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Няколко неща, които се налага да бъдат казани
 предварително

Уважаеми господин редактор,
Тази книга се писа през осемдесетте години на вече 

отдавна отминалия двайсети век. В различни години. А се 
появяваше в още по-различни.

Първо беше „Перпетуум мобиле“, според мен роман, 
обаче обявен като повест-хроника (защото по онова време 
да си млад, а да пишеш роман се смяташе за голямо нахал-
ство; за романа се искаше голям житейски опит, членство 
в писателския съюз и още някои задължителни неща). Ре-
дактирана от Добромир Тонев, тази повест-хроника видя 
бял свят в покойното днес, но страхотно тогава пловдивско 
издателство „Христо Г. Данов“. Още не знаех, че това ще 
е първото заглавие от една трилогия, но във всеки случай 
още там се беше появило мотото, което гласеше „Защото 
времето лети. И страхотно завива в нощта!“. Напомнете 
ми някой ден да ви разправям от кого бях чул това и каква 
история беше свързана с него.

А, да – и имаше прекрасна корица, направена от Вих-
ра Григорова. Много се фуках с тази корица.

Това се случи през 1984 година. Бях на 34.
После, през 1987, в най-тежкарското тогавашно изда-

телство „Български писател“ излезе „Сбъркана хроника“, 
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а тази „Сбъркана хроника“ се оказа трета във все още не-
натъкмената трилогия. Редактор ѝ беше Христиана Васи-
лева – най-истинската аристократка, която съм имал чест-
та да познавам в тоя объркан живот. Светла ѝ памет! 

И накрая дойде „Кукувича прежда“, която хем беше 
втора в тази омотана работа, хем – с леката ръка на Тодор 
Чонов – се превърна в заглавие на всичко това, издадено 
накуп.

Това се случи през 1990 година и веднага почнаха 
приключенията. Не ми се иска да си ги припомням, тъй 
че няма да си ги припомня. Всъщност премеждия имаше 
около всяка от книгите – някои бяха забавни, но други – не 
толкова, та наистина не ща да ги помня.

Макар че май мога да разкажа едно такова премеждие, 
защото е доста смешно (според мен). 

Значи, „Перпетуум мобиле“ се печаташе в голяма-
та ямболска печатница „Георги Димитров“. От „Христо 
Г. Данов“ често даваха книгите си тук. За мен беше удо-
волствие да гледам как се набират моите думи на моноти-
па, как се вадят шпалтите за коректурите, а дори сам се 
бях заврял в цеха за ръчен набор да редя в кòмпаса ония 
шантави имитации на вестникарски афиши, дето ще ги 
видите тук сканирани – такива, каквито ги бях набирал аз. 
Както и да е...

Хубаво, но по едно време в Ямбол се понесе идиот-
ският слух, че книгата е забранена. Спряна е и няма да 
бъде отпечатана! Пишело за анархисти, това-онова, та я 
забранили и толкоз... От печатницата директно отивала за 
претопяване. Нямаше такова нещо, дори знаех кой точно е 
пуснал слуха, и си свирках, защото книгата си се печата-
ше в срок, но се случи друго. В един хубав пролетен ден 
отидох в печатницата и видях как моите приятели печата-
ри изнасят през строго охранявания портал пакети с вече 
напълно готовата книга. Това беше жестоко забранено, но 
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те го правеха, хем посред бял ден. Печатарите по принцип 
са опасни хора, адски независими. 

Попитах ги, разбира се, какво правят и защо изнасят 
тия пакети. 

А те ми отговориха угрижено, че книгата е забранена, 
ще отиде направо за претопяване, така че те измъквали 
бройки, които да подаряват на приятели!... 

„Перпетуум мобиле“ си излезе от печат точно когато 
беше планувано, на 20 март 1984 година. Пише си го в из-
дателското каре – тогава тия неща обезателно фигурираха 
там, кога е дадена за печат книгата, кога е излязла от печат 
и дори, представете си, го имаше и тиража. 

Но мен ме подмина шансът да бъда автор на забране-
на книга и може би дори да стана дисидент.

Нейсе. В някой друг живот, може би, знам ли...
Но през 1983 година бях автор на цели две книги и 

една трета, още летях на крилете на свободен провинци-
алист, Георги Шейтанов беше загадка, а Добромир Тонев 
ми пишеше на бланка на издателството най-смешните 
писма, които, предполагам, някой някога е получавал. (За-
клел съм се да не ги показвам на никого, че да не разваля 
магията им.)

Когато през 1990 година трите заглавия бяха събрани 
под една корица (измайсторена пак от Вихра Григорова), 
все още никъде не се казваше, че това е трилогия. Прос-
то нямаше подзаглавие. Чак след това се появи поясни-
телното „Три книги“, а когато още по-късно кураторите 
Нели и Фреди Еверт решиха, че е здравословно „Кукувича 
прежда“ да бъде включена в поредицата „Балкани“ на бер-
линските издателства „Dittrich Verlag“ и „CULTURCON 
medien“, великолепният преводач Андреас Третнер напра-
во написа, че това е роман в три книги. 

