът на 
Атлантида разполови амулета - наоколо се разхвърчаха желязни парчетии, а в 
ръката на новодошлия остана само дръжката. Острието на меча се оказа 
допряно до шията му, и той пусна на земята ненужната дръжка, вдигна ръце 
над главата си и зачака, без да каже дума. 

 - Кой си ти? - запита Конан. 

 - Бонд. Джеймс Бонд. 
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 - Какъв си ти, Бонд Джеймс Бонд, и защо пътуваш без кон? 

 - Е, можеш да ми казваш просто Джеймс - каза, свали ръцете си и 
внимателно отмести острието от шията си. - Слуга съм на Нейно Величество, 
а съм пеш, защото ме намерихте в клуба и "Бентли"-то ми е паркирано 
отпред... 

 - Бентлито ти някакъв ездитен гущер ли е? Ти май си магьосник... 

 - Е, чак пък магьосник...- огледа се разбиращо наоколо, усмихна се, - 
ясно, попаднал съм някъде много, много назад, и не съм в Русия... ама нека 
излезем от този кръг, не се чувствам комфортно, а и нещо за пиене ще ми 
дойде добре... заради вас не можах да си допия мартинито (друсано, не 
бъркано!)... 

 - Добре, Джеймс - успокои се Конан и прибра меча в ножницата. - Ела, 
ще пием зингарско, нито друсано, нито бъркано, просто хубаво вино... 

 - ОК, обаче трябва да ми кажете как го правите тоя номер, момчета... 
със зингарско или без зингарско... - бръкна в джоба на елека си (Конан пак 
сложи ръка на дръжката на меча), извади някаква лъскава кутия, отвори я - 
там имаше бели пръчки със златни пръстени на единия край. Изтегли една 
пръчка, лапна я, нещо в кутията щракна, излезе пламък, и от устата на мъжа 
излезе облак дим. Тримата го гледаха ококорени. - Цигара бе, момчета, вие не 
пушите ли? - с израз на съжаление на лицето пусна пръчката на земята и я 
настъпи. - Добре де, няма да пушим! 

 След малко време атмосферата се успокои, и насядаха около огнището. 
Акиро беше наредил четири златни блюда и четири златни бокала. Появи се 
нова делва зингарско и втората половина на сърната, също на златен поднос. 
Кралска обстановка. Почнаха да ядат и да пият, само Джеймс беше нещо 
притеснен, но извади отнякъде малко сгъваемо ножче и си режеше с него 
ситни хапки месо, а между хапките бършеше внимателно пръстите и устните 
си в някаква кърпа, преди да отпие от бокала... Хапнаха, пийнаха и дойде 
време за важната част. 

 - Аз съм Акиро, мъдрец и прорицател. А моят гост, седящ тук до мен, е 
великият Крал Конан. Искаме да знаем какво можеш да ни разкажеш за себе 
си, Арториус? Или трябва да се объщам към теб с Кралю? - попита Акиро. 

 - Не сме в двореца, мъдрецо. Близките ми ме наричат Артур. А аз съм 
сармат от Великата Фанагория. Багатур. Ювигият закриля Рим отдавна, и ни е 
изпратил - мен и още няколко достойни багатури, - да ги браним от келтите, 
саксите и галите. Другите от братята ми по оръжие са и сармати като мен, и 
хоногури, и утрагури... 

 - "Утрагури" ли каза? - прекъсна го Конан. 

 - Да, това е едно от племената, произхождащи от Древна Тракия и 
Атлантида... още от времето на великия цар Утрагур, царувал над Шумер, 
Акад и Вавилон...  

 - Това е моят син, войне, и той сега е крал на Кимерия, Аквилония, 
Бритуния и Немедия - последните две някои наричат с общото име 
"Бабилония". 
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 - Значи съм пред бащата на великия Утрагур - понечи да стане, но 
Конан го задържа, - и съм във времена... поне десет хиляди години преди 
мойто време! Къде ме е запратил Тангра и защо... 

 - Ние те извикахме, войне, по-точно магът Акиро, за да се опитаме да си 
обясним някои неща... като например кой си играе със съдбите ни... затова 
призовахме теб и другия герой - Джеймс... може би вие ще знаете нещо, след 
нас сте... 

 - Как кой, ясно е - Тангра! Той обича да ни изпитва в мир и бран, и 
прави това само с достойните... е, и околните понякога имат заслуги - с нас 
стана нешо смешно, нашия форпост се нарича Камелорвар, в Северна Тракия, 
обаче латините не могат да произнесат името и го нарекоха "Камелот"... а 
багатурите ми станаха "центуриони на кръглата маса"... центуриони, защото 
всеки от нас струва колкото сто в бой, а кръгла маса си правим от щитовете, 
когато пируваме... После почнаха да лъжат наляво и на дясно, че сме 
защитници на новата религия, наложена от мошеника Константин - много 
удобна религия, робска... 

 - Каква религия? - намеси се Акиро. 

 - Има нещо общо с учението на един мъдрец, Иисус от Юдея, но 
църквата на Константин го е осакатила и изопачила... в наши дни има негови 
следовници - богомили, от тях съм чувал какво е проповядвал Учителят... 
римската версия е абсолютно противоположна - слушай Цезаря, плащай на 
поповете, не мисли... иначе на кръста или на кладата! Та ние сме пратени от 
Ювигия да браним Рим от варварите - не новата им Църква! - и Ювигият се 
разгневи... сигурно ще изпрати багатурска армия да унищожи Рим и да сложи 
ред в света... 

 - Ще ми покажеш ли меча си, войне? - попита Конан. 

 - Защо не? - и го изтегли от ножницата. Конан и Акиро ахнаха - 
абсолютен двойник на Меча на Атлантида! - Eскалибур. Това е много скъпо и 
добро оръжие, такива правят само утрагурите... видях твоя, кралю Конан, 
когато го извади... и си помислих, че нещо ни свързва... а кой си играе със 
съдбите ни, освен Тангра, не знам... едва ли Тангра е пожелал да загубя 
Гуиневра, а достойният багатур Ланселор (латините го именуваха 
"Ланселот") да се обърне против мен... и племеникът ми Мордред да плете 
заговори заедно с римската Църква... не съм мислил за тези неща и не мога да 
ти отговоря! 

 Настъпилата тишина беше нарушена от Джеймс: 

 - Момчета, това ли бил проблемът? Ще ви обясня, обаче първо да питам 
- предвижда ли се в плана нашето връщане в къщи? 

 - До полунощ ще ви върна - отговори Акиро, - но ти още не си ни 
обяснил какъв си и с какво се занимаваш, щом пътуваш пеша и нямаш 
оръжие... 

 - Какъв съм ли? Най-обикновен служител на короната, от МІ-5... ако не 
ви говори нищо, шпионин и убиец, когато се наложи... а пътувам с 
автомобили и самолети, понякога и с кораби... много пътувам, за съжаление... 
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 - Какво значи "шпионин" и с какво убиваш, като нямаш дори кинжал? И 
другите неща... май си магьосник все пак... 

 - Ами работата ми е да научавам скрити тайни, с право да убивам. 
Убивам с неща като това, което достойният Конан набързо унищожи (и 
добре, че така стана, иначе...), но мога да убивам и с това (показа малкото 
ножче), а и с голи ръце... Момчета, аз живея поне хиляда години след Артур, 
светът тогава е доста различен... имаме машини за всичко - и летящи, и 
вървящи, и убиващи, и какви ли не... обаче животът си е същински ад... 
направо ви завиждам как си живеете тук... 

 - Какво е това "ад"? 

 - А, забравих, че не сте християни... нищо... а за вас, момчета, съм чувал 
какво ли не, и мога да ви обясня какво всъщност става. За теб, Конан, в моето 
време няма човек, който да не е чувал. И за теб също, Артур. Та накратко: 
първи за Конан е писал един на име Роберт Хауард, и неговите истории са 
героични и достойни - може би е имал видение за истинския живот на героя. 
Обаче после, след неговата смърт, започва една сага - и Спрег Де Камп, и Лин 
Картър, Леонард Карпентър, Макс Келер и кой ли не още... и всичките 
забъркват в интригата суперзли магьосници, чудовища, предатели а-ла ХХ 
век... Ситуацията е още по-лоша при Арториус - в живота му са се бъркали в 
продължение на доста векове такива като Джофри оф Монмут, Кретиен дьо 
Трой, Томас Бергер, Ричард Блакмор, Марк Твен, че и папата, че и разни 
други мошеници и политици... Бил сармат, а после се оказва англичанин 
и/или гал, че и магьосник му бил бащата... ама Камелот бил ту във Франция, 
ту в Шотландия, ту в Ирландия...и т.н. 

 - И какво от това, нека си пишат, това не ни касае - прекъсна го 
Арториус. 

 - Грешиш. Според едно много сериозно проучване, засекретено в Русия 
(което наскоро откраднах за Кралицата, обаче у дома също го засекретиха), 
общественото съзнание манипулира действителността, дори и в миналото. 
Пишеш нещо, даваш го на много хора да го прочетат - и хоп, има Конан и е 
герой, или няма Конан и никога не го е имало... и постепенно 
действителността се нагажда към това, в което хората вярват. А сарматът 
танграист става англичанин и слуга на Папата... - въпреки обещанието да не 
пуши, лапна една от белите пръчки, запали я, загърна се в лютив дим, и 
продължи: 

 - За себе си какво да говоря - аз, за разлика от вас, съм измислен герой 
от един на име Ян Флеминг. Обаче така добре ме е описал, че в един момент 
се овеществих. И като се започна: иди тук, изшпионирай това или онова, убий 
този, убий онзи... а всичките ми жени или умират, или някой ги открадва! И 
на всичкото отгоре трябва да карам разни таратайки, а на мен ми се повръща 
от миризмата на бензин... и към барута съм алергичен... да не говорим за това, 
че мартинито винаги ми го бъркат, а не го друсат...  

 - Сега разбирам думите на Кром "... от меч ще те опазя, но от перо - не!" 
Излиза, че и боговете са безсилни против тези, които пишат... 
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 - Така е, приятелю... стига да има кой да чете написаното. И сега дори  
може би някой там си седи и драска как Конан, Крал Артур и Джеймс Бонд си 
пият зингарското и се кефят... и изведнъж... и т.н... 

 И изведнъж с гръм Сърцето на Ариман изчезна. Акиро хукна натам, но 
уви - копието беше обгоряло, а от камъка - ни следа! 

 - Ужас, не мога да ви върна в къщи... - почти проплака Акиро. 

 - Ето на това викам късмет - се ухили Джеймс,- точно се чудех как да те 
убедя да не ме връщаш. Не знаете, момчета, каква гадост е тоя ХХ век! Е, ще 
трябва да свиквам да яздя кон, и цигари няма наоколо, но... а на вас, приятели, 
вече мога да кажа - някъде четох, че Конан и Крал Артур били роднини, и 
Кром ги събрал на старини с помощта на един мъдрец, и после дошли 
някакви амазонки ли, валкирии ли... и там имало едно момче за всичко, което 
знае много неща, с инициалите Д.Б., и после живяли дълго и щастливо! А 
нещата ще си останат така, защото от ХХ насам вече никой нищо не чете! Е 
това е!  
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Романът - хит 

 Издателят се беше погрижил за всичко. При представянето на 
последната книга на най-известният през ХХІ век новелист в легендарния 
клуб "Каракала" (без да говорим за он-лайн презентацията и възможностите 
за download) - имаше дори гей хип-хоп група. Авторът  раздаваше автографи 
под тътена на барабаните... а феновете се тълпяха. И грабеха, грабеха 
томчетата с твърда подвързия. Такъв успех не се помнеше от Хемингуей 
насам! 

