
       ИГРА НА ПИРАНИ 

 

  Над половин година им отне ,за да се научат да сдържат дъха си повече от две минути.Само 

Търти можеше над три минути и пловина ,но той беше на почти тринайсет,имаше косми 

навсякъде и най-вероятно ги използваше за да диша под вода.Петнайсетте момчета на възраст от 

десет до дванайсет, мълчаливо се прокраднаха в тъмни зори до езерцето ,минаха по тясната 

пътечка зад тръстиките разположени на отсрещната страна на плажната ивица.Скрити между 

шубраците зад тях и тръстиките,облякоха костюмите си от рибешки кожи 

.С тези костюми ,техния кръжок по пластични изкуства спечели второ място на коледния 

технически конкурс, в който участваха училищата от цялата околия. Изработени от съшити, щавени 

рибешки кожички,обшити с коприна от едната страна и промазани със тънък филм силикон от 

другата,така че люспите да се запазят. 

 Бавно се потопиха в плиткото между тръстиките и заеха крокодилска позиция,тоест само очите и 

нослетата им бяха над водата. 

Тъкмо се развидели.Гладката повърхност на малкото езро с нищо не издаваше стаените момчета 

и откровенно прозираше до дъно . 

Скоро на кадифената пясъчна ивица се появиха най нетърпеливата двойка.Бяха на около 

шестнайсет,бързо се съблякоха по бански и с весли крясъци се хвърлиха в хладката вода. 

Момчетата се плъзнаха между тръстиките и заплуваха по дъното ,за да застанат току под 

мятащата се и пляскаща двойка.Стрелнаха се като един и задъфкаха момичето.По скоро я 

загризкаха леко.То се замята и разпищя,но всичко щеша да мине гладко ,ако малкия Стоилчо не 

отхапа парченце от левия и прасец.Както по късно обясни,каката го е ритнала с пета по брадата и 

от това не само че сключил челюсти ,но и преглътнал парченцето.На вкус било същото ,като 

телешкия стек  в италиянския ресторант наблизо,дето ходи с мама и тати понякога. 

 В резултат на непредвидената травма  девойката се замята още по- истерично, и изпревари 

приятеля си на излизане от езерцето. 

От своя страна момчетата се отеглиха обратно сред тръстиките.Решиха да си ходят вече,но кой да 

се сети, че пътят за отстъпление минава през единия край на плажчето.Добре че момичето в този 

момент,обляно в кръв се опитваше да припадне ,а приятеля и в желанието си да и помогне се 

препъваше в дрехите около тях.Така момчетата-пирани се изнизаха от сцената и вече час по късно 

бяха строени по височина в местното полицейско управление,а срещу тях бяха строени по 

височина всичките девет полицая и техния началник,а зад тях надничаха различни деятели на 

градската управа,репортери ,учители и родители. 

 На следващия ден,след като всичко беше уточнено и до края на седмицата нямаше планирани 

други произшествия,полицаите ,без знанието на техния началник решиха да направят 



допълнитвлно обследване на случая.За целта ,късния следобед взеха девет от рибешките 

костюми и се стаиха на мястото на произшествието.Този ден на езерото предвид предходните 

събития нямаше посетители.Но все пак,една млада двойка,заплащаща медийната си 

незаинтересованост относно събитията в малкия им град,с незнание , се съблече и отдаде на 

безгрижно къпане.Деветимата полицаи,вече предрешени като риби ,тихо се гмурнаха.Костюмите, 

предвид ,че са от силикон и рибни кожи,бяха доста еластични,и придаваха на телата им призрачна 

грациозност,подчертавана с тайнствените отблясъци на залязващото слънце. 

 Едновременно загризкаха нищо неподозиращата девойка,а младежът изхвърча от водата и хукна 

да търси помощ.Естествено я хапкаха съвсем леко и момичето се отърва само с уплах. 