Е, добре. През осемдесетте години на проклетия двай-
сети век Бог още не ни беше дарил с интернет. За сметка 
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на това земната власт се беше потрудила да направи не-
достъпни архивите и библиотеките, така че с най-голямо 
удоволствие прехвърчах през годините, за които се раз-
казваше в тия три книги. Много неща не знаех, а и от-
къде можех да ги знам? Дето се вика – разполагах само 
с наивничката си интуиция и с няколкото все пак лесни 
за намиране посивели вестници от двайсетте години. А 
тия вестници бяха пълни с думи и думички, които нищо 
не ми говореха. Кой да ти каже тогава какво, по дяволите, 
означава например „синдик“? Нямах представа какво е 
„синдик“, но ми се стори, че означава нещо важно, тъй че 
храбро я употребих... 

Интуиция или не, това не знам, но вижте какво се слу-
чи... През две хиляди и четиринайсета година „Жанет 45“ 
пусна от печат книгата ми „Една и съща нощ“. Две хиляди 
и четиринайсета година ще рече – трийсет години след 
хиляда деветстотин осемдесет и четвърта. А в издадената 
тогава – през хиляда деветстотин осемдесет и четвърта – 
от „Христо Г. Данов“ повест-хроника „Перпетуум моби-
ле“ напомням, че мотото гласеше: „Защото времето лети. 
И страхотно завива в нощта“. 

И какво излезе? 
Излезе, че трийсет години по-късно, почти колкото 

половин живот, времето беше летяло и беше завило стра-
хотно в нощта! Моят личен и опитомен уроборос беше 
захапал опашката си. И тук думи като „синдик“ нямаха 
никакво значение.

Ето затова си помислих, че сега, когато закръглям се-
демдесетте, мога да си подаря една носталгия за времето 
на „Кукувича прежда“. Вярно, че си позволих да пипна 
тук и там из текста – но не и в смисъла! Просто думи или 
фрази, някои наперени глупости на нахалната младост, та-
рикатски украшения в стил „вижте ме какво мога“, неправ-
доподобно дълги и неспасяемо оплетени изречения, дето 
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като си ги чета сега и докато им стигна до края, ми иде 
да стана и да направя кратка гимнастика. Въобще някакво 
разточително многословие. Да не споменавам за странни-
те повторения, за които изобщо не си спомням за какво са 
ми били и какво съм искал да докажа с тях. Да не спомена-
вам и за онова псевдоархаизиране, което сега опре делено 
стои по-скоро смехотворно, отколкото цветно.

Има и прелестен разнобой между книгите, но поне 
не съм възкресил някой убит в по-предната книга. Или се 
надявам да не съм го направил, защото и това не е много 
сигурно. 

Е, разбира се, имаше и някои тежки исторически не-
точности, анахронизми да кажем, а и откровени грешки. 
Най-спокойно съм оставял през двайсет и трета да същест-
вуват едновременно тричленките и общинските съвети, 
а то просто не е възможно. Утешава ме само това, че сега 
ми беше забавно и приятно да ги оправям тези неща – така 
или иначе това бяха единствените грешки на младостта, 
които са поправими.

Въобще имах усещането, че аз, седемдесетгодишни-
ят, редактирам себе си – трийсет-и-кусур годишния. Или 
обратно: трийсетгодишният реставрира нещо в седемде-
сетгодишния, знае ли човек? Доста шизофренично, но то 
и бездруго отдавна съм забелязал, че самото занимаване с 
това, дето му викаме писане, си е шизофрения (е, в лека и 
общо взето безопасна форма според мен). 

И още трябва да си призная, че през този равен на по-
ловин живот промеждутък между осемдесет и четвърта 
и две и деветнайсета в текста се настаниха и доста думи 
taboo. В онова време те не само че бяха taboo, ами чисто и 
просто въобще не съществуваха в литературната природа. 
А аз винаги съм си мислел, че без тях не може, и много 
се ядосвах, че нямам право да ги напиша. Няма как един 
човек, на когото му е дошло до гуша и е напсувал някого, 



10

да говори като професор от Сорбоната. Тъй че там тези 
думи ги нямаше, но тук вече ги има. Само се надявам, че 
са на мястото си.

Предупреждавам, че сегиз-тогиз ще се обаждам в бе-
лежки под линия (приятелски жест към онези, които като 
мен не са внимавали в часовете по история), за да обясня-
вам какво е искал да каже авторът – или поне каквото съм 
разбрал от безподобните му тиради.

Ами това е. Както се казва: каквото можахме – напра-
вихме! Приемете цялото това приключение като трето, в 
някакъв смисъл допълнено и едновременно с това на мес-
та хладнокръвно съкратено издание на някогашната три-
логия „Кукувича прежда“.

Искрено твой историк наивист
Карастоянов

2019

ПП: А, да! Историческият наивизъм си е цяла наука. 
Основава се на нахалния въпрос: „Ама наистина ли е било 
точно така, както ни учат дебелите книги?“.

Хайде, ще се видим на изхода!