 200 хиляди думи... двугодишен труд. Роман в пет части със сложна 
фабула, динамично преплетени съдби на героите, неочаквани развития на 
действието, многопланова психологична атмосфера, и т.н. и т.н., показващи 
задълбоченото познание на автора за света. И критиката не закъсня - 
"...Новият супербестселър..." "...неочаквани откровения за..." "... това трябва 
да бъде прочетено..." и т.н. 

 А самото съдържание... пет главни действащи фигури с жизнен път из 
лабиринта на съвремието... е, ще се опитаме да направим кратко резюме, 
доколкото е възможно за такъв титаничен труд. 

 Героинята е афроамериканка. Не е гей (което само по себе си е вече 
скандално), родена е в провинциално градче в семейството на 
наркотрафиканти, и отрано познава ударите на съдбата. След като е 
изнасилена от баща си в ранна възраст, бяга от къщи с пътуваща пънк-група, 
среща се с разни интересни хора от трите пола и така се запознава с духовния 
си баща - официално мормонски пастор, а неофициално дон на местния клон 
на мафията. Под неговото креативно влияние младото момиче се оказва 
заседнало в Никарагуа, където в град N нощно време танцува на пилона в 
един американски порно-клуб, а през деня урежда доставките на кока за 
където трябва. 

 Героят е малайзиец. Незаконно роден, с "баща неизвестен" и упорита 
майка. Тя го бута къде ли не, в какви ли не програми на ООН и "затворени" 
общества, в следствие на което момчето отрано се превръща в завършен 
психопат с тайна мания за величие. И с една-две главни цели (още не е наясно 
коя да избере) - да стигне в крайна сметка до американско гражданство, а 
после - цел 1: да направи като Барак Обама, т.е. политическа кариера и 
Президент, или цел 2: да основе в Америка ново подполно движение с име 
"Мамелюците-асасини", да си купи водородна бомба и да взриви Ню Йорк 
заедно с Манхатън, а после - и останалите градове. 

 Третата основна фигура в романа е тиква. Обикновена голяма жълта 
тиква, посята и отглеждана заедно с други такива от внимателен фермер, с 
цел печалба - полът е неизвестен и не е важен за действието, а и тиквите 
май.... И тиквата си расте, радва се на живота и/или страда: - ту малко слънце, 
ту прекалено много слънце... уф, кога най после ще ни поливат...олеле, 
наводниха ни...ама насам май се запътиха скакалци и червеи... слава богу, 
наръсиха ни с инсектицид... ама инсектицидът не е много приятен... Фабулата 
е обогатена с психологическите дилеми и богатата душевност на зелените 
еуглени и чехълчетата из съседните локви, и с разсъжденията за смисъла на 
живота на един мъдрец бръмбар, живеещ в корените на нашия тиквогерой. 
Действието добива трагичен отенък, когато на нивата се появяват две 
момченца - без да обръщат внимание на виковете "Help! Someone Save Me!" 
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на героя, те го отрязват, изтърбушват и обезобразяват - подготвят го за 
продан, наближава празникът на Вси Светии (Halloween), ще може да се 
припечели от добре приготвена тиква със свещ вътре... Но преди да завършат 
работата с поставянето на капака, се случва друго... 

 Четвъртото действащо лице (доколкото "лице" е подходяща дума), е 
зелена мамба. Нещастна. Още като малко змийче осиротява, и оцелява с 
невероятна изобретателност. Животът в латиноамериканските джунгли е 
сложен, и екшънът там не спира и за миг: главната цел е да се яде и да се крие 
в подходящи дупки. Има и романтика - срещи с други мамби, колективно 
клатене на глава под лунна светлина, и други такива. Обаче... в един момент 
животът тръгва в неочаквана посока - след романтична нощ с хапване на 
пияни мишки нашият мамбок се събужда в нива с тикви, и не помни как е 
попаднал там... Вижда някакви двама великани да се щурат насам-натам с 
ножове в ръце - кормят и режат, та пушек се вдига... решава засега да не хапе, 
ще запазим отровата за правилния момент, ще оцелеем... опа, не гледат насам, 
сега е моментът... и светкавично незабелязано изпълзява в една от готовите 
тикви (нашия герой №3)! Слагат капака - готово! - без да видят зеленото нещо 
вътре... хайде тиквите в чувалите, и към пазара - преди да се е появил 
проклетият фермер с кучето и пушката! 

 Стигаме до петия участник в сложното повествование. Таралеж. Да, 
таралеж. В един щастлив момент от живота, когато мама-таралежка 
разхождаше децата из храстите и ги учеше на полезни неща, него го 
откраднаха. Доставчици на един магазин за домашни любимци в оня град, как 
му беше името... после го продадоха на цирков артист - дресьор. Проклетият 
дресьор го скапа от тренировки, докато го научи да кара минивелосипед, а 
после почнаха представленията - де в някой цирк, де в някой клуб... е, имаше 
и хубави моменти - когато децата ръкопляскат, обаче клубовете... в един от 
тях чистачка го обърка с парцала за пода, докато дресьорът се закачаше с една 
от сервитьорките... Е, после чистачката дълго викаше "Лекар! Бодливо 
чудовище!", но емоцията си остана като крайно негативен спомен за  
таралежа. Макар, че научи главното предназначение на бодлите - до този 
момент си мислеше, че служат само като мантията на оня, клоуна, дето му 
даваше тайно хапки развалена риба - истински деликатес! 

 И сега стигаме до финала на романа. След невероятни перипетии 
малайзиецът е в Никарагуа. Да, в същия град N. В навечерието на Хелоуийн. 
И - хоп в американския порно-клуб, да оплакне окото и да люсне няколко 
питиета преди нощната тайна среща, а и запознанствата може да се окажат 
полезни... Опа, ама тая черната на пилона май не е местна - черна е като 
въглища! Опа, ми тя била американка! Виж ти... веднага покана на специална 
маса, както се полага за празника Вси Светии, с тиква и останалото... 
напиваме я бързо, както си знаем - и предложение за брак! Ето го пътят към 
целта "гражданство" - навита е (не знае, че тя междувременно си прави други 
тайни сметки).  Потрива доволно ръце, и дори не гледа как таралеж кара 
велосипед между масите - нагледал се е на такива простотии...гледа 
прелестите на бъдещата... Е, не е чак Опра, ама става, като се има пред вид... 
американското граждансто на една ръка разстояние! 

 Време е да запали свещта в тиквата... олеле, то свещ нямало, имало 
нещо... А отвътре излита като на пружина действащо лице №4 - луднал е 
мамбокът от алармата и вонята на пот, мескал и текила! И като почва да хапе 
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наляво и надясно, напред и назад - и тия на масата, и сервитьорите, и 
музикантите, и публиката, даже и дресьора... Зелена мамба е това, не е 
майтап! За нула време клубът утихва, пълен само с трупове... Мамбокът, леко 
уморен - но доволен от свършената работа, - започва да търси дупка и/или 
мишле за вечеря, обаче... зад третата маса дебне таралежът, слязъл от 
велосипеда. И хоп - няма мамба. Има доволен таралеж - вкусът е почти 
идеален, като на оная риба от клоуна... 

 Обаче щастието на петия герой е краткотрайно. В търсене на жив човек 
и/или дресьор излиза от клуба, опитва се да пресече улицата, а там го 
прегазва дрогиран тийнейджър с крадена кола... излишно е да казваме, че 
самият надрусан "шофьор" малко след това, бягайки от амбициозен 
полицейски патрул, се нанизва с возилото на крайпътна реклама на 
хранителни добавки, и даже не разбира, че е умрял. Край. И на романа. 

 Супер, нали? Обаче... винаги в такива моменти става нещо, дефинирано 
с "обаче"! Та нашият новелист, прибрал добър пай от авторско право, реши да 
разпусне. И тръгна по клубове, като си доспиваше през деня. От многото 
пиене и дрога почна да го понаболява тук-там. А и феновете, дето изкупиха 
романа... нещо се оказаха разочаровани. Какви са тия тикви? И таралежи, без 
да говорим за неграта и имигрантите? И почнаха да го дебнат, та се наложи да 
си отваря очите "на четири". Помъкна и пистолет (законен!).  

 Една нощ (по-скоро ранна утрин), като излизаше от задния вход на 
любимия си гей-клуб, го издебнаха трима. Не му дадоха да дотича до 
паркирания наблизо кабриолет. Биха го мълчаливо, не успя да извади 
пистолета. По-късно го намериха от фирмата за прибиране на буклука. В 
болницата докторите се видяха в чудо - списъкът от фрактури и вътрешни 
увреждания се оказа по-дълъг от Декларацията за Независимост... не 
помогнаха и присадените органи от донори-имигранти! Умря. 

 Погребението беше впечатляващо. Медиите (всичките) реваха три дни 
каква голяма загуба за световната култура, какво нещастие за авангардната 
прогресивна литература, за несбъднатите надежди на младия кандидат за 
Нобелова награда, "Пулицър" и т.н., и т.н. След три дни се върнаха на 
футбола, голфа и рекламите на супер-мупер фармация. 

 Скоро научих, че имало нова промоция - на свръх-екшън Sci-fi роман в 
пет части, в който млад педераст се жени за Годзила от мъжки пол, после 
попилява Зеленясалото Движение от Алдебаран, завладява Галактиката и 
спасява Вселената от Джаберуокита. След това с Годзила си осиновяват пет 
момченца по почина на Майкъл Джексън, и заживяват щастливо в имението 
си в Щата Бетелгьойзе, близо до Малкия Магеланов Облак.  Чух, че в 
продължението си осиновили още пет (момченца).  
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Съвършеният роман 

 Издателят намери сутринта на писалището си нещо. Почувства се 
озадачен... и леко притеснен. След като редакторът вчера беше прегледал 
двата ръкописа от по 100 000 думи на онзи, популярния автор, и на онази с 
особеното име, беше препратил един неразпечатан плик. Към него - 
прикачена бележка: "Получи се днес. За мнение". 

 Хвърли бележката в кошчето, и огледа плика. Отпред - адреса на 
издателството и нищо друго, а на гърба на мястото на подателя - 
"Съвършеният роман". Виж ти. Интересно. 

 Разпечати го внимателно. Отвътре изпаднаха лист хартия формат А4, 
сгънат на две, и малка хартийка с написан на ръка email-адрес. Разгъна листа. 
Видя следното: 

Съвършеният роман 

1. Въведение: 

        ?    

2. Съдържание: 

   Епилог: 

   ! 

   Край.   

 

 Остави листа на писалището и избърса внимателно ръцете си с влажна 
салфетка. После запали цигара... и остана така цял ден, втренчен в точка на 
отсрещната стена.  

 Късно вечерта чистачката не успя да го разконцентрира, а когато 
линейката го откара, си помисли: "Ами така става, като много четат!" 
Изхвърли боклука в казана пред сградата и се прибра в къщи - да сготви нещо 
за ядене.  
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COVID - 19 

 Годината е 2020 - година на Плъха... Страшно е, и всичко е забранено! 
Бил Гейтс обясни, че поне 1 милиард ще умрат (за щастие, предимно 
пенсионери), а СЗО забрани аутопсиите. Застрашените от сваляне 
администрации по целия свят повториха - никакви събирания, никакъв 
футбол... а бе изобщо никакво опасно бунтарско множество от повече от 100-
150 човека,  иначе... я смърт, я затвор... умната! И навсякъде с маски и/или 
скафандри! (още някакви си там 50-100 млрд. печалби). 

