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УБИЙ МУХАТА!

Винаги ми е правело впечатление лекомислието на някои 
хора, че е извънредно просто да се убие мухата. Казвали са 
ми, че в Китай няма нито една муха и че ако например по 
време на събрание се появи муха, то събранието прекъсва 
своята работа, убива мухата и едва след туй продължава. 
В наши магазини съм виждал лятно време, че магазинерът 
оставя работата си, взема една пръчка с кожа на края и 
избива мухите. Веднъж в бръснарницата бръснарят тъй 
дълго трепа мухи, че пяната върху брадата ми засъхна 
като тебешир. Виждал съм също тъй как котка убива с 
лапата си муха върху стъклото, а кучетата ги ловят със 
страшно тракане на челюстите.

През лятото мухите стават по-зли от кучетата и 
хапят като кучета. Добитъкът ги изтребва с опашка-
та си, с един замах избива десетки мухи. Бог е бил пред-
видлив, като е дал опашка на животното, за да убива с 
нея мухите. Бог я е благословил с безкрайно нахалство, 
но когато е пускал насекомото от дланта си да литне, 
вероятно е казал на сухопътния свят: „Убий мухата!“ И 
тъй и днес ние продължаваме да я изтребваме, преграж-
даме пътя є с лепкави мухоморки, давим я в отровни 
води, хвърляме отровен прах в очите є, тя умира и на 
нейно място се появява нова.

Има мухи, които пред нищо не спират по пътя си. 
Миналата седмица група приятели се бяха събрали на 
маса, все яки мъже, мускулести, но те бързо омекнаха, 
щом видяха да влиза мухата. Мухата се завъртя наоколо 
и веднага седна на масата, опита всички мезета, отпи 
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от виното, виното є хареса повече от мезетата, та 
затуй премина само на вино и през цялото време потуп-
ваше приятелите по рамената и от всички най-силно 
бръмчеше. Накрая приятелите изведоха мухата, като я 
придържаха под мишниците, защото тя едва се държеше 
на краката си, и я оставиха на улицата, а мухата продъл-
жи да бръмчи: браво! и прави ви чест!, после си тръгна 
по улицата с криволичене, срещна друга група приятели и 
веднага се залепи за тях, за да им разкаже за ония, дето я 
бяха изоставили. Новата група реши да се качи в движе-
ние в трамвая, за да се спаси от мухата, но и мухата не 
е глупава, тя веднага се залепи за трамвая, докато накрая 
се разбра, че нямало къде да спи, та отиде с едного да спи 
в къщата му. Човекът легна на канапето, а мухата легна 
в леглото и хърка през цялата нощ.

Ето как мухата може да изхвърли човека дори от легло-
то му, а някои говорят, че било лесно да се убие мухата!

Веднъж млада жена обясняваше на съдиите в съда, че 
мъжът є се бил свързал с конска муха. Те били женени 
съвсем отскоро и жената забелязала, че някаква конска 
муха се върти около мъжа є, но в началото не є обър-
нала особено внимание. По-късно конската муха почна-
ла да се обажда по телефона вкъщи. Аз не зная как една 
конска муха може да се обажда по телефона, но жената 
твърдеше много настоятелно, че се била обаждала, дори 
разказваше цели пасажи от това, дето є е говорела му-
хата. После мъжът почнал да се губи вечерно време и на-
края жената решила да разкаже някому за конската муха. 
Човекът, комуто разказала, излязъл прозорлив. Двамата 
проследили мъжа, видели го как се срещнал с конската 
муха в едно кафене, после по здрач влезли в градината. 
Боже господи, той се целувал с мухата! На мухата є било 
много весело, изглежда, защото се смеела, сякаш я гъде-
личкали. Тогава жената избухнала и ударила плесница на 
мухата, а мухата почнала да си скубе косите. Косите є 
били прегорени във фризьорниците, та лесно се скубели. 



5

Като видяла, че мъжът ще тръгне, конската муха ведна-
га се залепила за него, защото е конска муха и за нея това 
е лесно, разбира се. Ето свидетелят е тук и той може 
да разкаже всичко. Съдиите попитаха свидетеля исти-
на ли е всичко за тая конска муха и той каза, че е истина. 
Мъжът също призна и след като трима говорят едно и 
също, за съда вече е истина... Тъй че ако понякога човек се 
мъчи да се изскубне от мухата, то в други случаи той 
тръгва подире є и дори може да преспи с нея, колкото и 
странно да ни се струва това.

А има и примери, свързани с мухата, тях някой едва 
ли ще обясни. През зимата на една сватба докараха да-
ровете. Конярят разпрегна шейната, но задържа единия 
кон; държеше го за юздите и съобразяваше нещо. После 
той хвана един петел, поиска да му дадат една низа пи-
перки, тури си низата вместо гердан на шията и върза 
на такъмите на коня още две шарени кърпи, за да из-
глежда по-пъстър. Шаферките играеха край него в снега, 
треперушките подскачаха върху главите им. Те играеха, 
усмихваха се с червените си бузи и го питаха какво мисли 
да прави. Селянинът с коня им каза, че една муха му се 
върти в главата. Върти ми се една муха, каза той, ама да 
видим какво ще излезе от нея!