Книга първа

Перпетуум мобиле

На Софи



Защото времето лети. И страхотно завива в нощта!
Чути думи

I read the news today, oh boy
 John Lennon, A Day in the Life, 1967

(„Прочетох в новините днес, момче...“, 
Джон Ленън, „Ден в живота“, 

в превод на Калина Филипова, 1983)



І
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НАЙ-НАПРЕД ОЩЕ НА ПЪРВИ АВГУСТ – сряда, 
деня на светата преподобна Макрина Младша, каката на 
светите Василий Велики, Григорий Нисийски и Петър Се-
вастийски – през К. мина новият бургаски окръжен уп-
равител, който беше тогава многоуважаемият господин 
Данчев. Беше уморен, небръснат и сърдит, събра в салона 
на околийското назначените от новата власт кметове и им 
рече: Господа! Да се разберем отсега с вас! Каквото имате 
за казване – на мене ще го казвате! Правителството прочее 
да не сте посмели да го занимавате с вашите безумства 
и всичките тия безподобни глупости!... Кметовете казаха 
„добре“ и един през друг му се жалваха за разбойниците. 
Душичките ни изгориха! Хората не смеят вече да изля-
зат на къра да си нагледат имотите. Хеле пък по егреците 
надолу из Сакара какво става... Ти, ваша милост, идея си 
нямаш какво става по егреците. Това бандит ли ще е, не-
легален ли ще е – ядат като лами, тяхната мама извратена! 
И дето крадат по някоя овца, туй нищо не е, прежалва се 
там как да е. Не. Палят кошарата, забират стоката и я карат 
в я Турско, я в Гръцко – на каракачани се правят и я ка-
рат. Страшна работа е тая гад мръсна разбойниците, ваша 
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милост, сериозно ти казваме! Време е най-сетне, припом-
ниха му, да се снабди населението с оръжие. Защото в 
общините сега ние какво имаме. Имаме по пет калпави 
пушки, това имаме. И то едната е още от турско, другата – 
задънена със скъсана гилза, третата направо без патрони 
ни е дадена, четвъртата не знам си какво си. Това първо. 
Второто е, че настояваме в общините да се образуват по-
тери, съгласно Закона за изтребление на разбойниците – 
нищо че е останал от дружбашко!* Особено последното 
е от най-голяма важност там, дето в землището на селото 
има гора, тъй като там са им свърталищата на тая гад. А то 
в кое землище няма гора...

Настояваме! – подигра ги горчиво Данчев. Ще ви дам 
аз на вас едно настояваме! Първо на първо ще внимавате 
къде какво плèщите! Това имах предвид, като ви рекох, 
че няма да занимавате правителството. На правителство-
то му е само до вашите разбойници. Какви са например 
тези ваши писма в централната преса? Относно Балдаков 
и Списаревски и как Балдаков бил набил Списаревски по 
изборите напролет. Сякаш че сте само вие в таз България. 
Аман вече!

Тъй им каза Данчев и допълни, че всъщност е дошъл 
чак от Бургас да ги предупреди да се готвят, защото тука 
до една седмица К. ще бъде посетен от господин минис-

* Точното му наименование е „Законъ за изтрѣбление на разбойницитѣ“, 
утвърден с Указ № 721 от 7.12.1922 г., обн., ДВ, бр. 205 от 12.12.1922 г. 
Още член 2 в него постановява, че изтреблението на разбойниците се 
възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила се ока-
жела недостатъчна, околийският началник е можел да образува потери. 
Също и кметовете можели да назначават потери. Сериозна работ а!
Приет от земеделското правителство, този откровено репресивен за-
кон си се е ползвал на воля и от правителството на Александър Цан-
ков. Напомням, че Никола Гешев постъпва на работа в Обществената 
безопасност именно на щат „потераджия“ по Закона за изтребление на 
разбойниците. Бележка на историка наивист.
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търа на търговията, промишлеността и труда. Той изрично 
бил пожелал. Та да внимават хубаво, да го посрещнат като 
хората. И да не седнели да го занимават със селските си 
идиотщини като последни простаци.

Каза и веднага отлетя с пукот и с оная непостижима 
скорост от осемдесет километра в час, вдигайки пушилка-
та по зимнишкото шосе. 

А в К., разбира се, се разтичаха да гласят програмата 
за посрещането на министъра.

Той прочее пристигна седмица по-късно, тоест на 
осми август хиляда деветстотин двайсет и трета годи-
на, пак сряда, деня на светия свещеномъченик Ермолай 
и другарите му, неговите състрадалци Ермил и Ермограт. 
Случи се обаче, че същия ден от двора на тукашния граж-
данин Петко Х. Симидчиев се откраднаха два коня. Не 
бяха нито скъпи, нито пък много евтини, защото бяха на 
една обща стойност от трийсет хиляди или почти. Трий-
сет хиляди си бяха пари все пак. Полицията се втурна в 
дирите на крадеца, храбро го откри кой е и до петък той бе 
хванат в Нова Загора на пазара заедно със стоката, която 
се опитваше да продаде евтино на едни цигани. Петър Ст. 
Комитов беше бит още там на място, после го докараха 
с бой в К., та го биха и тук, само че колкото и да го бие-
ха, все излизаше едно и също: че е най-прост конекрадец 
тоя малоумник и че няма никакви връзки с нелегалните 
разбойници. Разбойниците бяха друго нещо! – ето какво 
имаха предвид селските кметове, когато разправяха на 
Данчев в мътилката на оная сряда. Тия тъмни хора се бяха 
навъдили твърде много напоследък, бяха дяволски сръчни 
негодници, òправни, безстрашни и главно неуловими. И 
не крадяха по два коня като Петър Ст. Комитов, а по много 
повече, и от другия добитък откарваха цели стада да го 
продават оттатък Балкана. И друго правеха. Туряха заса-
ди, спираха пътници и търговци по пътищата, сваляха ги 
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насила от файтоните ли ще е, от кабриолетите ли, или от 
омнибуса изолта на съобщителната агенция „Империал“, 
и първо ги биеха, после ги обираха, а накрая ги и убиваха. 
Не всеки път, разбира се, но когато го правеха – правеха 
го жестоко, по особено мъчителен за жертвата начин и с 
много кръвопролитие. Явно така искаха да вземат страха 
на всички наоколо. Така стана с Антон Карден, тукашния 
немец, заселен в К. още през деветстотин и първа и убит 
сега през юли на връщане от Държавното депо за доби-
тък и жребци в Кая Бурун. Или с младия и интелигентен 
търговец от Габрово Никифор Ковачев, дето му разсяко-
ха черепа в двора на някой си Стуянчо Проданов от Ески 
Махле. Момъкът, оказа се, носел със себе си сто и двай-
сет хиляди за упражняване на търговските си занятия и те 
всичките са били задигнати при убийството, а на плочите 
в онзи двор още дълго стоя петното от кръвта с цвят на 
разварèн ошав.