 И изведнъж... концерт на Rolling Stones! Обява в социалните мрежи... 
без входна такса, и то не къде да е, ами на същото място, където през (май 
беше лятото на 1969) ELP събраха 300-400 хиляди... някъде в планините, в 
САЩ... Тия луди ли са, бе? 

 Властите се разшетаха, обаче... в деня се събраха повече от милион. Как 
стигнаха до там, те си знаят. Нелегални канали колкото щеш. А и продажби 
на това-онова ще има, бизнесът в тези сфери е силно заинтересован... И ето - 
сцена, оборудване, охрани-мохрани, звук, образ, светлини, лазери... излита 
първо Кийт Ричард, после и други... и, естествено, "I can get no Satisfaction". 
Мик е в стихията си... даже втори пее с него, един такъв с очилца на носа, 
розови,... а китаристи освен Кийт дал Бог - и черничък с мустачки (къдрав), и 
един русичък, и един брюнет с брада, слабичък, стои по-настрана... а в 
ангелския хор една полугола, нещо познато има в нея, особена, малко пияна 
май... страхотен концерт! Тълпата почти надвиква децибелите на 
оборудването.  

 Първа пауза. Мик: 

 - Кефите ли се? 

 - Дааааа! 

 - Познахте ли кой е тук? - сочи с пръст - Джими Хендрикс, Брайан 
Джоунс,  Джордж Харисън, Дженис Джоплин... а с мен пее Джон Ленън! Как 
така... не ви се вярва?  

 - Аааааааааа... 

 - Стига де... тези не умират... само да им се помолиш както трябва, и 
идват... особено когато трябва... 

 - Ааааааааа... 

 - Стига! - и тълпата млъква, - а в глупостите на СЗО вярвате? Хайде 
сега... изкарайте си с нас вечерта, а после, ако искате, продължавайте да 
вярвате в глупости... 

 И продължи с "You can't always get what you want" и "Honky Tonk 
Women". 
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Бунтари 

 ...И тогава решиха да се размърдат. Така де, да се, такова, 
поразбунтуват. Тоя беше недоволен, че пиенето е малко, оня забеляза, че 
далаверата не е в неговия двор, трети си повярва, че е Наполеон (или Чингис 
Хан). Четвърти заговори за честни и святи неща, а едни други запяха 
"Осанна" (без да знаят какво значи...). И изведнъж всички забелязаха, че през 
цялото време на трона е седял мошеник! А и царедворците май нещо...  

 По-грамотните разлистиха книжлетата... какво се оказа - ми то май през 
последните стотина години само такива са си седяли там... Що така, бе, 
чоджум, как така... къде са честните хора... безобразие!  

 Още по-грамотните пък анализираха баланса на хляба и зрелищата. 
Опа, нарушен е и нещо трябва спешно да се направи. 

 И се започна. Приготвиха се плакати и знамена, цените на свирките и 
сирените скочиха, на едно място се продаваха и бухалки... и - хайде на 
мегдана! "Уставка! Вън!" Имаше, разбира се, и такива, които знаеха, че 
думата се пише с "О", обаче за повечето това си беше упражнение за 
УСТАТА. И не бяха съвсем на ясно кой трябва да е ВЪН. А бе, за всеки 
случай всички вън, па после ша видим! Искаме ДУМИКРАЦИЯ! Ха така!  

 Голям купон. Включиха се и истински гладиатори, текна даже кръв. 
Когато по-важната квота (зрелища) се понапълни, някой се сети и за хляба. Е, 
там беше по-сложно, и е натъпкан с консерванти, ама не пречи да се обещае - 
дума дупка не прави. А и не върви да тропнеш на мегдана кашони с хляб, ще 
го изпомачкат гладиаторите... 

 Някъде далече - там, където се уреждат нещата и се кроят шапките за 
всички, - потриха доволно ръце. Списъкът с новите слуги отдавна е готов. 
Макар, че тази земица и държавица не беше приоритет - сега точно, когато се 
спрятат правилата за подреждане на милиарди човечета в колона по един, - 
все пак контрола не трябва да се изпуска.  

 Още по-далече и по-високо, един мъдър и тъжен човек пак написа в 
дневника си: "Народе!!!" и го затвори. 

 А още по-по-далече и по-по-високо Демиургът се чудеше дали да 
продължава експеримента, или да започва отново. Глобално, не локално. 
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Гений... почти 

 "... и когато се обърна, видя, че враговете му са се удвоили! Извади и 
втория меч, съсече най-близкия - този със сребърната броня и златния шлем, 
и подскочи към онези, които се тълпяха зад него. А те заотстъпваха в паника, 
и започнаха да хвърлят оръжията си. Но изведнъж ситуацията се промени. От 
високия таван на пещерата се чу тътен, и пред него падна стоманена решетка. 
Отряза пътя му към изхода...  

 Обаче това не го разколеба. Прибра мечовете в ножниците, грабна 
трупа на сребърния войн и заблъска с него като с таран. Решетката започна да 
поддава, поддава, поддава... другите отдавна бяха избягали навън. Накрая 
пътят се оказа свободен.  

 Затича се, но внезапно нещо хвана левия му глезен, той политна и падна 
на пода. Усети пипала да плъзват по тялото му и бясно зарита. Като че ли се 
освободи - изтегли кинжала си и съсече последната гадост, която го стискаше, 
и тъкмо да се изправи, чу ръмжене... от мрака изкочи нещо по-ужасно от най-
кошмарния му сън. Беше вампир! Ужасен! Със зъби цяла педя, без дрехи, 
космат и огромен, и със скокове приближаваше... 

 А, не, нямаше да се предаде. Още не знаят на какво е способен... бръкна 
под дрехата си и извади стъкленицата със спирт - напръска гадината, секна 
искра с кинжала... козината му пламна, и вампирът ревна като хиляда парни 
локомотива... не бе, като хиляда снежни лавини по склоновете на 
Хималаите... или като измамен мошеник и футболен стадион... 

 Но заприиждаха още от тези чудовища... няма как, откачи от гърба си 
картечница и един гранатомет, и като ги почна! Кръвта се лееше на вълни, 
тунелът започна да се пълни, газеше до колене в нея! Приключи с ревящата и 
стенеща вълна от ужасии... 

 Но не щеш ли от тунела в ляво излетя НЛО с две насекомоподобни 
гадини от Алдебаран вътре и с Голямата Стъпка върху кабината, а от дясно 
изпълзя чудовището от Лох Нес в компанията на два човекоподобни гущера 
от Бетелгьойзе... захвърли картечницата и гранатомета, измъкна от джоба 
сдвоения бластер от Сириус... но не успя да стреля, защото земята се разтресе 
- някой беше взривил планетоунищожителя! Взривната вълна го поде и го 
изхвърли на повърхността, където чакаше Джаберуоки, Змей Горянин, пет 
таласъма и Доносникът от Съседния Квартал... Ами сега! В далечината се 
виждаше и Клюкарката от Горния Етаж, и - Боже опази! - дори Пияницата, 
Що Не Знае Насита! Ужас... но само не и това - олеле, Адвокат!..." 

 Драскачът на екшън/фентъзи/фантастика захвърли лаптопа на пода и 
скочи няколко пъти върху него. Край. Почивка. Никога повече. Купувам си 
писалка, и от утре ще пиша поезия - за вълшебни хубавици, отпуснати на 
копринена трева до звънливи поточета, за изгреви и залези, за тихия ромон на 
дъжда, дори и за Балканджи Йово, ако трябва... но никога повече това! Баста! 
И излезе - от стаята, от историйката, от града... тръгна нанякъде. Където няма 
лаптопи и таблети. И екшън/фентъзи/фантастика. 
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Най-страшният герой 

 Шаркан пътуваше вече седма луна... От земите на Стигия, през Шем, 
Аквилония и Немедия, та чак до Замора. Конят му умря в планините, счупи 
крак... и от тогава пеш. Оцеляваше де с магия, де с малко шашми пред 
местните селяни - плашеше ги с илюзии, а те го хранеха и му даваха подслон. 
Къде ще отидат, стигийски магьосник, страшна работа!  

 Целта му беше Градът на Негодниците. А причината - това, което му 
довери Сет. Как да стане най-могъщият от Могъщите, и властта му да се 
разпростре над целия свят! Шаркан беше решен - ще бъде най-жестокият и 
безмилостен маг, и тогава... ще окъпе земята в кръвта на жертвите, ще 
изтреби всички неудобни и непослушни, и ще властва хиляди години! Но за 
това беше нужен последен черен ритуал - трябваше лично да заколи най-
непобедимия и известен жив герой. По следите на тази жертва вървеше 
Шаркан. 

 И ето, пристигнал беше. В мръсна хижа от крайния квартал в Града на 
Негодниците възстанови достолепието си на стигиец, и направи последните 
приготовления. Цял ден прекара неподвижно, втрещен в символа на Змията, и 
усети къде живее този, когото преследваше. Убежището на мишената се оказа 
в Дупката - район, пълен с най-добнопробна сган. С всякакви подлеци, 
убийци и главорези, каквито изобщо са възможни. Ужасни дори за град с 
такова име. А за бъдещата жертва беше научил в транса си - и колко хора е 
убил, и къде се крие. Хиляди бяха унищожените от него, но Сет не му каза 
само едно - името на героя. Нищо, Шаркан знаеше имената на големите 
герои, а този сигурно беше най-страшният сред тях. Сет го беше довел до тук, 
и него трябваше да заколи. Без значение колко е добър с меча. И в колко 
битки е участвал... на черния лотус никой не може да устои, колкото и да е 
корав в бой! Малко от праха в лицето, а после...  

 Промъкна се тихо в леговището на героя. В лявата ръка стискаше 
кесията с прах, в дясната - златния жертвен нож. Ето го, спи в леглото си... 
ама какво става бе, това ли е героят? Ситен, дребен и хилав като хирканец! 
Въздъхна разочарован, а дребният се събуди. Скочи, грабна някаква торба, и 
се покатери като маймуна на шкафа. Шаркан се отпусна на леглото, тъжно 
прибра кесията и ножа. Ще трябва всичко... наново! Попита: 

 - Ти кой се бе, келеш?  -  Как кой? Аз съм Конан от Булгерия! - 
отговори ситният. 

 Магьосникът се опули... пребледня, разтрепери се и косата му се 
изправи... после скочи без да мисли, и хукна. Навън, далече от това 
прокълнато място. Сет го беше подмамил - с този никой не може да се 
пребори, дори и най-великият Маг! Този беше доказал на света, че перото е 
по-силно от меча! Неговите доноси бяха унищожили хиляди, а подлостите и 
интригите му нямаха равни... Древното изкуство на Булгерия, унищожило не 
един град и държава! На него ли точно трябваше да се случи! И побягна с 
пълна сила, обзет от ужас - забравил и мечтите си за власт, и Сет. 

*  *  * 

 И след като си купи кон, Шаркан продължи да бяга. Към Стигия, където 
беше неговото убежище на магьосник. Имаше си и кула, и роби, и слугини. 
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Какво повече да желае, какви идеи му беше внушил Сет... световно 
господство, хайде де! Ще си магьосничествува на воля, ще си отглежда змии 
и гущери, от време на време по някоя човешка жертва... така де, ще си кара по 
старому. Както си знае. И колкото Сет е отредил, да се слави името му! 

