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1.

Георев е вицешампион на света и навремето караше мо-
торетка. Но пристигна на Мусачево с междуградския авто-
бус, прозорците бяха кални, с автобуса се пътуваше сякаш в 
подводница и Георев не разбра къде е попаднал. Георев не 
знаеше и как да се върне.

А дъждът удари отведнъж, кацна зелен биплан, дойде 
лятото и всички хукнахме към хангара. Единствен Георев 
остана вън, защото парите у тях не стигаха. Георев доизнос-
ваше дрехите на брат си, влачеше скиорските му обуща че-
тирийсет и пети номер – а преди лятото да дойде, дангалак 
някакъв с врат като черешова дръжка и без преден зъб се 
развика:

– Гледай го тоя, пристигнал на ски.
Георев не стъпи повече на летището. Същото лято обаче, 

по една случайност и поради други причини, стана манекен. 
Сигурно му трябваха пари и Георев се разхождаше с чуждо 
сако из Летния театър, правеше се красив, после изпращаше 
до хотела Каталина Винер от Будапеща. Защото ревюто ми-
наваше за международно.

А ние седяхме на първия ред, сцената бе висока и горе 
крачеха моми в рокли като абажур. Тук беше животът. И 
всички се блъскахме в ребрата, месечината грееше и накрая 
пристигаше Каталина Винер – толкова изискана, та, изпра-
вена пред прожекторите, прозираше. Сякаш е рентгенова 
снимка.
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На колко години е Каталина днес, авторът не знае, но 
тогава беше на шестнайсет и сам директорът на гимназия-
та – изгонен отвсякъде, Георев учеше шеста вечерна, – сам 
нейният директор свали шапка, когато ги срещна. А наскоро 
непозната гражданка с бенка каза на Георев:

– Аз съм ви виждала навремето, имахте пепитено сако и 
ходехте с чужденка.

Ако Каталина не съществуваше и ако Георев не беше пре-
минал край кафето, нямаше да има тази история. Или ако 
Пепи Топалов, дангалакът с врат като черешова дръжка, не 
пиеше същата вечер в кафето. Георев обаче премина, Пепи 
пиеше до прозореца и изхвърча навън, залепи целувка в ръ-
ката на унгарката, взе да разправя:

– Ние с моя приятел ще ви дойдем на гости. А вие имате 
ли сестра в Будапеща?

Пепи не знаеше името на Георев. Нито Георев знаеше, 
че стои пред самия Пепи Топалов, гамена от „Банишора“. 
А Пепи продължаваше да дрънка и до ден днешен авторът 
пита – на какъв език, по дяволите, е станал тоя разговор.

– Ние ще ходим на надбягвания за тим-рейсинг – разпра-
вяше Пепи, закрил липсващия зъб с ръка. Ще ги направим 
всичките терцо ни комодо.

Какво значи терцо ни комодо, не стана ясно. А тим-рей-
сингът е еднометров аероплан от дърво и днес го наричат 
модел за отборно преследване. Навремето обаче никой не 
знаеше превода. Тогава чуждите езици бяха буржоазни, дори 
жартиерата минаваше за буржоазна, и когато Авиационната 
федерация измисли нови правила, на всички раздадоха цик-
лостилен превод. И там пишеше: неговата дръжка се заменя 
с дръжката му.

Какво е тим-рейсинг научихме, макар след години. Но 
какъв е смисълът да дялаш еднометрови аероплани, оста-
ва тайна – аеропланите за нищо не служат, само обикалят в 
кръг. И единствен Георев има отговор на загадката.
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– Това е смисълът – казва Георев. – Че за нищо не служат.
След заминаването на унгарката Георев построи такъв ае-

роплан, който за нищо не служи. Пепи Топалов му стана пи-
лот. Навремето частно не пътуваха и Георев дялаше по цели 
нощи, за да види Каталина Винер – Георев не знаеше, че 
унгарското надбягване пропадна. Понеже в ДОСО получиха 
поканата, не можеха да преведат тим-рейсинг и решиха да 
пратят в Будапеща едни вагон активисти. Както и направиха.

А Пепи Топалов научи, че никъде няма да пътуват, и за-
живя върху хангара на Мусачево. Пепи изпълняваше от по-
крива „Ловци на бисери“, искаше да плени сърцето на по-
мощник-готвачката, но помощник-готвачката бързаше към 
стаята на готвача. Който вареше свински крака с чесън и каз-
ваха, сам генералът на ДОСО ги харесал, рекъл на тръгване:

– Теб мястото ти не е тук, мястото ти е в „Балкантурист“. 
Даже в офицерския стол ти е мястото, ако ме питаш.