Министърът пристигна късно следобед с влака от Бур-
гас. Придружаваше го господин С., тукашният депутат от 
Сговора, и те двамата бяха посрещнати при многолюдно 
стечение, според както писа отсетне Иван Маминколев във 
вестника си „Свободна трибуна“. Усмихнати и махайки с 
ръце, те прекосиха съсипания на двайсет и шести март 
тротоар пред гарата, а от там – с файтона на тричленка-
та* и сподирени от файтоните с по-първа ръка граждани и 

* На 9 юни 1923 година правителството на Александър Цанков увол-
нява кметовете, закрива общинските съвети и назначава тричленни ко-
мисии, в които се включвали представители на сговористките партии и 
които да управляват съответните населени места. А местни избори се 
произвеждат чак година по-късно – в началото на юни 1924 година. На 
тия комисии им викали за по-кратко тричленки. Те пък са назначили 
временни кметове и прочее. Поне това успях да разбера в целия онзи 
хаос от втората половина на ’23-та. Бележка на историка наивист.
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другия подприпкващ в прахоляка народ – минаха по двата 
моста и влязоха тържествено в К. В К. министърът поз-
драви повторно посрещачите пред Офицерското събрание 
и след това веднага беше отведен с файтона да наблюдава 
учението на пожарната команда. То беше на плаца в ка-
зармата на трийсет и седма страхотна пиринска дружина, 
и там, сред показния грохот и дрънченето на колите, вле-
тели през портала с тревожния бой на камбанките, на него 
му разказаха как сега дружината се явява на мястото на 
пожара горе-долу на петата минута от съобщаването му. 
Казаха му и как когато в Могила избухна онзи стихиен по-
жар от седемнайсети юни, момците дохвърчаха в селото и 
как тази нечувана сръчност и бързина се дължи изключи-
телно на дисциплината, наложена сред и бездруго усърд-
ния персонал от новия пожарникарски командир Барух 
Ешкенази, чийто опустошителен глас и сега ехтеше сред 
пушилката. Пожарникарски командир евреин? – учуди се 
гостът. Макар и евреин, му казаха. Но той е все пак само 
половин евреин, уточниха. Заслужава похвала, отсече ми-
нистърът и от там отиде в читалището, за да говори на 
многолюдното публично събрание, като речта, която дър-
жа достойният държавен мъж, бе чиста, сбита, разбрана и 
умерено строга към комунистите. Към седем и половина, 
когато слънцето взе да клони на запад, всички се вдигна-
ха и се запътиха дружно към парка, за да почетат голямо-
то градинско увеселение, дадено този ден от културните 
дружества и от състава на трийсет и седма страхотна пи-
ринска дружина. В програмата щеше да има много музика 
и юнашки упражнения, набези с коне, донски казаци от 
трупата на мадам Плевицкая, целувка с наддаване, изби-
ране на най-любимите госпожица и млад господин (първо 
поотделно, а след това и по двойки), стрелба с дробинки, 
бой с конфети и бой с цветя, дами канят, весела поща, сер-



20

пантини, ракети, венецианска вечер с японски фенери по 
коритото на попресъхналата за жалост к.-ска река, танци 
и полски кадрил до към полунощ, а също и голям кон-
церт шуточни песни и песни романси, изпълнени от съ-
щата тази Плевицкая, Надежда Василиевна, неутешимата 
изгнаница от новия руски режим. Рекоха на министъра, 
че така и така, приходът ще бъде изцяло в полза на музи-
кантската команда на трийсет и седма страхотна пиринска 
дружина, за да се купи нов цуг тромбон и да им се ушият 
нови униформи в интендантството в Сливен. Допълниха 
още и това, че само за днес комендантският час ще е чак 
от среднощ нататък (което вече е съгласувано с Данчева 
в Бургас) и че паркът ще се заключи в един часà, а не в 
десет, както е обикновено. 

Заслужава похвала, повтори министърът. Находчиво е 
и нека този народ да се весели свободно и демократично.