 Някъде след Шадизар реши да отседне в приличен хан. Остави коня на 
конярчето, и като влезе (ханджията го прихвана от вратата с подмазвания, 
стигийски маг и му личи!),  забеляза на една от масите мрачен висок войн. 
Самопокани се при него, и той кимна. Огледа го - черна коса, сини очи, 
огромни мускули, белези от битки навсякъде... ясно, варварин. Донесоха 
каквото трябва, и след като поръча и за война, го попита: 

 - От Кимерия ли си? - Да. Конан. Конан от Кимерия - и отпи 
геройска глътка.  

 Шаркан се опули. Пак Конан, какво става... тоя да не е роднина на онзи, 
от Булгерия! И му разказа патилата си. Войнът не се впечатли много, но като 
че ли се ядоса: 

 - Знам за Булгерия, бил съм по тези места. Близо до древния Питон има 
развалини от още по-старо селище - София са му викали, отпреди Голямата 
Беля. Никой не е оцелял от това племе, онзи те е баламосал. А и името ми си е 
позволил да използва... 

 След като хапнаха в пълно мълчание, Шаркан реши да си продължи по 
пътя. Не беше май много здравословно да се застоява тук, нищо, че войнът 
извика да му приготвят коня. И отпътува към родната Стигия (пристигна 
благополучно, и никога повече не напусна кулата си). А войнът, с мрачна 
физиономия и твърдо решен да се срещне с адаша си, обиколи и Замора, и 
Немедия, и още някои места от Хайборейските земи. Накрая го откри. В една 
мръсна дупка, наречена "Змийската яма", в Офир. Измъкна го за гушата от 
стаичката, където спеше, завлече го навън, пусна го като купчина дрипи в 
калта и изсъска: 

 - Конан, а? И то от Булгерия... и перото било по-силно от меча... да 
проверим! 

 - Чакай сега, аз съм си Кольо Циганина, от Максуда, попаднах тука по 
погрешка след свръхдоза на Алея №1, и кво да прая, требе а се яде... ми то кво 
толкова, бе бате... 

 - Вади перото, да проверим каквото си казал! - и изтегли огромния меч. 

 Ситното човече се опита да побегне, обаче Конан го спъна и опря меча 
в шията му.  

 - Чакай бе, бате, това е писалка, "Паркер" му викат ... и измъкна от 
торбата нещо като къса черна пръчка, с острие от позлатена стомана. Това 
беше последната му грешка - мечът го накълца на парчета, а пръчката падна в 
калта. Войнът почисти острието и го прибра в ножницата. Качи се на коня си, 
без да погледне назад, и се отправи към Аквилония. Имаше царство да 
завладява, а не да се будалка с разни... цигани от Максуда! 
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Епос 

 Тя обърна нова страница, и продължи да чете на глас: 

 "... а златната корона, украсена с рубини и диаманти, грееше на златната 
коса в блясъка на слънцето... множеството продължи да акламира с любов 
нейното име, омагьосано от красотата на очите, от величието на делата и от 
женствеността на нейното тяло, и когато тя стана от трона и слезе долу при 
тях,  народът се устреми напред в желанието си да бъде близо до своята 
любима Кралица..." 

 Той се пресегна, грабна ръкописа от ръцете ù и кресна: 

 - Що за глупости е писал тоя драскач? Била е истинска кикимора, 
никога не се е срещала с народа си, и ако някога е паднела на този същия 
народ... щели са да я режат парче по парче след кланетата на жени, деца и 
старци по нейна заповед... 

 - Чакай сега, нали готвим юбилейно издание за величието на... 

 - Какво величие бе? Подла интригантка, качила се на престола с 
убийство... И каква "красота на очите" и "женственост..." - ами тя е била 
едноока, плешива и куца по това време, движела се е с помощта на двама от 
офицерите си... и никога не е носела златна корона на главата си, а железен 
обръч, за да напомня за обещанието ù да изколи всички, които не се 
подчиняват безусловно... чудовище в рокля е била, и за това има доста 
оцелели документи - писани от нейни приближени придворни и попове, 
забележи, а не от нейните врагове... враговете са описали само грозотата, 
алчността и глупостта на тази развратна грозотия, останала в историята 
въпреки... 

 - А, документите... Ще оставим документите на мира. Историята на 
миналото величие не се гради върху документи, както ти е известно... 

 - Обаче... 

 - Не ме прекъсвай! Величието не е атрибут на истината, а на 
перспективата, от която се гледа. А перспективата се определя знаеш от кого. 
Ти какво искаш, да направим поредица "Истината за Цезар, папите, 
Наполеон, Линкълн, Ленин, Сталин, Рузвелт..."? Няма да стане! Готвим 
юбилейно издание, епос за величието на миналото, за славата, могъществото 
и историческите заслуги, за наследството... а той седнал да ми говори за 
документи! На документите мястото е в добре охраняваните архиви, младежо. 
А на епическите издания - както винаги! - мястото е по витрините и 
рекламните клипове, в най-гледаното време. А този ръкопис - веднага на 
редактор, да оправи правописните грешки и стила... знаеш кой препоръча 
автора, в това също не могат да се правят промени... ясно? 
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Светло радиоактивно бъдеще 

 - ... и тогава от небето паднали едни неща, и станало много светло и 
топло, и прадядо ти се скрил тука - обясняваше бащата на детенцето си, 
докато подклаждаше огъня в пещерата, - а после дошла и прабаба ти. Малко 
била болна в началото, ама се оправила, и после се родила баба ти, дето умря 
преди да се родиш ти. И сега сме само двамата с теб, и онези в другата дупка, 
под хълма, дето живее чичо Поп... 

 - Ама тате, защо долу в ниското е светло и през нощта? Гледахме снощи 
с детето на чичо Поп... 

 - Нали съм ти казал да не гледаш... и чичо Поп е забранил да гледаме - 
там някога са живеели много лоши хора, само с по една глава и с по две ръце, 
не като нас, и живеели в едни такива пешери, дето си ги правели сами, и 
правели много лоши работи, и ядосали дядо Боже, та той пуснал онези неща 
от небето... 

 - А чичо Поп откъде знае че не трябва да гледаме? И че дядо Боже... 

 - Не знам откъде знае, не питай... слушай какво казва чичо Поп и не 
питай, че да не ядосаме пак дядо Боже... 

 Бащата млъкна и сложи в жаравата одраното животно - днеска имаше 
късмет, хвана това - с десет крака вместо с осем, ще имат да ядат... и вода 
имат, тече си от тавана на пещерата, пък и като друсна земята, пещерата си 
остана цяла... а синчето се оказа любопитно - все пита неща, за които никой 
нищо не знае! Нищо, ще поумнее и ще спре да пита, що е бъдеще все е пред 
нас, светло бъдеще...  
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Изобретението на века 

 Отне му около трийсет години. И накрая го направи. Нарече го 
"Семантичен детектор". В същност, джаджа с мощен хардуер и пакет 
програмки, които имаха задачата да откриват смисъл в произволен текст. 

 Изпробва го на едно произведение на Толстой. Оказа се, че 
единственото смислено нещо в него е фактът, че има железница и че някаква 
си Ана Каренина я е използвала по особен начин. После пусна селекция от 
речи на най-различни политици. Хардуерът прегря и точно когато вече 
мислеше, че е зациклил, на екрана излезе отговорът: "Идиотизъм, алчност и 
мания за величие. Списък на авторите/информаторите препратен най-
близката психиатрия. Край.". Виж ти... 

 Реши да опита нещо по-сериозно. Включи джаджата към база данни с 
всичко, писано по темата "НЛО". Остави я да работи, като осигури 
токозахранване, охлаждане, пожаро-безопасност и т.н., а той отиде да пие 
кафе с една приятна дама. Когато вечерта се прибра, климатикът и цялата 
параферналия работеха с пълна пара, обаче екранът си оставаше празен. 
Легна си. На сутринта все още нямаше промяна. И така още три денонощия. 
А накрая: "Че ги има, има ги, обаче откъде, накъде и защо - няма данни. 
Край.". И джаджата се изключи (режим на хибернация, сиреч да поспи 
малко...). 

 Избра нещо по-така, по-читаемо и популярно. Конан от Кимерия, 
няколко милиона страници, на какви ли не езици. Старт. Всички лампички в 
зелено... така... хайде пак на кафе. След има-няма денонощие излезе 
резултатът: "Кръвожаден - много, резултат от дейността - 127,238 тона кръв, 
спал със 116 жени, направил 6 деца, 339 добрини, 12016 злини, станал крал на 
35 и/или 45-50 години, общ живот 75,4 години; следва списък на 
информаторите (Р. Хауърд, Лин Картър, Л. Спрег де Камп,.... Край.)". Така. 
Добре. 

 Сега към нещо сериозно. Известните философски школи, от 
солипсизъм/стоицизъм, през комунизъм та чак до хипизъм... Вкл., и на кафе! 
Като се прибра, се изненада - отговорът чакаше от няколко часа: "Бла-бла-
бла. Единстеният  смисъл е: яж, пий и си носи новите дрехи. Имената и 
адресите на информаторите не се подтвърждават. Край." 

 Потри доволно ръце, и зареди най-важната база данни. Религиите - от 
Кибела, Заратустра и Митра, през разните там шинтоиски, брахмински, 
Ватикански и ислямски творчества, та чак до сциентологията. Така. Старт, и 
хайде на кафето...опа, системна грешка... ERROR... не се кодира... Рестарт! 
Нищо... чакай малко, нещо се изписва бавно, с нестандартен шрифт: "ТОЙ 
каза да питаш Иисус, а не мен!". Изключи. Ами сега?  

 Стартира отново и набра с треперещи ръце от клавиатурата името на 
Учителя. След няколко минути на екрана постепенно изплува: 
"УМНАТА!" .  

 И джаджата изгоря. 
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Новогодишно иновационно празненство 

 "Мислят хората - каза си зарадваният младеж, след като видя рекламата, 
- ето, три месеца преди Нова Година, а вече са го организирали... и само за 
100 евро!" 

 Взе автобуса до мола, намери щанда с надпис " Нова Година със Супер 
Изненади, Богато Меню и Опции, в нашата Иновационна Супер Панорама!". 
Момичето с пирсинги, ботокси и т.н. му обясни внимателно: 

 - Плащате авансово 50% (останалите в деня на празника, при 
пристигане - може и днес, до края на деня), и получавате запечатан 
сертификат за участие с всички подробности вътре. Включително с адрес за 
"Skype" разяснения от Мениджър Продажби"! Още три допълнителни 
куверта? Не мога да Ви гарантирам - ако днес дойдете пак, може и да успеете 
да ги получите, но при това търсене... така, че предплатете ги сега! 

 Попълни и подписа декларация-договор само за една услуга (засега), 
плати авансовите 50 евра и си получи пликчето с надпис: "Незабравимо 
Новогодишно празненство в нашата Супер Панорама - само тази година и 
само за Вас!" (подробностите вътре, прочетете листовката!). Прибра се в 
квартирата си и разкъса плика. От него изпадна малко бяло картонче с надпис 
"Куверт за  Незабравимо Новогодишно Празненство в нашата Супер 
Панорама - балансирано меню, богата програма, фитнес екстри и опция за 
бежанци". И още едно листче - на него пишеше: "Общи условия на 
WWW......com, консултации с Мениджър Продажби - на Skype.... от 12.00 до 
16.00 ч. всеки ден". 