 Когато и тя избяга от водата излязоха само осем полицая в рибни премени.Гмурнаха се обратно и 

извадиха удавеното тяло на своя колега.В суматохата неконтролируемите пети на момичето бяха 

свършили работа подобно на предходния случай и старши сержант Лерой Абдурахман беше 

нокаутиран подводно.Разбира се ненавременната му кончина ,освен че покруси дълбоко колегите 

и близките му,не остана необезпечена ,и славния му подвиг извършен в името на службата беше 

описан в книга заедно с други негови големи дела,а по-късно излезе и филм . 

Късно вечерта,след като всички си бяха отишли,студентът по медицина Асклеп Исакмайер 

почистваше районното управление.Силно заинтригуван от разхвърляните рибешки костюми в 

полицейската съблекалня,Асклеп си позволи да вземе още два от кабинета на началника,защото 

му трябваха точно десет броя.Така по- късно,посред нощ,заедно със своите приятели,водени от 

изследователска страст,многопластова в своите психологически,таксидермични и чисто соматични 

параметри,се стаиха в тръстиките на езерцето. 

 .Кой да знае обаче,че неизвестно лице,водено от неясни подбуди,малко преди тях ,беше 

изсипало цяла цистерна с полово зрели пирани. 

Някои от студентите бяха усетили леки пощипвания в долната част на краката си ,когато нагазиха 

във водата,но не обърнаха внимание.Всъщност това бяха тарторите пирани, които пробваха леко 

объркващите ги костюми,с много позната текстура.Но всички водещи пирани бяха категорични ,че 

обектите не стават за ядене,и си ги картотекираха редом до тръстиките,камъните и другите езерни 

интериорни предмети.Така пираните заплуваха в енергично стадо в средата на езерото,близо до 

дъното,така че никой да не ги вижда,а студентите-риби се стаиха сред тръстиките,като сподавяха 

кикота си относно шегата на Улибар Копернщрас отправена към Асклеп Исакмайер относно 

цепнатината на костюма му, откъм седалището.Все пак тези костюми,макар и с втора награда,бяха 

облечени за трети път в рамките на два дни,а и бяха детски. 

  В името на изследователската радост,скоро се появи една среднощна двойка,която след крайно 

расъбличане и частично съвокупление реши да се разхлади в нощните и топли езерни води.Но 

още преди студентите да се гмурнат водата около къпещата се двойка закипя,и сякаш весело 

плискайки се ,със сподавени викове влюбените потънаха.Студентите, наясно че е станало нещо 

нередно,се хвърлиха без да се прикриват да помагат,но за двайсетината секунди ,които им бяха 

необходими да стигнат до средата на езерото,всичко беше свършило.От двойката нямаше и 



помен.Даже още там някои от студентите споменаха че никой не е имало и нищо не се е 

случило,но претърсваха обстойно повече от два часа.Разбира се възрастна пираня може за 

няколко секунди да погълне около стотина грама месо,така че беше нормално големия 

пасаж,запълвал допреди малко цяла цистерна,да оглозга бедните влюбени до кокал.В тъмницата 

студентите не различиха кървавата багра във водата,а кокалите по дъното ги сметнаха за 

потънали пръчки.Така объркани,вече по ранно утро,бъдещите учени се отправиха да поумуват в 

едно нонстоп заведенийце .За всеки случай дрехите от плажа и рибешките костюми припряно 

изгориха,като липсата на костюмите в участъка Асклеп отбеляза,като изхвърлени  погрешка.Със 

времето тази история ставаше все по весела и пикантна, до степен ,че се превърна в следния 

анекдот: 

 Вървели си двама бедуини през пустинята и спорели кой ще се изкъпе пръв в оазиса, който 

наближавали.Накрая решили да свалат всяка срама и да се умият едновременно.Съблекли се 

само по чалми и клекнали в плитката вода.След малко се отпуснали и единия решил да сподели 

на другия: 

- миналата седмица бях на лекар и ми откри трипер. 

-ей защо не казваш -скочил уплашено другия 

-спокойно,нали е от жена ти! 