Когато Пепи Топалов се напиеше, а Пепи се напиваше 
често, той не можеше да изкатери хангара и изнасяше про-
грамата си на пистата. Днес от пистата няма следа, срина-
ха я с булдозер, но навремето беше единственият циментен 
пръстен у нас, ограден с мрежа за кокошарник, и отгоре оби-
каляха аеропланите тим-рейсинг. И Пепи виеше оттам сред 
притъмнялата природа песента на Надир. После заспиваше 
и по съмнало му се привиждаха моржове.

Но една заран вместо моржове Пепи видя митничари. То-
гава разбра, че пътува с влак, и закрещя, аз, неговата мама. 
Имаше предвид готвача, обаче виновникът беше Георев – 
Георев го донесе до влака, метнат на рамото като шлифер, 
и двамата стигнаха до Будапеща. Където Пепи Топалов се 
разсъни, застана насред цимента и надбягването започна.

– Пък някои предпочитат – крещеше Пепи – свински кра-
ка. С копитата.

Според него пилотите бяха баровците на тим-рейсинга. 
Защото удържаха машините с две стоманени корди, и ма-
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шините обикаляха наоколо, и сега банишорският гамен си 
живееше живота. Заглеждаше всички унгарки по летището, 
разправяше им:

– Наричай ме просто Пепи.
А Георев препускаше по пистата, гонеше кацащия аеро-

план и палеше мотора. Георев беше механикът и двамата с 
Пепи Топалов се надбягваха лудо и се класираха осми. От 
всичко девет екипажа.

Унгария авторът не посети, него лято той лежеше от жъл-
теница. Но дори в болницата научи как Каталина Винер до-
тичала и пила сайдер с Георев и германецът Пуцингер я сни-
мал на цветен апарат. Андрей каза така.

Каза още, в Будапеща нямало хангари, нито помощник-
готвачки и Пепи Топалов хукнал подир една унгарка с оби-
ци. Дотътрил стълба в нейния двор, изправил я до прозоре-
ца, а понеже било високо и Пепи пиян, рекъл на унгарката 
тя да слезе.

Андрей съобщи и кой е виновен за ходенето в Унгария 
– Дочка Носа, машинописката на ДОСО. Защото катурна-
ла мастилницата върху списъка на активистите и когато го 
преписвала, всичко нечетливо заместила с тимаджии. Дори 
Паскал Кубето щеше да замине, но проспа влака.
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Георев и Пепи Топалов се класираха единствени от бълга-
рите и станаха толкова важни, когато се прибираха, че бани-
шорският гамен си купи мокасини. А Георев влезе студент. 
Започна да посещава от дъжд на вятър Мусачево и авторът 
го вика седем пъти в общежитието за медицински сестри 
– където беше животът, където ставаха забави и се биехме 
до зори, – Георев обаче не дойде. Сетне изкараха брат му 
шампион по рали, снимаха го във вестника и Георев съвсем 
се забрави, сякаш него са снимали. Замръзнал в желязна ус-
мивка. А края на октомври излетя Стария дявол.

За бързината му разправят днес измислици и казват, бил 
красив като госпожица. Измислиците са истина, авторът 
е гледал с очите си как хвърчи дяволът – със скоростта на 
клюка – и Пепи едва го удържа, опъва стоманените корди, 
дори шията му е станала по-тънка. Красотата обаче е лъжа.

Георев донесе дявола, загънат с вестник, и Пепи искаше 
така да го пущат, с вестника, защото Стария дявол не при-
личаше на аероплан. Беше сбирщина от строшени машини 
и само опашката с форма на мерлуза издяла Георев – спо-
ред Андрей това е първата хвърчаща чиния у нас. Но същата 
чиния осакати Пуцингер година по-късно и направи Георев 
вицешампион.

Когато разбра, че Пуцингер остава без крак, Георев заряза 
дървените аероплани и слава богу, инак щеше да втръсне на 
всички. Дори на себе си, казва Андрей.
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Стария дявол излетя през октомври, а края на ноември 
станаха три неясни събития и първото беше университетът. 
Който изхвърля и Георев, и Георев се преквалифицира на 
пресаджия в кооперация „Тих труд“.

Георев минаваше за тайнствен. Тръгваше да си лъска обу-
щата и потегляше тъй, че всички мислеха, отива да разбие 
павилиона в „Подуяне“ – но откак стана пресаджия, млъкна 
съвсем, парите го удариха. Георев си купи моторетка на ве-
хто и дори Андрей не издържа. Андрей каза на своята годе-
ница Северина от улица „Макгахан“:

– Преди се надуваше, защото има едни обуща. Пък сега се 
надува, защото не знае кои по-напред да обуе.