 Намери Интернет адреса, наложи се да се логне с ЕГН-то си (при това 
се сети, че беше го написал и в декларацията-договор, заедно с данните от 
личната карта), и отвори линка ""Общи правила за ползуване на услугата 
"Нова Година със Супер Изненади, Балансирано Меню, Екстри и Опции, в 
нашата Иновационна Супер Панорама"". Видя документ от около 500 
страници, от които разбра само първите няколко фрази (... вие се запознавате 
със задълженията, които сте поели при сключване на Вашия договор, 
базиращи се на.... и т.н.). Ха сега де... бързо Skype... След около половин час 
успя - на екрана се появи същото момче от рекламния клип - с бръснатата 
глава, муджахедската брада, черната фанелка с надпис "One shot - One Kill" и 
обилни татуировки от ушите надолу. Погледна намръщено и каза: "Кво искаш 
бе..". 

 - Ами аз да питам за Нова Година... Вие ли сте мениджър продажби? 

 - И кво ако съм? 

 - Имам питания... какво е менюто, каква е програмата... какви са 
екстрите и опциите.. и къде се намира тази Супер Панорама... 

 - Ааа, панорамата... Адреса го има на заглавната страница на сайта, не 
си ли го видял... последния етаж на новопостроения 24-етажен блок, 
покрива... менюто е описано подробно в правилата - а бе вегански вариант, 
състоящ се от сушени дренки, шипки, рукула, пащърнак и други такива, един 
пакет, получава се на входа долу... за не-вегани, вместо шипки има сушена 
цаца, три бройки... напитките са на корем - двойно пречистена  чешмяна 
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хлорирана, в съответствие с указанията на Световната здравна организация за 
борба с алкохолизма, наливаш си сам от кранчето, ама си носи чаша... 

 - И само това ли? 

 - А, има и един брой супер маска (против Ковид), и една свещ - за 
интимно, значи, осветление... маската е с отопление за ушите на батерии 
(батериите на са включени)... 

 - Интимно осветление... отопление за ушите... това пък за какво е? 

 - Как за какво бе, гьотлек... покрив е това, духа, а през декември... супер 
панорама под открито небе - гледаш си кеф ти звездите, кеф ти околните 
сгради! Ако искаш, пални си и свещта... а, да не забравя, столчета и масички 
по твой вкус, каквото си донесеш... 

 - А програмата? И това там за екстрите и опциите... 

 - Ти кво бе, талафон нямаш ли - квато програма там си набереш, без 
ограничения... фитнес екстрата е включена без грешка - няма асансьор, а 
блокът е 24 етажа. Опцията за бежанци е безплатна - ако искат, да дойдат, 
само сме ги помолили да не дигат шум (без викане на "Аллах Акбар", стрелба 
само със заглушители и/или колене с ножове, труповете да не се хвърлят през 
парапета долу). И да те предупредя - плащай останалите 50 евра на човек, 
щото ако не ги платиш, след Нова година ще ти дойдат едни на гости, 
колектори им викат - в договора е предвидена екстра неустойка от 2000 % 
плюс разходите... и умната! Нито гък където не трябва, щото... - и посочи 
надписа на фанелката. 

 И се изключи. Ха сега де! Адвокат... онзи приятел на баща му, дано си е 
на вилата, не е за телефон работата... Запали колата, стигна криво-ляво, и - 
Слава Богу! - там беше! Копае си доматите. Обясни му ситуацията, колкото 
можа, влязоха вътре, логна се пак на въпросния WWW... и адвокатът се зачете 
в Общите правила. След около половин час се изкашля, вдигна зачервени очи 
от екрана и каза: 

 - Яко си загазил, момче! Освен за това празненство, договорът те 
задължава в продължение на 10 години да ползваш същата услуга, платима 
авансово в брой на 1ви януари, плюс ежегодна почивка на Маледивите и/или 
в Занзибар. Пак за 10 години. Пак платими авансово на 1ви януари, общо 
някакви си 15 хиляди евра. С неустойка 2000%. Ако не, то колекторската 
фирма... и разноските... и още нещо, не достатъчно изяснено - "търсене на 
отговорност по реда на споразумението от Ниса пред съда в Хага"... С други 
думи, бягай да плащаш останалите 50 евра, поискай допълнително 
споразумение за прекратяване на договора, и Бог да ти е на помощ... Аз съм 
до тук, не мога да ти помогна... 

 Запали колата и излетя. И понеже караше със стиснати палци на двете 
ръце, не успя да вземе завоя на стръмното. Трудно го разпознаха между 
парчетиите на другия ден. 
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Светлото бъдеще е тук! Шест! 

Гражданинът “...”, с ранг 12 съгласно действуващия класификатор 666-
ШЕСТ-66.6 по директива 6, трябваше спешно да отиде на едно от гишетата на 
Службата за Сертификация, тъй като лицензията му за движение по 
пешеходни пътеки тип “66.6” изтичаше след една седмица.  

В региона Булгàрия на най-щастливата Централна Европейска гора 
всичко отдавна беше в ред, и оценено на “шест” по шестобалната скàла. В 
другите гори не беше така – все още имаше блата, комари и прасета, а 
понякога дори реки (!) с разни дразнещи и мърдащи не по правилата живинки 
(например риби), а и дърветата не бяха... съвсем прави. Разправят, че там, 
макар и рядко, виреели криви зеленчуци и плодове, и имало ужасяващи 
примери на нарушение на обществения ред, като пресичане на непозволено 
място, или, пази Боже, неуважение към Държавен Служител! Ужас! 

Но тук не беше така. Тук всичко беше “шест”, дори и ранговете на 
населението започваха от 6 нагоре (нагоре, а не надолу, възход!). Ранг 6, 
разбира се, се полагаше само на двама души – на Държавния Глава и на 
Държавния Далавераджия, с доходи от 666666666, останалите рангове се 
качваха все по-нагоре.  

Ранг 12 се присъждаше на граждани, които можеха да четат на Инглиш, 
Кирилица и Шльокавица разрешените издания (реклами, указания за 
промоции, и Отчети и Разяснения  на Държавните Служители), и да смятат до 
6666, колкото беше и техния доход. Ранг 13, например, получаваха някои 
дегенерати и олигофрени, които си позволяваха нерегламентирано да смятат с 
произволни числа (макар да имаха доходи само от 666), и да мечтаят (!), и то 
на Кирилица, за по-нисък ранг. Цените на нещата също бяха “шест” : 

- хляб – 6 

- чаша вода – 6 

- сандвич – 66 

- маска стандартна - 66 

- маска луксозна - 666 

- униформа – 666 

- леговище тип “шест” – 66666, и т.н. 

Ранговете над 13 задочно се даваха на простолюдието, което живееше 
направо  безконтролно в нерегламентирани територии, например полянки 
някъде в периферията, по които според мълвата  растели дори тютюн и 
грозде! Там ставаха страшни неща – размножаваха се без лиценз, пиеха 
ракия, четяха нерегламентирани книги на разни нерегламентирани езици, и 
дори пресичаха улиците на червено! Но всичко не може да бъде наред, 
въпреки постигнатите успехи все още има какво да се прави! За сега тези 
ужасни вредители просто не се допускаха до правилните места, но ако все пак 
проникнеха някак си, се унищожаваха, и то веднага. 
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Та гражданинът се подготви старателно. Беше получил тридневен 
служебен неплатен отпуск за уреждане на формалностите по лицензията, и те 
бяха достатъчни, според него. Нареди в специалните прозрачни джобчета 
отпред на униформата всички необходими документи, в това число и 
валидната лицензия за дишане, провери дали последния му 
идентификационен чип е правилно поставен в гнездото на темето,  мина през 
домашния скенер за нередности, сложи внимателно стандартната маска и 
напусна луксозното си леговище тип “шест” само леко притеснен. След като 
изпълни два прави ъгъла по тротоара, стигна до кръстовището, където застана 
на пешеходната пътека тип 66.6 и зачака съответния звуков и светлинен 
сигнал за пресичане.  

На отсрещната пътека настана малка неразбория – един от документите 
в прозрачно джобче  на пресичащия по 66.6 започна да мига (явно изтекъл 
срок на лиценза), пешеходецът беше прихванат от камерата и унищожен от 
съответния бластер, останките бяха насметени автоматично в уличната шахта, 
и редът беше възстановен. Сигналът за пресичане беше подаден, и нашият 
герой продължи пътя си. Шест. 

Без премеждия измина останалия път до Службата за Сертификация. 
Идентифицираха го, и след като подаде заявление в 6 екземпляра, го 
допуснаха до едно от гишетата – в случая 66.6, и застана зад жълтата линия. 
Свали маската, пак го идентифицираха и пак я постави, много внимателно. 
Зачака. Стъклото се вдигна след около половин час, и от отвътре погледна 
намръщен Държавен Служител от женски пол: 

- Цел на посещението. 

- Продължаване на лицензията съгласно заявлението. 

- Не е комплектовано правилно. По новата директива 6 от 6ти того се 
изисква и сертификат за правоспособност за ходене пеша. 

-  Ама каква правоспособност... нали просто си ходим... 

- Не спорете. Директива! Ще представите регламентирания документ в 
6 екземпляра, надлежно заверен от заклет нотариус и подписан от съответния 
инструктор по ходене пеша или обратното, в зависимост от статуса и ранга 
им . Пожелавам ви хубав ден. 

И стъклото се спусна. Гражданинът бе леко разтревожен. Направи 
“кръгом” зад жълтата линия, напусна сградата и като изпълни три прави 
ъгъла по тротоара, намери пейка, за която имаше лиценз. Седна с прав гръб 
(по регламента), и се замисли. Ами сега? Нови неща, явно иновации. Ще 
трябва да пита лицензиран осведомител, а може би и лицензиран тълкувател 
на слухове и указания.  После да намери упълномощен инструктор, да плати 
курс за обучение, да плати за изпит и сертификат. Ще се наложи да получи 
спешно и съответен кредит от банка “Шест по шест” до размера на таксата... а 
има само три дни. Давай, няма време! 

Стана, изпълни пет нови прави ъгъла (на петия малко залитна, и видя 
как камерата на близкия бластер за малко се отклони към него), стигна до 
работещ питателен център и погълна 1(един) сандвич и 1(една) чаша вода. 
Автоматът отброи необходимите шестици директно от чипа му, и го пусна. 
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Преспа в леговището, намери всички компетентни лица, изпълни 
всички процедури по съответните предписания, и след два дни застана зад 
жълтата линия, пак пред гише 66.6, щастливо стиснал в ръка подписания и 
заверен в 6 екземпляра документ. Оставаха му още три часа от отпуска, и се 
размечта как като свърши тук ще му остане време да разпусне за около час в 
центъра за релакс (съгласно Указанията за промоции  там само за 66 може да 
види Гола Дùва и да консумира вода с подсладител и еуфорин). След само 
един час стъклото се вдигна, и от там погледна заветното намръщено лице: 

- Така... дайте да видим... заявление...Ажур! Сертификат...Ажур! Право 
на дишане... виждам, валиден лиценз... добре... чипът е актуален... добре... по 
предходния лиценз са отнети 6 точки за ходене по не съвсем права линия... 
това не е добре, но ще направим компромис...  

Гражданинът се отпусна и даже се усмихна (имаше право на още 66 
безплатни усмивки този месец), и пак се размечта, разбира се, на Инглиш, за 
водата с подсладител... 

- Момент... преди два месеца сте излезли от пешеходна пътека тип 66.6 
и сте стъпили на тип 6.6 за цели 3 секунди! Бластерът за екстерминация там е 
бил в период на регламентирана профилактика, но сте отбелазан като 
“терминиран” в базата данни! Какво да правим сега, нямаме указания за такъв 
случай... ами тя и лицензията ви за дишане трябва да е отменена, и всичко 
останало... какъв безпорядък... да не говорим за това, че даже сте 
кандидатствувал за право на еднократно съвокупление... пълен хаос... 
Изчакайте! 