Той яхна коня, поиска една бъклица и тръгна заедно с 
бъклицата, с петела и с гердана пиперки право към къ-
щата. Къщата на два етажа, висока, на горния етаж са 
сватбарите и се чува как гърми музиката. Конят почна 
да се изкачва с ездача по стълбите, а шаферките игра-
ят подире му. Тъй кон и човек влязоха право в къщата. 
Но нали на сватба е винаги тясно, конят няма къде да 
стъпи, стъпи върху трапезата, половината съдове се 
обърнаха и се плиснаха няколко ведра с вино. Народът се 
дръпна назад, да не бъде сгазен от животното, а нашият 
селянин седи отгоре му, в едната ръка държи петела, в 
другата ръка държи бъклицата. Взе си въздух, колкото 
му трябваше, и извика: „Иииии-ху!“ Свалиха го веднага, 
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а деверите изведоха коня навън. Какво те прихвана?, го 
питат сватбарите. Абе една муха ми влезе в главата, 
казваше им селянинът. Реших да вляза тук с коня и да 
кажа и-ху! Те това е!

Тъй ли!, казаха сватбарите и го дигнаха на ръце, та да 
го хвърлят през прозореца и да изгонят тая муха от гла-
вата му. Селянинът викаше: Умиление Богородично!, но 
ония не обърнаха никакво внимание на религиозните му 
възгласи и го хвърлиха в снега. Човекът изтича пешком 
по стълбите и попита на вратата: Мога ли да вляза, 
мухата ми излезе? А сватбарите му казаха: Влез! Той от-
ново каза: Умиление Богородично!, откъсна главата на 
петела и го даде на шаферките да го оскубят. Мухата 
повече не го навести.

По повод на тая история някои по-стари хора разка-
заха страшни спомени за варварската испанска муха. Ко-
гато се появила испанската муха, добитъкът и хората 
мрели като мухи, във всички дворища се носел дим, защо-
то горели мокра слама и смрадливи треви. Ще требиш 
мухата ли! Всичко се било свило по домовете, клечало зад 
прозорците и гледало как мухата вилнее като еничарин. 
Общинският бик скъсал синджирите и тръгнал свиреп 
из улиците. На едно място го срещнала мухата, бикът 
размахал острите си рога, но мухата го прегазила и той 
веднага станал на мърша. Ето колко страшна е била тая 
муха и слава богу, че оттогава не ни е навестявала!

Като деца улавяхме живи мухи, туряхме им сламки в 
коремите и ги пускахме да хвърчат. Те веднага хвръкваха 
заедно със сламките, все едно че нищо не им се е случило, 
само дето сме ги погъделичкали малко. Също тъй като 
деца улавяхме живи мухи, късахме им главите и ги пуска-
хме, а те се въртяха и скачаха, но не искаха да умират. 
Помня, че в детството винаги се учудвахме как тъй му-
хата живее без глава, а кокошката веднага умира, и пати-
цата също, и жабата. Пак в детството веднъж видяхме 
в стадо овце едно шиле. То се въртеше на кръг около 
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себе си и нещо подвикваше. Дойде овчарят, прегледа ши-
лето и почна да вади ножа си. Попитахме го за какво му 
е ножът, а той каза, че ще му отреже главата, защото 
е станало въртоглаво. То наистина се въртеше все на 
една страна както мухите, на които бяхме откъснали 
главите. Ами как тъй е станало въртоглаво?, попитах-
ме овчаря. Нали сте виждали, каза ни той, че овцете по 
цял ден подсмърчат. Пасат трева и подсмърчат. Като 
подсмъркне по-силно, някоя муха є влезе в главата, почне 
да се върти там все на една страна, овцата също почне 
да се върти все на една страна и става въртоглава. Сега 
ще є изправя главата!

Оставихме го да изправя главата на шилето и си тръг-
нахме към село. През цялото време гледахме все едно от 
децата, защото то непрекъснато подсмърчаше, дали 
няма да стане въртоглаво. Нищо не му се случи по пътя. 
Вкъщи ни питаха къде сме ходили, ние казахме за мухите 
и за шилето, а те ни набиха и ни казаха, че цял ден сме се 
мотали като мухи без глави.

Все от тия години са и спомените за оная муха, дето 
всява ужас сред кравите. Има една сива, длъгнеста муха, 
щом забръмчи, и кравите веднага навирват опашките си 
и се юрват в гората. Не зная по какъв начин откриват 
приближаването на тая муха и откъде е тоя ужас у до-
бичетата. Те се забиват веднага в гората, в най-гъстите 
храсти, и треперят целите. Колко пъти сме ги биели с 
цялата си детска жестокост, но те само казват: хм-хм!, 
поклащат си ушите и не мърдат. Някакъв бяс обхваща 
кравата в такива случаи и вие може да я одерете жива, 
да я насечете на късове, тя по никой начин обаче няма да 
излезе из храстите, докато не си отиде мухата. В такива 
случаи на нас ни се иска веднага да убием мухата, само че 
ние никъде не я виждаме, дори сянка от муха не се вижда.