После обаче се понапъна и внезапно уточни хладно 
дали тази трийсет и седма страхотна пиринска дружина не 
е същата онази трийсет и седма страхотна дружина, извест-
на му с това, че заедно с проклетата четвърта конна жандар-
мерийска група потуши мартенския метеж на анархокому-
нистите в К.? И не е ли трябвало да започне анкета по съби-
тията от неприятния двайсет и шести март, според както се 
разпореди правителството още на десети юни. Домакините 
се объркаха какво да му кажат и се заколебаха, тъй като и 
на тях самите не им беше твърде ясно защо наистина още 
не е започнала такава анкета, това първо, и второ – никак 
не им се припомняше точно сега за ония мартенски дни... 
Но министърът махна с ръка, заявявайки, че няма значение 
и че той бил само министър на търговията, според както го 
били прецакали в нощта на осми срещу девети юни, напук 
на неговото желание да му се даде правосъдието.

Даа, рече, оставете това, рече, ами я ми кажете защо е 
такава пресъхнала реката ви, господа? Тъй ги попита, а те 
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му казаха защо е пресъхнала. Просто си нямате на пред-
става, господин министре, оплакаха се, какво чудо бе тази 
година по нашия край. Напролет, рекоха, то не бяха дъж-
дове, не беше чудо, и всякакви неописуеми наводнения 
произтекоха от пролетното топене на снеговете нагоре. 
Май и юни – суша. През юли – градушки, пак проливни 
дъждове, пак пороища и хайде пак наводнения. А ей го 
сега сме август, нали, и както сам виждате – безподобна 
суша. Да се чуди човек къде отиде тая вода. Корите ни, 
че реката ни е пресъхнала, но де да беше само реката. От 
една страна, реколтата е компрометирана, а от друга – из 
града се скитат бездомни псета, хранят се из миязмите и 
понеже нали са десетки, то санитарите не могат по никой 
начин да я разчистят тая напаст, кучетата. Сиреч, ваша ми-
лост, можем да ви кажем, че грозни епидемии застрашават 
града на всяка крачка, болести, зарази и прочее!...

Е, да, господа, укори ги министърът, оплаквате се. И 
от какво се оплаквате? Става дума за чист нашенски не-
мукаятлък, липса на елементарна инициативност. Знаете 
ли вие например, че северноамериканската река Миами 
е дълга двеста и шейсет километра и е следователно по-
къса от вашата. Вашата е почти четиристотин километра, 
Миами е двеста и шейсет – смятайте! При това Миами се 
влива в по-голямата Охио, както и вашата се влива надолу 
при Одрин в Марица, ако можете да си представите такова 
интересно съвпадение.

Обаче, продължи веднага министърът, на двайсет и 
третий март хилядо деветстотин и тринайсета година над 
цялата долина на Миами надвиснали черни и буреносни 
облаци, засвяткало, загърмяло, затрещяло, ужас, ви казвам, 
връхлетяла страшна буря, господа, а накрая рукнал неукро-
тим порой. Само да ви кажа, че дъждът е бил направо като 
библейския потоп, защото е представлявал колкото трети-
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ната от всичкия тамошен годишен валеж. И тъй по долина-
та на Миами, равна прочее на полетата на всичката наша 
Южна България, се разлял воден отток с размери единайсет 
хиляди кубически метра в секундата, или около дванайсет 
пъти повече от голямото наводнение пролетес на вашата, 
с извинение, река. Залети били триста хиляди декара ра-
ботна земя, погинала стока за хиляди – какво хиляди, за 
милиони левове! – дàли се четиристотин човешки жертви 
и материалните загуби се оказали, че се закръглят на осем-
стотин милиона лева. Хем това по тогавашните пари, дето 
бяха пари, а пресметнато по сегашните курсове, работата 
ще отиде към милиарди. Веднага след наводнението обаче 
американците какво правят. Веднага след наводнението те 
образуват един воден синдикат и като събрали сто двайсет 
и четири милиона лева, построили пет язовирове с вмести-
мост най-големият да побере триста и деветдесет милиона 
кубика вода, а заедно с по-малките язовирове се заприщили 
общо един милиард и пет милиона кубически метра. Вие, 
господа, надали можете да си представите колко е туй ми-
лиард и пет милиона кубика вода, защото едва ли през ва-
шето – позволявам си да кажа! – дере протичат и половина-
та за годината. Но то е, разбира се, Америка. На Америка и 
наводненията им големи, и язовировете големи.

И после вече какво става.
Посредством водния си синдикат тамошните амери-

канци, едно че се предпазили от пакостните наводнения, 
ами със заприщената вода напоявали свободно посевите 
си през цялото лято. И грам компрометирана реколта са 
нямали. Оттогава насам получават по пет-шест пъти по-
вече плод, отколкото получаваме ние. Та затуй именно чак 
от там конкурират нашите храни тук, когато би трябвало 
ние, като претендирующи земледелци и бахчеванджии, да 
ги конкурираме от тука там. 
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Тъй говореше министърът и сечеше въздуха с дълги-
те си добре гледани ръце, после обобщи ехидно, казвайки 
им, че обаче за цялата работа, то се види, трябват първо 
фуриозни наводнения като американското. Да ни огладне-
ят първо гъзовете едно хубаво, каза, а че тогаз чак да се 
усетим и да хукнем да правим синдикати.