И стъклото с трясък се спусна. Гражданинът почервеня, посиня, почти 
спря да диша и краката му се разтрепериха... само да не падне, трябва да 
остане зад жълтата линия на всяка цена, камерата на бластера от ляво се 
обърна и прихвана треперещите му колена! Олеле! Сърцето му се ускори над 
регламентираните 66,6 удара в минута, започна да диша ускорено (много над 
6 вдишвания в минута), усети как от чипа започнаха да прихващат шестици 
от кредита му... камерата прихвана гърдите, и бластерът колебливо започна да 
се извърта към него... Тряс! Стъклото пак се вдигна! Камерата и бластерът се 
върнаха в изходно положение. 

- Сега, проверих, че всичко друго при вас е наред, ще направим един-
единствен компромис, това се разрешава от новия регламент... 

Поуспокои се. Такъв грижовен и добронамерен Държавен Служител! 

- ... но... ще трябва да кандидатствувате отново за всички необходими 
лицензии – за дишане, хранене, ползване на леговище, право на работа, право 
на сън, за ранг, за статус, за вписване в регистъра, за право на четене, за нов 
чип, за... 

- Ама как така – отново почервеня гражданинът, - аз тези ги имам... 

- Нямате ги вече – те са анулирани, нали сте терминиран съгласно 
записа  в базата данни... и не спорете и не показвайте неуважение!  

- Ама моля ви... чакайте малко... аз още имам кредит в “Шест по шест”, 
не може ли да заплатя... 



39 

 

- А-а-а, това е друго нещо... Регламентирана Процедура с Рушвет... 
чакай да видим... “Процедура с Рушвет 66.6.6 – предварително внасяне на 
сума в размер 6666, доказване пред компетентния Служител с документи, че 
няма обстоятелства, възпрепятствуващи пълен универсален безсрочен лиценз, 
и получаване на лиценза в 6 дневен срок”... така... 

-  Пълен универсален... така ли? 

- Може да се уреди.. сега, внасяте сумата на гишето без номер, после 
носите пред мен документите по обстоятелствата... 

- Какви документи, за какви обстоятелства? 

- Само пет удостоверения– че не сте от Марс, че нямате роднини по 
пряка и съребрена линия започващи от Чингиз Хан, Атила и Хитлер, и че не 
сте жираф. 

-  Ама как... как жираф, бе? Погледнете, не съм такова нещо! 

- Е, аз не знам, такива са указанията... иначе има Процедура с Рушвет 
6.6.6 – предварително внасяне на сума в размер 666666, и издаване на лиценза 
веднага, това е експресна услуга по Процедура с Рушвет... 

- Ама аз нямам чак такъв кредит! Аз... 

- Ваша работа. Приятно терминиране. Пожелавам ви хубав ден. 

Тряс. Стъклото се спусна. Гражданинът отстъпи от жълтата линия, пак 
почервеня, посиня, пребледня, сърцето се ускори неимоверно, всичко го 
заболя, нещо в него се скъса, нещо в него зави и започна да нараства, 
нараства, нараства, и точно когато камерата започна да се обръща към него, 
той се пръсна... взриви се със страшна сила ... точно колкото 666 килограма 
супер иновационен оптимизиран пластичен експлозив! Взривната вълна 
отнесе и гишетата, и камерите, и сдвоените бластери... изобщо всичко 
наоколо, включително и сградата на Службата за Сертификация. Останаха 
само прах и пластмасови парчетии, и тук-там по някой крайник на Държавен 
Служител. От глави остатъци нямаше. От гражданина, разбира се, също не 
остана нищо. 

На другия ден по Каналите за Информация се разпространи Отчет с 
Разяснения на Особено Високопоставен Държавен Служител, в който се 
казваше: 

“Съгласно проверена и утвърдена информация на Наблюдател от 
Центъра на Гората, вчера е имало особено нагъл терористичен акт, за което 
отговорност са поели жителите на Нерегламентираните Територии. Напълно 
е унищожена Службата за Сертификация, поради което нейните функции се 
поемат временно от закритата бивша Служба за Правилните Животни, 
Плодове и Зеленчуци.  

Въвежда се извънреден регламент до нормализиране на обстановката, 
съгласно който временно се отменят всякакви копулации, манипулации, 
мастурбации, дишане извън определения лимит и консумация на весел газ и 
еуфорин извън центровете за релакс. Питателните центрове ще работят само 
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от 12.00 до 14.00 часа. Спира се движението по пешеходни пътеки тип тип 
66.6 и 666.6. 

Гражданите да запазят спокойствие, тези с изтичащи лицензии ще 
бъдат безболезнено терминирани в Районните Центрове за Ред и Порядък, а 
нарушителите – по установения ред. Органите за Ред и Порядък получават 
временно статус “Извън Всякакво Съмнение”, а подозрителните лица ще се 
терминират преди доказване на вината и самоличността. Всички доноси се 
засекретяват до ниво “Преди прочитане да се изгори”. 

Действията по изпълнението на извънредния регламент ще се 
финансират безотчетно от приходите по Процедурите с Рушвет, а банките ще 
отпускат кредити  минимум с удвоени лихви. Всички Държавни Служители 
си остават на местата, освен загиналите при терористичния акт, списък на 
които няма да се публикува и обсъжда. Посмъртно на последните ще бъде 
издаден лиценз за безсмъртие.  

Контрол по изпълнението на извънредния регламент ще се осъществява 
лично от Държавния Глава с помощта на Държавния Далавераджия. 

Извънредният регламент влиза в сила сега. Пожелавам ви хубав ден. 
Край!” 
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Творението? 

 ... После Той завърши работата по Сътворението. Но когато Венецът, 
състоящ се от  един мъжки и един женски екземпляр, най-после навърши 
пълнолетие и беше готов за  размножаване, стана неочакван гаф. Въпреки 
взетите мерки Злото проникна през една пукнатина в пода на лабораторията - 
под формата на змия, - и започна да шушне разни гадости... Обаче Той беше 
наблизо, смачка главата на влечугото  и го захвърли в най-дълбоката пропаст 
на планетата  (стигаща до самото ядро, и когато гадинката изгоря в магмата, 
запечати кората).  

 След това, както е известно, даде указания на Венеца да се обича, плоди 
и множи, пусна го на свобода и отиде да почива и да твори други неща.  

 След има-няма стотина века Творението се превърна в любима 
атракция на познавателния туризъм във Вселената (само за гледане, без 
пипане...). По полянките и край поточетата тичкат деца, под сенките кротуват 
старци, останалите събират каквото Бог дал... и се ширнали едни реки, гори и 
ливади, ниви и градини! Животинки си пасат, пеперудки си летят, птички  си 
чуруликат и подхвърчат... е, и някой и друг хищник за разнообразие - 
равновесие е нужно. Изобщо, идилия. 

 Но не щеш ли... онова там не било изгоряло. Само мутирало. И 
поработило сериозно през цялото това време - там в мрака натворило какво 
ли не! Дори си създало двама главни помощници. Така де, асистенти за 
черната работа, да организират и ръководят гадостите и напастите, да 
командват паплачта. И имена им беше дало - Завист и Омраза. Потри доволно 
ръце, разбута канарите горе на високото и излезе на повърхността. След него 
- помощниците. Ще види Той едно Творение! 

 - Пуснете Изобретателните Копелета! - изсъска с усмивка, и 
помощниците отвориха порти към складовете в мрачните подземия. Оттам на 
тълпи заизлизаха подобия на Венеца - в полусънно състояние, с невидимо 
клеймо на челото (да не стане грешка при доставката).  Партидата беше 
наречена "Прогрес". Телепортираха ги на групи по повърхността, и зачакаха. 

 След малко тук-там се появиха огньове и колела. И ножове. В началото 
от камък, после от други материали. След това - лъкове, стрели, копия и 
мечове. Паралелно с материалното, и духовното не остана назад - шамани и 
жреци дрънкаха с каквото намерят, обожествяваха де чукарите и вятъра, де 
моретата и някое и друго езеро, че и по-така зловещите животински 
същности.  

 И като се почна... замириса на пушилки, потече кръв, заточиха се 
кервани с навързани роби... Жреците не останаха назад - жертвоприношения 
("за ваше добро!"), свещени походи, покръствания "в името на..." и т.н. 
Туристите се шашнаха - не бяха виждали чак такова нещо! 

 Минаха векове, и когато дворците, храмовете и градовете станаха 
обичайна гледка, нещата се поуспокоиха. От мечовете почнаха да правят 
плугове, пак се ширнаха нивя и горички, пак се разтичаха дечица. 
Празненствата минаваха почти без човешки жертвоприношения, а огъня се 
ползваше главно за готвене... Робите се примириха - какво толкова, господари 
са това! А и при комшиите било по-зле! Пак замириса на идилия. 
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 Не би. Злото гледаше от високото, и трепереше от злоба (ами нали си 
беше Зло!). 

 - Пуснете Вождовете! - помощниците пак отвориха портите към мрака, 
и този път излезе малка партида. Клеймото на челото обаче беше друго - 
"Подлост и мания за величие". Разпратиха ги където трябва и зачакаха. 

 Не чакаха дълго. Огньовете и кръвта пак заляха планетата, пак 
задрънкаха оръжия. И понеже от партидата на "прогреса" имаше в запас, 
помощниците пуснаха малко и от тях.  Появиха се нови душегубки - 
требушети и катапулти, гръцки огън, бойни колесници... И колесници на 
Императори.  

 От някои от тези колесници викаха на китайски език, от други - на 
санскрит, гръцки и латински, от трети на някакви африкански наречия и 
арамейски (помощниците се погрижиха тези на планетата да не се разбират 
помежду си - така де, да помогнем малко на вождовете!). Злото чак се накефи 
- то не бяха кланета, то не бяха завладявания и заробвания... реши да си 
направи колекция от най-прочулите се деятели и си прибра там долу и 
Мойсей, и Ксеркс с Александър, и Цезар... и други няколко. А Венецът на 
Творението понамяла на бройка, раждаемостта спадна, робите и войниците 
мряха като мухи, плъзнаха болести... Туристопотокът от Вселената стана 
почти "нула" - никой не искаше да гледа тази отврат! 

 Минаха векове, и нещата пак се успокоиха. Безобразие!  

 Начертаха се граници, научиха се на дипломация и протокол, а и се 
умориха... заживя им се на Императорите по-така, не на колесници... пак 
подличко, но с блясък. С по-малко кръв, и с повечко разкош. И плебса се 
поуспокои, и жреците. Измислиха си и Колизеуми, и зрелища. А робите - ми 
кво, има и по-лошо! Пак се ширнаха нивя и затичаха дечица. По цялата 
планета започна да се спи по-спокойно. 

 Онова обаче не спеше. Щеше му се колекцията от изроди да расте, как 
иначе ще премахне Творението... изправи се там горе и викна: 

 - Пуснете Поповете! - и от вратите заприижда специално създадена 
партида, с клеймо "Смърт на неверниците, в Името Божие". Някои от тях 
носеха знамена с кръст, други с полумесец, трети - с ционистки и други 
символи, обаче всичките си приличаха като две капки вода. Смръщени мутри, 
тежки одежди, митри, жезли, мрачни погледи, бавна стъпка... съвършено 
оръжие! Разпратиха ги, потриха ръце и зачакаха. 