Как тогава да убием мухата!
Има хора, дето изобщо не искат да я убиват. Запом-

нил съм, че дядо ми веднъж в годината ставаше неспоко-
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ен, излизаше рано сутрин, миришеше изгрева и гледаше 
планината. Няма я още, казваше той и на другата су-
трин отново излизаше. Той гадаеше по някакви треви, 
по росата, по пътя на мравките и разбираше кога му е 
дошла мухата. Щом мухата му дойдеше, дядо взимаше 
приятеля си и го водеше в планините, за да преспят край 
цъфналото еньовче. Дядо смяташе тая трева за най-ле-
ковитата и щом цъфне, водеше при нея най-добрия си 
приятел за преспиване. Той пък имаше такава муха.

Изобщо той беше човек на мухата и посредством нея 
познаваше човека срещу себе си. Веднъж чичо седи умислен, 
реже тютюн и все гледа гората. Не ти е добра мухата, 
казва му дядо, лоша муха ти се върти в главата, виждам 
є пипалата ей тук, на сляпото око. Не ми е влязла муха в 
главата, му казва чичо и продължава да гледа гората, ами си 
мисля, че трябва нов процеп за колата. Като вървя и ог-
леждам, хвърлил съм око на един бряст. Чий бряст? — пита 
веднага дядо. Чичо му каза чий бряст, а дядо скочи, пред-
сказа му врачанския централен затвор и го заплаши, че ще 
проветри главата му от тая муха. Как ще я проветри, сам 
не знаеше, защото все повтаряше: Ще ти я проветря тая 
глава!, а чичо казваше: Ще отсека бряста!

Добра муха навести дядо, той отиде при съседа, каза 
му каква е работата, а съседът веднага го покани на 
вино, оплака му се, че му е зла жената, че му е зла тъщата 
и че и той станал зъл и отсякъл бряста на дядо, защо-
то и нему трябвало дърво за процеп. Дядо се връща с 
готов процеп, държи го на рамо и мълчи, а чичо, като 
разбира каква е работата, веднага скочи, взе брадвата и 
отиде да отсече бряста на съседа. Хубаво, но през туй 
време мухата влязла в избата на съседа, казала му как-
вото трябва и той също взел брадвата, та при чичо. 
Двете мухи бръмчат над главите им, а чичо и съседът 
почнали да се карат. Единият вика: Муха ми се виждаш!, 
и другият вика: Муха ми се виждаш! Отмести се или 
ще те смачкам като муха! Ти се отмести! Кой знае как 
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е можела да завърши историята, ако през това време на 
мястото не пристига дядо. Той върви целият потен, 
носи процепа на рамото си и вика на двамата да се разо-
тидат, но те не се разотиват. Тогава дядо им казал, че 
веднъж двама човека, подтикнати от злата муха, се съ-
секли с брадвите и веднага там излезли от гората много 
мухи, покрили съсечените, а на другия ден нямало вече ни-
какви посечени, само два черни облака мухи, които се но-
сели тромаво из пространството. Злата муха е хитра, 
тя тъй се рои, когато изправи двама човека с брадвите! 
Дядо им дал добрата муха и чичо и съседът си взели все-
ки своя бряст, та да си направят процепи на колите. 
Злите мухи тогава се разсърдили: едната кацнала на носа 
на чичо, другата на носа на съседа. Чичо и съседът също 
се разсърдили и замахнали да смачкат мухите, но насе-
комите отлетели и всеки от тях се ударил по носа си. 
Оттогава и двамата ненавиждат мухите.

Много често съм се замислял как да убием мухата и 
трябва ли да изтребваме всички мухи. Ако един човек 
е за женене, да се жени, защото няма начин да изтреби 
мухата в себе си; той само ще страда от гъдела на тая 
муха, без да може да се спаси от нея. Понякога си мисля 
дори, че някаква муха е завъртяла главата на Галилей, за 
да каже, че Земята се върти. Пък Земята наистина се 
върти.

Трябва ли тогава да убием мухата!
Може би в Китай това е по-лесно. Казвали са ми, че в 

Китай няма нито една муха и че ако например по време 
на събрание се появи муха, то събранието прекъсва вне-
запно своята работа, убива мухата и едва след туй про-
дължава. Не съм бил по ония места, но никак не вярвам, 
че там вече са успели да убият мухата.
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КОЖЕНИЯТ ПЪПЕШ

Никога не съм смятал да давам каквито и да било пуб-
лични обяснения за цялата тази история със серви-
зната база, ако самата база не бе започнала истинска 
кампания срещу ми. Въпреки че платих неустойка, въ-
преки безкрайните извинения на техника заради разкар-
ването му и обясненията, които дадох, че се касае за 
някакво недоразумение, сервизната база продължи да из-
нася този факт като пример на недобросъвестно от-
ношение. Ни за миг през ума ми не е минавала подобна 
нелепица да се отнасям недобросъвестно или хулиган-
ски към една база, чиято задача е да поправя прецизно и 
бързо телевизорите на гражданите. Напротив, винаги 
съм се отнасял коректно и с уважение към подобен род 
предприятия. Сервизната база обаче запази своето ос-
кърбление и продължи дни след това да звъни вкъщи и 
да пита как е телевизорът, има ли смущение в карти-
ната, звукът добър ли е и прочие, и прочие. В нахал-
ството базата стигна дотам, че един ден някакъв глас 
ми каза по телефона, че били хванали тенец; същият 
този глас ме попита как да ми пратят тенеца — по 
пощата или с кола, за да го вържа за телевизора и той 
да съблюдава да не се получи смущение в картината.