Разговорът стана в операта, Северина го завлече да гледат 
„Лебедово езеро“ и Георев не я интересуваше. И очевидци 
разправяха, щом лампите угаснали, Северина рекла:

– Нека да купим програма, като всички.
А Андрей – той нито отхвърли, нито потвърди клюката – 

отвърнал на висок глас:
– Защо ми е програма, аз съм чел романа.
Андрей е известен с това, че се измъкваше отвсякъде по-

добно на мокър канап, Андрей единствен знаеше причината 
университетът да не обича Георев – но когато любопитства-
хме какво търси един манекен в кооперацията за глухи, Ан-
дрей казваше:

– Ами там може да мълчи, без да го питат защо.
Защото Георев седеше с часове край мусачевското шосе, 

до ямата, останала от инструктора Андон Мърков и неговия 
биплан. И излизаше от ризата си, ако някой рече:

– Теб какво ти е, да не те боли зъб?
Навремето се предполагаше, че човек мълчи единствено 

когато го боли зъб.

Второто събитие се случи с помощник-готвачката и тя 
забременя. От преяждане на свински крака, обясни Пепи То-
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палов. А третото събитие е Андрей – назначиха го технолог 
на планерната работилница в Мусачево. Планерите са без-
моторни самолети и вместо да лазим нощем, за да крадем 
шперплат от тях, сега го получавахме с протокол за мало-
ценни-малотрайни. Като кламерите.

Андрей е лесоинженер и единствен в тази история, кой-
то ще извърши подвиг – ще спаси крехкия живот на Ге-
орев, пометен от убийците, и пак Андрей ще предположи, 
че убийците бягат от вода. Андрей е също откривателят на 
джобната книга у нас. Той купуваше само романи, които 
му влизат п джоба, и четеше романите заран, в рейса за 
Мусачево.

След години България престана да строи планери и Ан-
дрей заряза въздухоплаването. Изчезна, навлякъл якето с из-
дути джобове, и авторът го срещна наскоро, двамата чакаха 
за мерлуза, и авторът запита:

– А Северина разбира ли твоя хумор, цени ли го?
– Цени го – отвърна Андрей, – но не го разбира.

Същата есен стана и четвърто събитие, пратиха ни полков-
ник с тиранти. Сега навсякъде има полковници, но навреме-
то бе рядкост и Пепи Топалов се обръсна. А ние построихме 
най-кривия шпалир на света.

Преди полковника минавахме и без началник. Този обаче 
не знаеше и в движение още забрани пушенето на пистата, 
развика се, с палци, тикнати под тирантите:

– Ние ще станем сплотен колектив и по хангарите, да се 
разбереме, запретявам всякакви напъни.

После мv дадоха квартира в блок на „Балкантурист“, бло-
ковете бяха голяма мода, и полковникът се прехвърли там, 
тръгна да оправя рекламата на „Балкантурист“. И сигурно 
още я оправя.

А следващата пролет получихме нов полковник, куц с 
двата крака, и Пепи Топалов рече:
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– Той за да те напсува, трябва да си вземеш два дни не-
платени.

Защото новият началник заекваше. Но когато година по-
късно потегли за вечността, Пепи му мъкнеше носилката и 
носилката тежеше като кръст.

3.

Полковникът беше авиатор от запаса, изтребител от тре-
ти-шести охранителен орляк, и всички му казваха Батя. 
Смъртта на полковника е краят на историята. А началото е 
оня предобед, когато слънцето залезе и дори Андрей млък-
на, пот изби по ризата му и потта на Андрей беше но-страш-
на от изчезналото слънце.

Навремето не четяхме вестници. С вестник хващахме на-
жежените мотори или го сгъвахме на четири, за да получим 
шапка с козирка, или Пепи Топалов го грабваше да се избър-
ше след банята. Единствен Георев четеше вестници. Затова 
нахълта в пистата, фарът на моторетката му мъждееше и не-
видимият Георев се разкрещя:

– Затъмнение. Веднъж на двеста години.
Излизаше, че понякога се вълнува. А останалите се блъс-

каха из мрежата за кокошарник, аероплан някакъв обикаля-
ше горе, разби се най-после и настъпи мълчание. Никога не 
бяхме слушали подобно мълчание. Тогава Георев си отдъхна 
и каза нещо, което авторът разбра след години – Георев каза:

– Най-сетне.
Но Коко Цепелина го напсува, Коко учеше архитектура и 

не можеше пресаджия някакъв да знае повече. Откъм ханга-
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ра кихнаха. Накрая дойде Стоян Стоянов тире Иванов и раз-
прави, в София трамваите спрели, студентите гледали с опу-
шено стъкло нагоре и по стъклото изрисували голи моми. 
Студентите викали:

– Я, на слънцето има живот.

Лятото донесе още изненади: момите помъкнаха рокли 
като абажур, откри се американска легация и на ударници-
те в трамвайното депо раздадоха пари. Вместо романа „Към 
сияйни върхове“. Сетне тръгнаха да копаят „Кремиковци“, 
строежа на века.