 И се почна, веднага. Всичко пламна, цялата планета. Цели градове 
горяха, избиваха се народи и племена. Без пленници. В името божие. За 
разнообразие се колеха и горяха хора тук-там и индивидуално (еретици, 
магьосници, небогоугодни, неправоверни, гяури, гойове и т.н.).  

 Злото беше доволно. Колекцията от изроди нарастна чувствително - и с 
жреци на Кали, и с няколко левити и халифи, и някои по-така, по-особени, 
например оня Чингис Хан... обаче най-ценните екзепляри бяха с "кръстове" - 
разните му там Папи и Велики Инквизитори... Добре. Този път ще го 
довърши, това Творение...  
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 А туристите окончателно изгубиха интерес - само пожари и пушилки, и 
толкова кръв... дестинацията беше окончателно закрита от всички 
туроператори във Вселената. Злото реши, че може най-после да си почине, да 
си отиде в къщи и да остави финала в ръцете на помощниците. Край. Ще си 
търсим друго занимание. 

 Обаче не би... за някакви си хиляда години пак се кротна, проклетият 
му Венец! Примириха се, подредиха се в разни вероизповедания, даже Светци 
си измислиха! И се научиха на търговия - тук пратят това, от там купят 
онова... и ето ти беля! Вместо да се колят един друг, си търгуват! Пристанища 
изпонаправиха, и кораби изпонастройха... И робството даже изчезна! А, не, 
няма почивка, имаме още резерви... и ревна: 

 - Пуснете Счетоводителите! И още от "Прогреса"! 

 Портите към мрака пак зейнаха, и оттам заизлизаха едни такива 
подобия на Венеца... стегнати, зализани, ухилени, услужливи... Бяха 
въоръжени със сметала и тефтери, и носеха писалки. Клеймото им обаче беше 
интересно - "2+2=на колкото аз кажа!" Вървяха си тихичко, оглеждаха се 
плахо наоколо - що за войска, питаха се тайно помощниците, тези дори и 
жезли нямат... Полузаспалите Изобретателни Копелета бяха пласирани първи. 
После доставиха и онези с писалките. 

 Отначало не стана нищо. Тук-там някакви работилнички, фабрички и 
заводчета в повече, тук-там нещо запуши и забръмча, обаче мирно така, 
кротко... А Венецът се размножава, та пушек се вдига. И търгува на поразия. 
И строи все нови градове, села, пътища и пристанища.  

 Обаче... почнаха някакви бунтове, тук-там изгоряха няколко фабрики. 
След това се оказа, че се появило нещо... "конкуренция"... добре... и нова 
форма на заробване. Банки. Изведнъж, без видими причини, започна война... 
послед друга... и понеже вече имаше барут, пушки и картечници, пак обилно 
пламнаха пожари и текна кръв по цялото Творение.  

 Колекцията нарастна с голям брой негодници - предимно 
индустриалци, милионери и банкери, обаче не липсваха и изобретатели 
(Гатлинг, Нобел и други подобни). Обаче войните бяха мънички нещо... 
помощниците се разтичаха, и организираха Световна. После и Комунизъм. В 
колекцията се добавиха едни там Маркс и Ленин, после други такива... ама 
нещо реколтата от трупове и пожарища не е очакваната...  

 - Бързо пускай Нацистите! 

 Пуснаха ги. Все с униформи и пронизващи погледи, с клеймо "За чиста 
раса!" на челата. Всякакви - и монголоидни, и черни, и семити, и бели. Обаче 
най-добре бяха изработени май тези, с пречупените кръстове, и онези, 
говорещи испански и италиански. И нещата тръгнаха както трябва. Пламнаха 
цели държави, трупове на купове, "прогресът" сервира нови, масови оръжия - 
и химически, и бактериологически, и атомни... и таман цялата работа да 
приключи както трябва, ядец! Взеха, че си сключиха мирен договор, че и 
ООН си спретнаха! Безобразие! Проклятие! На какво прилича това бе? И 
разни мирни конференции, и разни учени борци за мир! А, не, имаме си още 
едно тайно оръжие... 



44 

 

 - Пускай Политиците! - ревна с цяла сила. И помощниците отвориха 
най-тайните врати, от където започнаха да излизат от мрака, примижали от 
силната светлина, тълпи от добре облечени човечета, с прилични физиономии 
и заучени с дълги тренировки пред огледалата  изражения на честност, 
съпричастност и порядъчност. Клеймото на челата беше категорично: "Власт 
на всяка цена!". Доставиха ги където трябва по специален график, и ги 
включиха дистанционно. Заработиха. 

 Нищо. Само приказки, потоци от приказки... А, чакай, чакай... 
глобализация... нови супероръжия... нови съюзи с разни там супер-мупер 
добронамерени шефове... още едно ново нещо - медии (да се бях сетил по-
рано сам за това, упрекна се Злото, щях направо да си го убедя този Венец 
сам да си тегли ножа, и вече да съм забравил за проклетото Му Творение). 
Така... добре вървят нещата.  

 Пусна още малко от партидата "Прогрес" с категорични указания - този 
път оръжията да бъдат Планетоунищожители (вижте там да има и 
термоядрени, и на оня Тесла джаджата, и по-ефективни бактериологически - 
не като ония кьорфишеци чумата и холерата, анадъмно?) И подгони 
помощниците да дадат газ на новото попълнение, не му се чакаше вече. 
Стига! 

 По същото това време Той се сети за Творението си и реши, че няма да 
е лошо да го наобиколи. Някой ден, като поспадне текущото напрежение. И 
като приключи с новия проект.  

 А новият проект вървеше прекрасно - без каквото и да било 
вмешателство на Злото! Странно, обикновено се меси, по всякакъв възможен 
начин.  

 Сигурно е уморено и изплашено, особено след края на оная негова 
змийска инкарнация... Е, там поне успяхме да оставим едно добро Творение с 
прекрасен Венец. И да ги защитим. 

 Реши, че някога ще намери свободно време да погледне как се развива. 
Някога. 
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Трите вещици 

 Остави джипа (и охраната) на един платен паркинг долу, в ниското. 
Тръгна пеш към връх "Вола", като внимаваше с пътечката... и с храстите, 
останали тук-там. И с това, което се въргаляше по пътечката и между 
храстите - то не бяха празни бутилки, кутийки и торбички, то не бе боклук... 
ега ти простотията! Ядоса се, захвърли кутийката от бира и тегли една мазна 
каруцарска. Продължи нагоре, като понамести раничката.  

 Беше тръгнал към спасението. От доверен източник научи за 
специалната услуга, която три магьосници предоставяли (с/у заплащане) на 
отчаяни хора - само за избрани, простосмъртни не се допускат! Заплащането 
не беше много ясно, затова в раничката беше пъхнал и златни кюлчета, и 
пачки с евра по 500...  

 Нещата се закучиха напоследък... и бизнесът, и другото... разчуха се 
някои работи, и като го емнаха... То не бяха шумотевици, то не бяха 
заседания и съвети! Бе що не си... аз на вас... ще си платим за услугата (ако 
няма друг, по-тарикатски начин), и после ще им разкажа играта, на всичките! 

 Мястото било на километър от метеостанцията... май ще е някъде 
наоколо. Дано, защото напече, а и пътечката стръмна... Сигурно в някоя 
пещера са се набутали бабишкерите, ще видим. Или я в някоя колиба, я в  
овчарник... Ама много път бе, и не става с кола... нищо, ще стигнем някак. 
Нещо боклукът пооредя, и трева се вижда тук-там...  

 След завоя се откри гледка към горичка. Борчета и елхички, наредени в 
кръг, а в средата... а стига бе! Такова къщè не му е тука мястото, по бива да е 
в Кан или Барцелона... и басейн си има, и шезлонги... а портичката отворена. 
Я да видим, никой няма! Бяла маса до басейна, на масата - два-три телефона, 
таблет, пакет "Дънхил" и пепелник... Пристъпи и пак се огледа. Никой. 
Остави раничката на плочника, приседна на един от шезлонгите и посегна 
към цигарите... 

 - Я вижте кой ни е дошъл на гости! - каза женски глас, и от разкошната 
сграда излязоха три жени - едната руса, другата с черна коса, третата 
червенокоса. Също разкошни. Облечени (или съблечени) като за морето... 
приближиха се и той се ококори: 

 - Дошъл съм при ония, трите бабички... вещиците де... 

 - А, при бабичките - отговори русата и приближи, държеше чаша с 
кафе, - абе що не ти лисна това в мутрата, бабички казваш... я се поогледай - 
да виждаш бабички? 

 - Ама той... магесници каза, три... ми то... пардон... 

 - Магьосниците идват в различни опаковки, момче! Е, добре, приемам 
извиненията. За какво си дошъл, щом си дошъл? - седна до масата и отпи от 
кафето. Другите също се настаниха наоколо, мълчаливо. Червенокосата 
извади от пакета цигара и я запали с върха на десния показалец... 

 - Ми аз, такова, за помощ... не ми върви напоследък... и като чух за вас, 
такова, че помагате... ама не знаех, че... 
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 - Не ти е работа да знаеш, като те гледам... Защо си дошъл чак до тука, 
бе, ние предоставяме услугите си на https://tritemagesnizi.com...  

 - А, с кампютър... аз от това не отбирам, по ми идва, такова, лично да си 
въртя бизнеса... ама вие как сте се, такова, оправили тука, ми то... 

 - А, това ли - огледа наоколо, - тук сме си от известно време, откакто 
оня келеш Шекспир ни окепази... без разрешение и ПУП, ако имаш това пред 
вид, без рушвети и чиновнически тормоз - вече няколко века... както и да е, ти 
за Шекспир не си чувал... та какви са ти проблемите, казваш? 

 - Аз съм... 

 - Знаем кой си, давай нататък! 

 - Ми, напоследък ме окепазиха, и всичко тръгна надолу...  

 - Чакай малко, - прекъсна го чернокосата, приближи и се вгледа в очите 
му, - никой не те е "окепазил", просто ти е лъснал задникът, както се казва! 

 - Е, то... много проблеми се събраха... затова съм дошъл. Нали помагате 
на хората в затруднено... такова... положение... 

 - Твоето не е затруднено, направо е катастрофално! - изсмя се злокобно 
русата. - Леле, мутра/политик в беда! 

 - Така де, кастро...фално... та затова съм дошъл... да помогнете... 

 - А знаеш ли за заплащането? 

 - Да бе, приготвил съм тук каквото требе - и посегна към раничката. 

 - Май нещо не си разбрал. При нас не се плаща с евра и злато... с друго 
се плаща, но ти от него нямаш... 

 - Кво, долари ли искате? Аз, такова, ша оправя... или кредити... и от 
фондовете... 

 Трите се разсмяха едновременно. Поуспокоиха се, и русата пак взе 
думата: 

 - Слушай, момче, много си се объркал. И не ти е мястото тука. На 
такива като тебе ние не помагаме. И нашата цена е съвсем друга. А ти... ще 
трябва да се оправяш както си знаеш. Откъдето дошъл, там и отишъл! Хайде, 
къш! 

 ... Дойде на себе си, постепенно. Беше в джипа, на паркинга в ниското. 
Някой от охраната му говореше през спуснатия прозорец: 

 - Шефе, кво ти става? Лошо ли ти е, искаш ли нещо за пиене? 