През 67 година имах неблагоразумието да обнародвам 
едно съобщение за присъствието на тенец между нас. 
Сервизната база се възползва от това съобщение, за да 
си прави шеги с него. Помолих анонимния глас да напъха 
тенеца в чешмата, вкъщи аз ще отворя крана на банята 
и тенецът ще влезе във ваната. Анонимният глас попи-
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та за адреса и обеща да прати тенеца по водопровода. 
Оттогава децата, колкото невярващи, толкова и вяр-
ващи, винаги влизат с известен страх в банята.

Искам още в самото начало да декларирам, че нямам 
абсолютно никакви технически познания и обвинения-
та на сервизната база, че съм бил поправил сам апарата 
си, са чиста измислица. Принуден съм да изложа по-долу 
всичко в цялата му последователност, та да може чи-
тателят сам да отсъди.

Беше привечер. Януарският ден е къс, мръква се рано. 
Стаята се изпълваше със здрач, седях сам пред телевизо-
ра и наблюдавах четиритях американски слона, обучени 
за война в джунглите. Съединените щати щяха да пус-
нат тия слонове с парашути във Виетнам, за да внесат 
по всяка вероятност прелом в битките. Слоновете се 
разместиха много бързо, по екрана преминаха черни иви-
ци, сетне те се огънаха и образуваха елипса. Елипсата 
потрептя и изчезна, остана само звукът. Звукът не бе 
постоянен, говорителят сякаш заекваше, после се появи 
втори глас, водеше се непонятен диалог с равномерно 
заекване и носови интонации. Нещо в тоя диалог ми на-
помни космическите радиовръзки, но в онази привечер аз 
не обърнах никакво внимание на това. Помня, че изгасих 
апарата и се обадих в сервизната база да пратят човек. 
Сервизната база ми отговори, че ще пратят човек след 
около два часа.

Помня много добре как излязох навън. Времето бе 
ужасно ветровито, подвижни преспи се търкаляха по 
улиците, бели вихрушки се раждаха и умираха между зда-
нията. Тролейбусите едва се тътреха през виелицата и 
отнасяха бавно в белотата побелелите си стъкла, като 
свиреха продължително на колите пред себе си. Живея 
на булевард „Волгоград“ до самото нанадолнище. Надолу 
автомобилите се спускаха лесно, но нагоре губеха инер-
ция, поднасяха се, боксуваха или сe плъзгаха назад. Сред 
това танцуване от автомобили трябваше да посрещна 



12

детето от училище. Детето е още малко, трудно му е 
да върви само в подобна виелица по тъмните улици, сне-
гът под краката е хлъзгав, автомобилите са несигурни 
на пресечките, като че не се търкалят на колелетата 
си, а сякаш се пързалят с шейна. Тополите се люлееха и 
скърцаха под напора на вятъра и напразно опипваха край 
себе си дано намерят да се заловят за нещо. Пометени-
те покриви тъмнееха зиморничаво, като ту се скриваха, 
ту се показваха сред белите вихрушки.

Вървех срещу вятъра, бях все още под впечатление-
то на четиритях слона, дето трябваше да воюват 
във Виетнам. Може би тъкмо в такава виелица човек 
най-добре ще почувства цялата нелепост на това да се 
пуснат с парашути четири дресирани слона в самите 
джунгли. Път ли ще проправят там, дървета ли ще 
къртят, или ще газят големи реки, пренасяйки стре-
лци на гърбовете си! Или може би предназначението 
на тези четири слона е да ударят в гръб Националния 
фронт за освобождение и да предизвикат неговото 
разпадане! Спомням си, че преди две години Съедине-
ните щати въведоха на въоръжение дресирани пищя-
щи дървеници. Щом подушат виетнамски войници в 
джунглите, пищящите дървеници надават възгласи на 
английски език и по този начин ориентират американ-
ската войска. Какво ще е обаче точното предназначе-
ние на слоновете, ние все още не знаем... И тъй, като 
вървех ребром през виелицата, пред очите ми се мер-
ваха ту залитащи автомобили, ту пометени покриви, 
ту четиритях слона, скупчени на пресечката, махащи 
недоволно големите си уши, ту тополите, дето се огъ-
ваха и търсеха да се заловят за нещо в студеното прос-
транство. Училището засвети насреща ми с всичките 
си прозорци, сякаш цялото пламтеше отвътре. Спрях 
се на ъгъла гърбом към вятъра и затърсих човека от 
диспансера. Прозорецът на човека светеше, но него го 
нямаше на прозореца.
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До училището има един психоневрологичен диспансер 
и на втория етаж на тоя диспансер има един човек, кой-
то стои винаги на прозореца и чака децата да излязат 
от училище. Щом децата стигнат под прозореца, чове-
кът започва да вика: „Кукуригу!“ Децата се спират, по-
сбутват се едно друго и започват да подвикват хорово: 
„Кудкудяк!“ Знаех, че той ще се появи веднага, щом чуе 
виковете на излизащите от училището деца. Децата не 
закъсняха да излязат навън, с целия шум и подвиквания и 
щом излязоха, почнаха да се препъват едно друго и да се 
търкалят в преспите. Сред вихрушките търсех да зър-
на гуглата на детето, макар че бе трудно, защото всич-
ки деца бяха с гугли и на всички гуглите им бяха побелели. 
Като наближих диспансера, децата се струпаха отдолу, 
изненадани, че техния човек го няма на прозореца. Те се 
посбутаха едно друго, вятърът донасяше до ушите ми 
откъслечни думи, после децата, все тъй скупчени, млък-
наха, за да извикат изведнъж: „Кукуригу! Кукуригу!“