Те зееха пламенно насреща му, потяха се поради непо-
носимите цифри и числа (макар да ги смущаваха съмни-
телно закръглените с бляскави нули милиарди и милиони), 
но гледаха да се смеят усърдно и да цъкат уж възхитено с 
език. След това заситниха отстрани да го разведат нагоре 
и надолу из трите танцувални площадки дансинги, между 
гимнастическите уреди на юнашкото дружество и нетър-
пеливите коне, по сергиите и при изпогорените опушени 
миньори с ракетите по тревясалия бряг на реката. 

Горе-долу по това време министърът разпери ръце и 
каза уж на шега:

– Абе господа, ние днеска няма ли да вечеряме?
– Е че как! – викнаха тези край него. 
И веднага всички се отправиха да вечерят съвсем по 

народному в новата семейна бирария „Съгласие“, дето я 
държаха Георги Вълов и Димо Семерджиев, бивши кебап-
чии от ресторанта на Иваница Каварджиков. Бяха я отво-
рили само седмица преди това до кантората на Йомтов 
Аврамов & Син на улица „Батенберг“. На хубаво място 
беше и макар да се водеше бирария, беше си направо ло-
кал. Там, скрит зад гъсто скованите накръст зелени преч-
ки на интимното отделение в лятната градина, минис-
търът опита приготвените от Георги и Димо кебапчета, 
епични пържоли и мешено, крехко агнешко и пълнена 
фитка. Похвали и ракията, с която се почна цялата работа, 
студеното отлежало пиво, после хубавото червено вино и 
накрая трите сорта коняк, но той си поиска старозагор-
ска мастика, защото тя най-добре си уйдисва с изстуде-
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ната в ледника на „Съгласие“ диня. Похвали, разбира се, 
и извънредно бързата, спретната и дискретна прислуга с 
черните престилки до ходилата и с жилетките от моаре. 
Тъй министърът похапна и пийна, каквото бе дал Господ в 
оная августовска вечер, отпусна му се душата и той хвър-
ли доволно салфетката на масата. Хубаво, господа, каза, 
твърде хубаво. Прима! – каза. И допълни, че наистина не е 
очаквал да завари в К. такава модерна и наредена бирария, 
но и то е вече възможно, стига да има сговор.

И като го чуха да казва сговор, всички останали се въ-
одушевиха да викат „да живей“ и „наздраве“.

После увериха още веднъж министъра, че целият К. 
и околията тръпнат в очакване на сливането на партиите 
в един истински демократичен сговор. Тъй само пилеем 
сили, господин министре, казаха пламенно, трябва слива-
не! А той им каза, че, слава Богу, не са само те да желаят 
това. В цялата страна, каза, при пълен ред, мир и стопан-
ско въздигане трудолюбивият българин жадува за едно 
сливане на партиите, което – като най-висш държавничес-
ки ход и демократичен жест на новия кабинет – е въпрос 
на близките няколко дни.

– Това, каза, аз ви го обещавам!
И наоколо пак гръмнаха едно гороломно ура, рипнаха 

с грохот на съборени столове да се чукат за наздраве, и 
всичко, а оркестърът отсреща запердаши марш.*

След това, изглежда, се престрашиха, та запитаха гос-
подина министър – тайно от Данчев! – за разбойниците. За 
въоръжаването на населението, за потерите и така нататък.

* Хм... Запердаши марш!... Явно пак съм си препрочитал „Майсторът 
и Маргарита“, преведен от Лиляна Минкова за издателство „Народна 
култура“ (1968). Там тя беше превела юнашкото провикване на Беге-
мот „Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!“ с прелестното: „Се-
ансът свърши! Маестро! Пердашете марш!“ Носталгична бележка на 
покорния ви историк наивист.



25

– А?! – рече учудено министърът. – Какви разбойни-
ци, господа? За какво говорите, извинете? Ами че в стра-
ната – рече – нямаме разбойници. Това – рече – само опо-
зиционната преса го раздухва, не знаехте ли?

– Ооо, не, господин министре – настояха наоколо. – 
Позволете, ваша милост, но разбойници все пак има, при 
това са много, твърде много. Позволете, но диви банди 
върлуват безнаказано или поне в нашата околия е така. 
Кая Бурун, Пантаклий, Талашмалий и още няколко такива 
наши села са буквално обсадени отвсякъде от тия престъп-
ни мъже, понеже наоколо нали само гори и джендеми. А на 
трети того в местността Арпа дере ботевчани дори водиха 
неравно сражение с тия хайдуци. И селяните там с какво 
излезнаха? С две-три ловджийски чифтета, други обаче с 
прости сопи, с вили, с грабли и кой с каквото има подръка. 
А разбойниците са стреляли с напълно годни парабели и 
револвери, а също така и с дългобойни манлихери. Добре 
че пристигнала войската от К. Но тъй или инак ония ус-
пели да избягат в неизвестност накъде, а на самото място, 
където били, се е намерила нахална бележка, че са били 
всичко на всичко петима, господин министре. Всичко на 
всичко петима лунгури, а са побъркали цяло едно село, туй 
как ви се струва? А на бележката пишело: така и така, тука 
лежаха и си пиха ракията петима поборници за вашите 
благини, педерасти нещастни! Подпис – „Група Черният 
март“. И сега ти ще ни кажеш, ваша милост, че как е въз-
можно петдесет-шейсет селяни, здрави и героични бълга-
ри, да не съумеят да сгащят петима келеши разбойници 
или направо да ги ликвидират на място. Да, но ние веднага 
ще ви кажем, че на самото място като се отиде, вижда се, 
че то е непроходимо и гъсто, а отгоре на всичко е и дере. 
Плюс калпавото въоръжение, което имаме у селяните...