 Огледа се - май наистина е в джипа, обаче не помни нищо. На съседната 
седалка лежи раничката. Опипа я - всичко си е вътре... май щеше да ходи 
нагоре, по стръмното... някъде, ама къде - не помни! И тая раничка... защо, не 
помни. А, нещо свързано с последните проблеми в бизнеса... рушвет 
някакъв... не помни! Ха сега де! Протегна ръка през прозореца (да печели 
време), взе бутилката и удари яка глътка. Така... просветна му. Ще се 
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оправяме както си знаем. Ще се обадим на ония момчета, от Македония. Или 
на другите - от Афганистан. А и парламента ще стегнем... Запали мотора. 

 - Тръгваме. Карайте след мен. Отиваме при оня, знаете го, едни пари 
съм му приготвил... хайде, да не повтарям! 

 Включи на скорост и тръгна с пълна газ. Последваха го - цялата банда. 
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Последният българин 

 Мунчо се събуди рано днес - нещо прихлопа оттатък... а, нищо страшно, 
само една тараба паднала... пооправи я криво-ляво, и се върна да си доспи. 

 По-късно, като напече, стана и пообиколи, след като изяде каквото е 
останало от вечерята. Покривът на сайванта нещо се е кривнал... а на 
комшията и стената на къщата, и керемидите съвсем са нападали (да земе да 
ги събере, като се стъмни, че като нищо някой ще го изпревари!). После 
нахрани кокошките и поля доматите, радостен, че на оня покривът най-после 
падна - няма да хвърля сянка на доматето, а и баира насреща се вижда по-
добре! 

 Пооправи гащите и ризата (да не му духа), взе чувала и ухилен се 
затътри към онова там, свинарника на стопанството... Дано да е останало още 
нещо за прибиране - откак го закриха, циганите го ошетаха, ама може да са 
пропуснали я някоя копаня, я друга ценна работа... 

 Не намери нищо, върна се, остави чувала, и извади от скритата кутийка  
последните пари от пенсията, заделени за тока и водата. Отиде в кметството и 
си плати, власт е това, требе à се плаща... после, като заобиколи отдалече 
циганската махала (от снощи там нещо думтеше, сватба ли, кръщене ли, казва 
ли ти някой...), се запъти да види другия останал в селото освен попа и кмета - 
Андрешко. Внимаваше много да не хлътне в някоя дупка по асфалта, че както 
няма доктори... а, ето я къщата, стои си, ама Андрешко го няма. Мръднал е 
някъде по къра, да види де затънала кола, де данъчен да набикаля... 

 Прибра се и пусна телевизора, останал от баща му. А, пак някой вика 
"Оставка!". После умен човек обясни, че всичко е наред - едни хулигани там 
се събрали, викат си! Изключи го - да си викат, няма лошо. Излезе и отиде 
пак до кметството - забравил беше да провери няма ли нещо от жената и 
децата (някой лев де - нали за това ги беше пратил по чужбините, де някой 
долар, де някое евро да изкарат...). Нищо. Е, карай, има домати и яйца... 

 Намина зад кметството край дюкяна на кмета - може попът да е там, да 
черпи една ракия... няма никой. Е, карай, и утре е ден... и се прибра. Ухилен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Време е за дипломация (както я разбират онези...) 

 Всичките седем делегации тръгнаха заедно. Годината беше 1947 по 
летоброенето на онези там, в периферията. Онези с дебелите глави и трудно 
разбираемата упоритост - на всяка цена да си запазят варварството. 

 След голямата им война преди 25 хиляди години, в която почти всички 
там загинаха и разрушиха градовете си, измислиха какви ли не легенди. 
Единственото що-годе вярно описание на събитията (тяхната "Махабхарата") 
също беше с изопачена фактология - личностите, отговорни за безобразията, 
бяха обожествени, а тези, които се бяха опитали да спрат безумието - 
окарикатурени и демонизирани. Странни хора, неразбираеми... 

 Сега отиваха да направят поредния опит да им налеят разум. Бяха 
договорили срещи с правителствени делегации на седемте най-развити нации, 
още преди шест техни месеца - онези да имат време да обмислят действията 
си, и да ги съгласуват. Още повече, че там току-що беше завършила 
поредната голяма война, в която използваха дори атомно оръжие! Да, това, 
което цивилизованите наричат "Огън на Брама" и на никой дори не би 
хрумнало да го използва като оръжие...  

 И сега, докато чакаха в големия салон на галактическия лайнер да 
приключи двудневния преход, се бяха събрали на чаша сома - да запълнят 
чакането с нещо разумно. Още веднъж да обсъдят действията си по 
поредното предложение на галактическия Център. 

 - Не съм оптимист, - каза Вишну, - наблюдавам делата им вече не знам 
колко Цикъла (70 техни години, знаете)... И все същото. Малката група 
властимащи не иска и дума да става за изравняване на права и статус, на 
никаква цена... 

 - Преувеличаваш - възрази Еа, - последните два века има раздвижване, 
имат интелектуалци. А и самата война... много изстрадаха, много жертви и 
разрушения... Този път е различно - в миналото и Зороастър, и Иисус можеха 
да изтъкват само умозрителни картини, докато сега всички знаят какво може 
да се случи, ако не се върнат при нас.  

 - Грешиш. Никой от властимащите не пострада - напротив, спечелиха 
още от това, което най-много ценят - пари и власт. Нещо повече, различията 
между тях и тези, които наричат "простолюдие", се задълбочиха. И никой от 
обикновените хора май не си дава сметка, че служи на безсмислени каузи.  

 - Чакайте малко - намеси се Фрея, - новото сега е фактът, че имат преса 
и радиопредавания. Нашите срещи ще се предават и отразяват в печатните 
издания открито, така, че всички най-после да разберат истината. За 
принадлежността си към галактическата цивилизация и за правото си на 
щастлив, здрав и напълно обезпечен живот... 

 - Ти също грешиш. Ще измислят някой трик, за да запазят срещите ни в 
тайна. Това го умеят - имат си специални служби за запазване на важната 
информация вътре, в управляващия кръг... А ако случайно нещо се процеди 
до множеството, или ще го отрекат, или ще го осмеят... В миналото дори 
изгаряха хората, които се опитваха да разпростаняват истината, забравихте 
ли? - намръщи се Вишну. 
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 - Е, да, и фараоните, и цезарите не бяха много човеколюбиви, а по-
късно тази тяхна... Инквизиция... Гестапото на онзи, мустакатия вожд... И 
ОСС на американците, и ОМОН на руснаците, и МИ5... да не говорим за 
гвардейците на Китай... - каза Фрея. 

 - Виждаш ли какво имам пред вид? Мисля, че нищо не се е променило 
от времето на Рамзес... дори има регрес. Срещали ли сте се някога с човек, 
наричащ себе си Шах-ин-Шах или Император? Или Мултимилиардер? Как 
ще убедиш такъв да се приравни доброволно с обикновените хора? Лично аз 
съм сигурен, че е дошло време за активни действия. Тяхната дипломация 
прилича на една много разпространена между хората игра - нарича се 
"покер", и най-големите майстори са невероятни шмекери и мошеници... 

 - Активни действия като с онези, в зоната на Червената, нали? - 
усмихна се Кетцал. 

 - Да, ти тогава използва опашката на близкия квазар да им налееш 
малко ум... бяха стигнали до подобна ситуация, обаче там нямаше чак такива 
пропасти между хората, нямаше и такива войни... 

 - Чакайте, приятели - намеси се Кибела, която до този момент ги 
слушаше внимателно, - като най-стара от всички вас, искам да ви напомня. 
Вече избрахме линията на поведение - още преди да тръгнем, на големия 
Съвет. Ще вървим по пътя на тяхната дипломация - благи приказки, 
примесени със скрити заплахи... 

 - Знаеш, че заплахи са недопустими. Ние не можем просто така да ги 
унищожим, не и всичките тези четири милиарда на планетата. Е, възможна е 
селекция, но... 

 - Не говоря за унищожение. Предлагаме им връщане към цивилизован 
живот с всички права на галактически граждани. Не очаквам веднага да ни 
прегърнат и да завият на висок глас от щастие - не и тези техни управници. И 
им даваме 70 години, за да видим резултатите от техните действия.  

 - През тези години те могат да си организират нова гадост - или атомна, 
или тотална бактериологическа война... напоследък започнаха да си играят 
със щамове, ще си спретнат някоя пандемия от незнание... или от алчност... 

 - Ще видим. Ако сега не успеем да ги убедим, след 70 години ще 
успеем. Има подходящ квазар наблизо, и добре знаем кои са властимащите 
негодници на планетата. Така, че не изпадайте в песимизъм - ако не сега, то 
след Цикъл - усмихна се Кибела, и отпи от бокала със сома.  
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Три мнения 

 Някъде в гората, в едно закътано малко кръчме си седят трима. И то по 
време на т.нар. "Пандемия", когато всичко е затворено... и всякакви сбирки се 
наказват страшно. Очаква се да се въведе и разстрел на място за неносене на 
маски и за събирания на хора, неудобни на Властта! 

 Та седят си трима - Оптимист, Песимист и Реалист. Знаещи доста неща 
и не само знаещи, но и разбиращи това, което знаят - всеки по своя си начин. 
Пият си нещо там, хапват и си говорят.  

 Оптимистът: 

 - Не е приятно, разбира се, обаче вижте перспективата. Разживяването и 
консуматорството от последните 30-40 години, след като превърнаха 
младежта в безхаберни татуирани и наркотизирани тулупи, не даде на 
обществото нищо положително. Няма да говоря за банковите кризи и другите 
аспекти - морален упадък, нова не особено смислена ценностна система, 
безконтролен и пропагандиран хомосексуализъм и т.н. Ще кажа следното: 
стриктен контрол и ред са хубави неща - ще стреснат народа, ще го накарат да 
мисли и да вижда истината, ще насочат усилията към креативност, а не към 
мързеливо кефене... 

 Песимистът: 

 - Да бе, стриктен контрол и ред... и Адолф това е говорел, нали. А аз 
виждам последиците така: край на свободата на личността, край на 
свободното предприемачество, край на много от познатите бизнеси - от 
туризма и транспорта, та до повечето банки и фондове. И глад. И смърт. 
Милиарди ще умрат от хаоса в снабдяването, бедността и липсата на 
елементарни неща... а това едва ли ще насърчи особено младежта да мисли! 
Ще насърчи само огромни банди от същите тези бивши консуматори да 
грабят, бият и убиват... градовете ще се превърнат в джунгла! 

 Реалистът: 

 - А аз си мисля, че в това което става няма нищо принципно ново. 
Обикновен стремеж на тези, които имат много, да грабнат и останалото... 
Спомнете си Рим и завладяните от него територии, татарите и монголите, 
кръстоносните походи, апетитите на Ватикана, Третият райх с новото 
"жизнено пространство", края на Хитлер и деянията на "освободителите" и 
"демократизаторите" след това. Нищо ново. Само мащаба е по-голям... и няма 
как да не е при десет милиарда население! Съвременен капитализъм - 
комбинация от проститутка, бакалин и палач... а благородна проститутка, 
честен бакалин и милостив палач няма. Очаквам обаче всичко това да доведе 
до нормализация на растежа на населението, до разумно разходване на 
средствата, до осмисляне на понятията "екология", "устойчиво развитие" и 
"жизнена среда". А това няма да стане бързо, и няма да стане по начина 
планиран от богатите момчета... Но като че ли оправдава страданията... 

 Седяха си така дълго-дълго, и никой не взе превес. И тримата май са 
прави. Но най-важното в тази среща се оказа факта, че си прекараха добре. 
Тръгнаха си късно, доста подпийнали... и понеже си тръгнаха с колата на 
единия, и понеже пътят беше хлъзгав от дъжда... не бе, не знам, май са се 
прибрали нормално.  Дай Боже всекиму! 