Човекът не закъсня да се появи. Беше със своя сив 
болничен халат, лицето му изглеждаше сиво, както и 
очите. Той направи движение с ръка, сякаш отпъждаше 
насекомо от лицето си, после разтвори прозореца. Де-
цата отдолу млъкнаха. Човекът гледаше над тях, очите 
му търсеха нещо из вихрушката. Децата долу постояха 
в очакване той да извика: Кукуригу!, но понеже онзи мъл-
чеше, те се посбутаха отново и завикаха: Кукуригу! Ку-
куригу! Може би са се надявали, че страдащият човек ще 
извика: Кудкудяк! Вместо да извика, човекът от диспан-
сера започна да замеря децата с пантофите си. Малките 
се пръснаха бързо през преспите, някои затънаха до пояс, 
пъплеха на четири, появиха се възрастни хора, всеки по-
чна да си търси детето. Питам детето защо закачат 
човека, той е страдащ човек и детето ми казва, че те 
мислели, че като кажат кукуригу, онзи ще каже кудкудяк.

Нека читателят ме извини, че изреждам всичко после-
дователно и че може би натрупвам странични факти, 
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които нямат пряко отношение към историята със сер-
визната база. Принуден съм да правя това, защото съм 
убеден, че всичко дотук, както и случилото се по-ната-
тък имат някаква връзка помежду си и може би тъкмо 
в някой от тези факти се крие ключът на загадката. 
Страдащият човек със сивите очи и сивото лице, за-
станал на прозореца в очакване на децата, вероятно 
също има някаква връзка, още повече че две седмици 
по-рано, в самия край на месец декември, стана събитие, 
свързано както с психоневрологичния диспансер, така 
и с афишната будка на тролейбусна спирка Искър. Нека 
сега обаче не изпреварвам фактите, те ще си дойдат по-
следователно.

Хванах детето за ръка и хвърлих още един поглед към 
човека със сивите очи и сивото лице — той стоеше все 
така на прозореца в тъмния си халат, вятърът хвърля-
ше сняг върху него, но човекът нито потръпваше, нито 
примигваше с очи, а гледаше вторачено белите спирали, 
които се виеха, скъсваха се, за да се зародят отново вър-
ху гърба на някоя пряспа, да набъбнат, да се извисят и да 
бъдат прерязани внезапно, щом стигнат височината на 
къщите. С детето се затътрихме към къщи, криво-ля-
во се промъкнахме между автомобилите. Те си светкаха 
злобно с фаровете един на друг, подсвиркваха си с клаксо-
ните, ще помисли човек, че в тази виелица автомобили-
те са се струпали един до друг само за да се карат помеж-
ду си, големите напират върху малките — всеки миг ще 
ги смачкат — малките святкат и пищят и колкото и да 
се мъчат да избягат напред, не успяват, подхлъзват се 
по нанадолнището и търсят да свият в страничните 
преки улички.

Пред къщи нашата портиерка хвърля сол, за да не зам-
ръзне снега по тротоара. Една съседка стиска хляб под 
мишница, стои на входа и обяснява на портиерката, че 
като идвала от фурната, видяла под автомобила, дето 
стои на другия край на тротоара, нещо космато да се 
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търкаля. Нещо като куче е, ама не изглежда да е куче, 
защото кучето никога няма да седне да се търкаля в сне-
га. Сигурно е куче, казва портиерката, малко ли бягат 
от кучкарниците на ИСУЛ! Ти гледай само да не е некое 
бясно, заръчва съседката, вятърът я набута във входа 
и тя тръгна с хляба пред нас. По стълбите жената ни 
обяснява как онуй се търкаляло под колата, сигурно гле-
да да се скрие, как очите му били изпъкнали, муцуната му 
също изпъкнала и цялото настръхнало. Също като куче, 
но гласът му не бил кучешки, ами много особен. Зимно 
време каква ли гад не се набутва в градовете!