– Господа, господа! – прекъсна ги министърът. – Не 
ме занимавайте с глупости!
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И ни в клин, ни в ръкав се захвана да разправя за аме-
риканските автомобили. Почна отдалече, като каза, че ав-
томобилното производство в Съединените американски 
щати расте в неограничителни размери. Расте като тай-
фун. Като свирепо торнадо расте! А доколко това е тъй, 
показвали го следните интересни данни и куриози: кралят 
на автомобилите Форд бил дотолкова увеличил произво-
дителността на фабриките си, че през настоящата хиляда 
деветстотин двайсет и трета година се очаква, че той може 
да произведе кръгло два милиона автомобила. 

Наоколо се спогледаха слисани, само че министърът 
не им даде да се обадят, а продължи, като натърти, че авто-
мобилите на Форд имат една средна цена от четиристотин 
долара, което прави общата сума от осемстотин милиона 
долара. Или над сто и петнайсет милиарда лева. Пак по-
нечиха да го прекъснат, но той пак не им позволи. Ще ме 
слушате сега! – каза и продължи вдъхновено. Общото, 
каза, производство на автомобили в Америка се пресмята 
да е за тази година на над три милиона автомобила, а като 
се изчисли един автомобил да струва средно шестстотин 
долара, получава се сумата от един милиард и осемстотин 
милиона долара, или два милиарда и не знам вече колко 
наши лева. Разбирате ли за каква промишленост ви гово-
ря? За десеттяхто милиона автомобила обаче, които са в 
движение сега в Америка, се изразходват необикновени 
количества бензин и газьол. Значи, ако един автомобил 
употреблява средногодишно бензин за двесте долара, то 
общото за всички автомобили там количество ще е за два 
милиарда долара, или това са луди пари.

– Луди пари са това, господа! – провикна се той и 
обърна поредната чаша коняк, с който вече беше сменил 
мастиката. – А да не говорим вече, че с автомобилна-
та индустрия са свързани и ред други индустрии, чието 
производство възлиза също на милиони долари. Въобще 
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за европейските ни понятия американската автомобилна 
промишленост е взела размери, които ние не можем дори 
да си представим. Там, господа, автомобилът е достъпен 
за всички слоеве на обществото и ако вие тука в целия К. 
имате... Колко автомобила имате в К.?

– А, нищо нямаме ние в К., ами карай сега! – рекоха 
стреснати другите.

– Точно така! – подчерта министърът. – Видяхте ли? 
Вие тука в К. нищо нямате, само дето ви е хубава бирари-
ята. А при тях пощаджията, дори простата перачка – и те 
пътуват с автомобил. Ако щете, дори и луксозните гювен-
дии – те също пътуват с автомобил, като ги повикат. А вие 
сигурно и луксозни гювендии нямате, какво да говорим за 
гювендии с автомобил. Ама то е и логично. Защото ваши-
ят К. от гарата до другия край няма и един хуй разстояние, 
а там градовете са колкото от тук до Стара Загора, а има 
градове, дето са колкото от тук до Пловдив. Там без авто-
мобил сте за никъде дори ако сте проста гювендия.

Викна прислугата и попита имало ли тука американ-
ско виски. Момчето му отвърна, че американско нямали – 
имали шотландско. Министърът изпъшка, че шотланд-
ско – шотландско, кой ти го дава, и заръча да му донесат 
едно шотландско виски, ама да е във водна чаша.

След което се извърна към другите и им каза, че това 
модерно съобщително средство е станало вече едно съоб-
щително препятствие.

– Не може да бъде – изсумтяха наоколо. – Наистина 
ли, господин министре?!

– Ами помислете с главите си, господа! – настоя гос-
тът. – Хилядите автомобили така задръстват главните ули-
ци на американските градове, че човек не знае просто вече 
не знае къде да ги помести. Една третя част от държавните 
чиновници във Вашингтон отиват на работа с автомобил 
и пред държавните учреждения през работните часове се 
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събират маса автомобили, които те оставят просто на ули-
цата. Така и служещите при големите търговски къщи – и 
те си имат автомобили. Така че и в търговската част на Ню 
Йорк – Сити, господа, запомнете, че да знаете как се казва 
търговската част на Ню Йорк и да не се излагате, като ви 
питат, ами да отговаряте: Сити, ще казвате! Та там де, в 
това Сити автомобилите образуват навремени редици от 
цели километри и властите не знаят какво да правят с тях. 
Едни предлагат да се използват покривите на къщите, дру-
ги искат да ги втикнат под земята в избите. В град Сеатле 
вече са построени специални здания, върху чиито покриви 
автомобилите се качват с практични подемни машини, та 
се гарират там. Във Вашингтон пък проектират подземни 
гаражи на най-многолюдните площади и – можете ли да 
си го представите! – тези постройки ще бъдат по-прости и 
ще излязат по-евтини от подземните железници, а именно 
метрополитена...