Никой не знаеше къде е „Кремиковци“. Навремето нуле-
вият меридиан минаваше през Мусачево – но долетя слух, 
че връщат полковника с тирантите и ликвидират летището. 
Накрая уволниха Пепи, защото не влязъл в хора, и Андрей 
каза:

– Сега остава да падне таванът.
Таванът не падна и Мусачево ликвидираха чак след го-

дини. От работилницата обаче ни изхвърлиха. Лесоинже-
нерът Андрей щеше да строи планери за Турция, за първи 
път идеше задгранична поръчка, и ние останахме на улицата 
– навремето се предполагаше, че България може да строи 
всичко.

Турците не знаеха това и върнаха планерите. Нашите бяха 
забравили уринаторите – маркуча, през който авиаторът се 
облекчава, летейки, – след скандала ги сложиха, но марку-
чите излязоха малки. Понеже взели мярка от Пепи Топалов, 
обясни Андрей, и планерите се търкалят до ден днешен из 
летище Мусачево. Превърнато в конезавод.

А ние заживяхме у Коко Цепелина, бъдещия доносчик. 
Стаята беше колкото телефонна будка, Андрей сядаше на 
прозореца с краката навън, другите се блъскаха възторжено, 
изпод кревата протягаше ръка Пепи и защото лакираше там 
перки, викаше:
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Димитър Паунов

– Хвърли една четка.
Андрей му подаваше косматото си ходило. Северина дре-

меше на единствения стол, в полунощ се стряскаше, Андрей 
тръгваше да я изпраща и тогава по чергата изпълзяваше 
Пепи Топалов.

– Я се виж бе, козел – разправяше Пепи, – дай, аз ще я 
изпратя.

Предполагаше се, че Андрей носи анцуг. От анцуга обаче 
бяха останали само дупките и ние млъквахме, ням възторг 
изпълваше пространството и всички знаеха как Андрей ще 
се протегне и ще съобщи сред облака трици:

– Първо изкарай зъбчето да ѝ платиш с него билета.
Пари Пепи Топалов нямаше, а златния си зъб глътна в 

кръчмата на Мусачево. По време па дуел. И сега дялаше от 
шперплат подметка към мокасина, за да стигне „Банишора“, 
и обясняваше на Андрей:

– Що да си продавам златото – ще кажа на Анчето новия 
ти адрес, тя ще ми купи билет. Анчето цял таксиметър ще ми 
купи, ако ѝ кажа.

Говореше за медицинската сестра Ана Симова, тя пре-
следваше Андрей и си бръснеше краката през ден, за да му 
хареса. Ана Симова изглеждаше на рицар и неговия кон, взе-
ти заедно, и Северина знаеше историята наизуст – и защото 
ѝ се спеше и произхождаше от добро семейство, почваше да 
реве. Тогава лесоинженерът я утешаваше с думите:

– Нали знаеш, мене само уроди ме харесват.
Но една безлунна нощ наместо да утеши Северина, Ан-

дрей се вторачи във вратата – където стърчеше непознато 
лице с таке. Толкова сиво и никакво, та нямаше нужда от 
легитимация. Лицето се интересуваше дали Георев идва на 
посочения адрес и ако идва, на какви теми говори.

Георев се мяркаше рядко, правеше пари със своята преса 
и когато минаваше, спеше върху рамото на Северина. Или си 
режеше ноктите.
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Малки състезания

– Освен това – обясни Стоян Стоянов тире Иванов, – за да 
говори, трябва да си отвори устата.

– А да ви е разпитвал – рече лицето – за нещо специално? 
За нещо например, което не го пише във вестника.

Въпросът се отнасяше до Пепи Топалов. Лицето имаше 
тревожното чувство, че се познават, а Пепи Топалов отвърна:

– Че откъде да знам какво пише във вестника.
Нея нощ авторът липсваше, той посети кино с една тре-

ньорка по жокейска езда. Рижава на цвят. Но Коко Цепелина 
каза, на разсъмване всички поели към шкембеджийницата, 
лицето марширувало първо, двамата се познавали с Пепи oт 
хора на Трета армия и сега изпълнили „Велик е нашият вой-
ник“. Забранената песен.

Днес никой не вярва на Коко, обаче Коко говори истината 
– „Велик е нашият войник“ бе забранена, а по съмнало се 
ядеше шкембе чорба. Продаваха я срещу Халите. Тогава и 
делфинско филе продаваха на цената на спанака и Андрей 
се препитаваше с него, защото събираше пари за велосипед 
на Северина.

Когато спести достатъчно, на мода излязоха моторетки-
те. Андрей взе да трупа за семейна моторетка, но стана об-
мяната. Сетне из града плъзнаха зелени москвичи и всичко 
свърши, понеже забраниха клането на делфини – делфините 
излязоха братя на човека. А Андрей си купи шлифер.