Майка ми, дочула разговора по стълбите, веднага из-
лиза навън и започва да разправя на съседката, че преди 
некое време, тъкмо кога взело да се здрачава, чула нещо 
пред къщата и помислила, че е спяща кукла, щото спящи-
те кукли издавали такива звуци. Не е спяща кукла, каза 
съседката, къде спяща кукла ще отиде да се търкаля в 
снега, ще ме гледа с такива изпъкнали очи и на туй отго-
ре ще бъде космата! Защо, пита майка ми, на спящите 
кукли очите им са изпъкнали! Да, но на това и муцуна-
та му изпъкнала, и цялото космато, по никой начин не 
може да бъде кукла! Майка ми не настоява, че е спяща кук-
ла, а само повтаря, че є се чуло навън нещо да се обажда 
като спяща кукла и тя си била помислила: Боже, дали пък 
някой не носи спяща кукла! Двете жени продължават да 
бъбрят навън, детето мете с метла снега от обущата 
си, аз се събличам в антрето и чувам, че един мъжки глас 
пита за моето име и на вратата се позвъни.

Бяха от сервизната база.
Двама съвсем млади техници, почти момчета, с яке-

та. Едното момче бе светло, синеоко, другото мургаво, 
с монголоидни очи. Мургавото стискаше под мишница 
кожена чанта, но то не бе ни чанта, ни торба, по-ско-
ро имаше формата на пъпеш. Момчето отвори кожения 
пъпеш, извади инструменти от него, през това време 
другото, светлото, обърна телевизора и двамата за-
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почнаха да проверяват, да почукват, да вадят лампи и 
кабели от кутията. Вътрешността на един телевизор 
е толкова сложна, че се чудя как може човек да се ориен-
тира и да открие евентуалните повреди. Момчетата 
пипаха много уверено и сръчно и една по една нарежда-
ха извадените части в своя кожен пъпеш. Тогава влезе 
майка ми и каза, че онуй сигурно е некое куче, избягало 
от ИСУЛ, както беше през миналия месец, а може да е 
и същото онова куче, сурото, с дългата козина, дето 
се появи миналия месец пред психоневрологичния диспан-
сер и после прекара до вечерта на тролейбусната спирка. 
Какво куче?, попита русият. Куче като овца!, каза майка 
ми. Мургавият с монголоидните очи се изправи и каза с 
внезапна живост на светлоокия:

— Това е било неговото куче!
В онази вечер аз не обърнах никакво внимание на 

възклицанието на мургавото момче. Може би е тряб-
вало да бъда по-любопитен, трябвало е да разпитам 
за чие куче се касае. Вместо аз да питам, момчетата 
изведнъж станаха много общителни и почнаха да ме 
разпитват подробно за кучето, кога се е появило, как 
е изчезнало и дали е правело впечатление с държание-
то си. Разбира се, казах аз, и най-подробно разказах на 
момчетата за кучето. Ще си позволя тук да повторя 
пред читателя разказаното.

* * *

К у ч е т о : Читателят вероятно помни колко то-
пъл беше месец декември на 1967 година. Преваляваше 
често дъжд, дните се задържаха безветрени, но мъгли 
почти не се появиха, макар месец декември да е прочут 
с мъглите си. Някакво леко въздушно течение, изглежда, 
поддържаше хигиената на града и софийската мъгла не 
успя да го завземе. В един от тези декемврийски дни, ко-
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гато времето бе меко, почти пролетно и ръмеше съвсем 
слабо, в квартала ни се появи извънредно странно куче. 
То бе едро, почти колкото лъв, суро, с козина, дълга до 
земята. Козината му бе мека, сплъстена, сякаш кучето 
бе задигнало пътьом некоя овча кожа и се бе наметнало с 
нея, за да се предпазва от влагата. Очите на кучето бяха 
също тъй сури, както и лапите му. Наблизо до нас, през 
три улици, се намира Институтът за усъвършенстване 
на лекари — или ИСУЛ — в него има опитни кучета, поня-
кога от кучкарницата се измъкват кучета и тръгват да 
бродят из квартала. Сурото куче, за което става дума, 
се появи най-напред при психоневрологичния диспансер.

Беше следобед, в часовете за свиждане. Кучето леже-
ше на тротоара пред входа на диспансера и оглеждаше 
прозорците, сякаш търсеше някого там. Страдащият 
човек със сивото лице и сивите очи беше на своя про-
зорец, но той не обърна никакво внимание на кучето, а 
гледаше вторачено към училището; вероятно чакаше да 
се появят децата, за да им извика: „Кукуригу!“ Някои от 
хората, дошли на свиждане, подхвърляха хляб на кучето, 
но то не обръщаше внимание нито на хляба, нито на 
хората, лежеше неподвижно и гледаше прозорците на 
диспансера. Когато часовете за свиждане минаха и тро-
тоарът опустя, кучето стана и тръгна спокойно по 
улицата.