Наоколо вече свирепо клюмаха между чашите и чи-
ниите, а министърът сякаш тепърва живваше, защото про-
дължаваше настъпателно:

– Интересен е фактът, дами и господа, казвам ви го, за 
да го знаете, че в Северна Америка циганите също се зани-
мават с джамбазлък като нашите цигани, но не на коне, а 
на автомобили. И твърде успешно! Разбира се, търговията 
им е със стари автомобили, не се безпокойте, дами и гос-
пода, и този род покупко-продажби се намира изключи-
телно в техните крадливи ръце. Циганите прочее не само 
крадат и препродават по-нови автомобили, но те повечето 
пъти купуват бракувани автомобили, негодни уж за никак-
ва поправка, и колкото колата е по-разнебитена, толкова 
са те по-доволни, забележете защо, господа! – понеже ги 
купуват като старо желязо на нищожни цени. Никак не 
са прости тамошните цигани! Изобретателно племе са те 
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там. След това хитрият този търговец издърпва автомоби-
ла в катуна, там започва собственоръчно ремонта и поч-
ти винаги успява да направи от невъзможното възможно, 
като закърпва разнебитената кола дотолкова, че я продава 
на добра печалба, която обаче действително е заслужил с 
труда си. Изпедепцали са се в занаята тия мангали, казвам 
ви, изпедепцали са се. Освен това циганите се движат из 
Америка, като при странстванията си употребяват вече не 
магарета и катъри като нашите цигани и не се движат на 
тумби с каручките и с чергилата, а предимно с автомоби-
ли омнибуси, като отиват на село да продават метли и ко-
панки, както и да врачуват досущ като у нас, тия изчадия 
мръсни.

Изправен и с чаша в ръка, той говореше бляскаво и 
точно; ръкомахаше, но пак не изливаше и капка виски.

– Това е положението, господа! – кресна накрая той и 
стресна умърлушените граждани и вкиснатата прислуга 
при вратата на градината. – А пък артистките там, нааа, ай 
тъй гонят те американските милионери да се женят за тях, 
пък вие тука лапайте мухите, като сте толкоз прости.

И като чу това, народът наоколо рипна и викна да вика 
за кой ли път вече ура.

Отсетне се разправяше, че късно в онази задушна ав-
густовска нощ файтонът с високия гост изтопуркал през 
топлата пепел на площад „Кобург“ и го отнесъл в хотел 
„Нова Америка“ – бившия „Стара Европа“, но ремонти-
ран основно след двайсет и шести март – където в тъмния 
прохладен правителствен номер на втория етаж в дъно-
то, в оскъдната светлина от тесния висок прозорец с ви-
тата желязна решетка отвън, вече го чакала само по риза 
с тъжния цвят на зимна ябълка някоя си мома от летния 
пансион за благородни девици към френското католишко 
училище. Била храбро и късо подстригана. Той залитнал 
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учуден отгоре ѝ да пита що дири тя в стаята му и дали не 
е случайно артистка, защото понеже той е милионер, така 
че разгеле – да го похванела тя за едно място.

Момата никак не била артистка, но като знаела защо 
са я отвели там, все пак го похванала с тих смях за онова 
място. Само че вън от това разправяла на заранта на своите 
крякащи от удоволствие другарки от пансиона как минис-
търа – този прочут врачански адвокат – в действителност 
ѝ го доставили в стаята дотолкова вече пиян, че като го 
похванала тя за онова място, той първо се разтреперал и ѝ 
зашепнал печално, ах, госпожице, вие не ме разбирате, аз 
съм самотен, отидете си, моля ви, ах, колко е жалко всичко 
това! – но веднага след това я спрял с властен адвокатски 
жест. Обърнал я с гръб към себе си, трескаво се съблякъл 
до голо, после запретнал ризата ѝ чак до гърба, сграбчил 
бродираните ѝ гащи, отпрал ѝ ги с всичка сила, размахал 
ги в юмрука си и така – гол като градинска статуя – про-
изнесъл още една реч в тъмното. Трябва, провъзгласил, да 
бъдем въодушевени от един идеал, дами и господа, и да 
вложим всичко за издигането на този идеал и на това тука 
народно знаме. Високо, дами и господа, високо над позор-
ната кал, в която го бяха стъпкали с вонящите си цървули 
компрометираните дружбашки престъпници и простаци-
те. Извърнал я отново към себе си и тя видяла, че онова 
му място вече е вкоравено, и изведнъж усетила колко ѝ 
е омръзнала цялата тая олелия. А министърът подбелил 
очи, уловил се за онова място, както бил с гащите на мо-
мичето в ръка, свършил там каквато я свършил, изругал 
по френски и рухнал без памет в хотелския креват. Всъщ-
ност другарките ѝ от пансиона прекрасно знаели, че ги 
лъже и че им разправя някоя от историите във френските 
порнографически книжлета, дето и те ги били чели под 
завивките, светейки си с електрически фенерчета, но им 
харесвало да им ги разправя, а те да си фантазират. 
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Тъй било, но после, когато я подириха от полицията 
да я разпитват за неприличните и сигурно лъжливи при-
казки, тя изчезна от К., а двамата тайни агенти, които оти-
доха да обискират стаята в пансиона, откриха в скрина ѝ 
скъсаните гащи с дантели и ризата с цвят на ябълка, по 
която наистина имаше някакви вкоравени като струпеи 
петна... 