То стигна до тролейбусната спирка, дето Искър и 
булевард Волгоград се пресичат. Пътниците, качвали се 
на тролейбус № 1 от спирка Искър по посока на универ-
ситета, вероятно си го спомнят. То лежеше спокойно и 
тъжно до будката за афиши и прекара там до вечерта. 
Помня, че с децата ходихме да гледаме кучето. За първи 
път в живота си виждах куче с толкова тъжни очи и 
толкова нечувствително към заобикалящия го свят. То 
нито веднъж не стана, за да отърси нагизнатата си ко-
зина, не се отмести под стрехата на сушина, а лежеше 
спокойно, загледано в афишите. Като че беше животно 
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от друг свят, с други сетива. Спомням си, че гледах деца-
та да бъдат по-далече от него, може би то страдаше от 
непонятна болест, може би е заразено с някакъв серум в 
ИСУЛ и тъкмо този серум го е превърнал в меланхолично 
животно.

Мнозина от качващите се на тролейбуса подхвърляха, 
че кучето вероятно има среща с някого на тази спир-
ка, но изглежда, че онзи, дето му е определил срещата, 
е забравил. Някои казваха, че е най-добре да се позвъни в 
ИСУЛ да дойдат да приберат кучето, но никой не поз-
въни. Синът ми, който познава добре ИСУЛ, защото 
лятно време с други деца носи там плъхове, има прия-
тели сред медицинските работници и дори достъп до 
бурканите със спиртосани бебета в различна месечна 
възраст, та той, дето познава много добре ИСУЛ, каза, 
че там няма такова куче.

Вечерта то още бе там на спирката, обърнато към 
афишната будка. Дъждът се беше засилил, по тротоара 
се стичаше вода, но кучето не се отмести. Изглеждаше 
само малко смалено, мократа му козина бе опъната и при-
лепнала. Сутринта то вече не бе там. Синът започна 
да съжалява, че не сме прибрали кучето вкъщи, че такова 
куче може да се срещне на сто години веднъж, а дъщерята, 
която е по-малка, каза: Слава богу, че го няма това куче, 
голям страх ме беше! През следващите няколко дни раз-
питвах познати хора от квартала дали са срещали куче-
то някъде. Хлебарят от Искър ми каза, че през нощта бил 
първа смяна и когато палели пещта, пред фурната клечало 
някакво куче и очите му блестели. Той обаче не обърнал 
внимание какво е било кучето. Когато огънят изгаснал и 
започнали да мятат хляба в пещта, кучето изчезнало.

Разказвал съм на неколцина за това куче и съм разпит-
вал възможно ли е едно куче да прояви интерес единстве-
но към психоневрологичния диспансер и към една афишна 
будка; и към огъня, разпален в една фурна, ако кучето, за-
белязано от хлебаря, е било същото. И още: възможно ли 
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е кучето да страда с почти човешка болка и така силно 
тази болка да бъде изразена в неговия поглед? Зная, че ку-
чето е единственото животно, което се усмихва. По-
койният ми баща, голям любител на кучета, имаше едно 
куче безкрайно страхливо, боеше се да залае даже подир 
лисица, но се смееше великолепно. То се мотаеше винаги 
там, дето има повече хора, вреше се из краката им и ги 
гледаше право в устата, без да разбира техния говор. Но 
когато селяните се смееха, то също почваше да се смее 
и от радост удряше с опашка земята, като че се залива 
от смях. Тъй и човек, когато се смее много силно, започва 
да удря с един крак по земята, а децата просто се тър-
калят от смях. Същото това куче ходеше край реката, 
дето жени переха гръсти, и клечеше при тях, очаквайки 
те да почнат да се смеят. То и на воденицата ходеше, на 
воденицата винаги имаше навалица, народът не случай-
но казва: навалица като на воденица!, та из тая навалица 
много често се чуваха смехове. При появата на бесни ку-
чета то се завираше в топлата пепел на огнището и в 
очите му се изписваше страх. То познаваше само смеха и 
страха, но не и болката. При удар усмивката му става-
ше гузна, вероятно изпитваше известна неловкост.

В очите на странното куче, появило се в онзи следобяд 
в нашия квартал, имаше и болка, и мъка. Това знаех за ку-
чето и туй и разказах на момчетата от сервизната база.

— Това е било неговото куче! — каза живо момчето с 
монголоидните очи и се наведе отново над телевизора.

— Да... — проточи светлоокото и известно време 
двамата работеха мълчаливо, пълнейки своя кожен пъ-
пеш с демонтираните части.

На вратата се показа майка ми и ми направи знак с 
очи: Той се появи! Скочих бързо, в антрето видях жена 
ми, цялата разтреперана. Тя ми шепнеше да не отварям 
вратата, може би онзи отвън има някакво оръжие. Но 
и аз също тъй имах оръжие, бях си набавил къс железен 
лост, лостът стоеше изправен зад вратата. От една 
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седмица го чаках да се появи и ето сега той беше от 
другата страна на вратата и в ключалката се виждаше 
как жилото на неговия ключ играе и как човекът се мъчи 
да отключи.

Децата го наричаха Фланеления чорап, струва ми се, че 
името бяха взели от някакъв филм или от някаква книга, 
не помня. От известно време в нашата жилищна коо-
перация се бе появил някакъв човек, той опитваше да 
отключи вратите на апартаментите. Всички съседи се 
оплакваха от този тайнствен човек, особено жените. 
Вкъщи той няколко пъти бе опитвал да отключи вра-
тата, но нито майка ми, нито жена ми са имали кураж 
да извикат или пък да попитат онзи отвън какво иска 
или кой е, и т. н. След като човъркал известно време, 
човекът се отдалечавал безшумно и се чувало как започ-
ва да човърка вратата на съседния апартамент. Понеже 
той се движел безшумно, децата го нарекоха Фланеления 
чорап.

Сега Фланеления чорап стоеше отвън и аз виждах как 
се мъчи да отвори вратата с ключа.

Стиснах здраво железния лост, разтворих цялата 
врата и извиках с все сили:

— Какво искате!
— А! — каза Фланеления чорап и един бял съд се строши 

с трясък в краката му.
Пред вратата стоеше стар човек, в краката му бяха 

пръснати разбитите парчета на една купа и по площад-
ката се стичаше мляко. Старецът живееше в апарта-
мента над нас.

— Аз съм сбъркал вратата — каза той, като почна да 
отърсва панталона си от млякото. — Трета врата оп-
итвам, а гледам, че ключа не хваща! Тц, тц, тц!

Той почна да обяснява, че отслабналата му памет не 
помни и като отиде за мляко, сума време после се лута 
по етажите и опитва да си влезе вкъщи, но трудно 
налучква в коя врата точно трябва да влезе. Оставих 
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жените да разговарят със стареца, подпрях кисело желез-
ния лост зад вратата и изпитвах известна неловкост, 
че по толкова нелеп начин се разсея митът за Фланеле-
ния чорап.

Входната врата долу се разтвори с трясък, нещо 
почна да пищи, майка ми извика: Какво има? и отдолу 
гласът на портиерката се обади, че хванала див заек. Де-
цата веднага изтичаха долу да видят дивия заек, а така 
също и майка ми. Заекът пищеше по посока на парното 
отопление, дето го отнасяха, за да го заколят.

По-късно портиерката разправяше, че като отишла 
при автомобила, дето нещо се търкаляло в снега, се на-
вела и видяла, че това не е куче, а див заек. Търкаля се в 
снега, щото двата му задни крака били премръзнали и не 
можел да бяга. Чак в центъра на столицата да дойде див 
заек изглежда невероятно и като бъбрехме помежду си, 
съгласихме се, че тоя заек навярно е паднал от някой ав-
товлак на Родопа. Родопа изнася живи зайци за Италия, 
тоя се е измъкнал и е потърсил скривалище под автомо-
била, паркиран на тротоара.

Момчетата от сервизната база бяха много изнена-
дани, че на булеварда е хванат див заек, даже малко се 
съмняваха, но синът донесе опашката му от парното 
отопление и момчето с монголоидните очи почна да 
я върти с такова любопитство в ръцете си, сякаш за 
първи път в живота си виждаше опашка на див заек. 
Светлокосото затвори капака на апарата, настрои го, 
картината и звукът бяха безупречни.

Седнахме с тях да изпием по чаша коняк, жената отиде 
да ни приготви кафе. Помня, че и двете момчета пушеха 
и пиеха коняка с удоволствие. Забелязал съм, че младежта 
изобщо обича да пие коняк, достатъчно е човек да влезе 
в което иска кафене, за да се убеди в това. Пиеха коняк 
и пушеха, бяха много общителни, проявяваха любопит-
ство към различни събития и доста дълго бъбрихме. Тях 
особено ги впечатли смъртта на брястовете. Брясто-
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вите гори у нас започнаха да гинат повсеместно, както 
по времето на холандската болест от началото на века. 
Болест ли е това, или самоизтребване?

През изтеклата година бе забелязано масово самоу-
бийство на жаби, противно на доказателствата, че в 
живата природа човекът е единственото същество, 
което посяга на живота си. Брястовете — както цели 
гори, така и самотни дървета — гинат непрекъснато, 
сякаш вече е настъпил краят на този вид и нищо не е 
в състояние да го спаси. Короядите не са в състояние 
да пренасят заразата. Ако се изкорени заболяло дърво и 
се изгори заедно с корените и клоните, то това не пре-
гражда пътя на гибелта, защото в следващите дни на 
няколко километра от заболялото дърво заболява цяла 
гора. Дърветата умират, а гибелта остава и се пренася 
в друга гора. Болестите или гибелта са също живот и 
когато брястовете в една долина изчезнат, гибелта се 
пренася при брястовете в друга долина. Да, но гибелта 
не засяга други видове!, каза светлокосото. Не, казах, не 
ги засяга. Но ако брястовете се свършат, гибелта ще 
се прехвърли ли тогава на други дървета, дъб, топола 
или каквото там друго попадне на пътя є? Едва ли, ка-
зах, защото едно дърво не боледува с болестите на друго 
дърво, така както гъсеницата не яде черничевата шума. 
Черничевата шума я яде само копринената буба, макар 
че и тя е гъсеница. Изглежда, че между копринената буба 
и гъсеницата има таен договор да не си смесват пери-
метрите, или те още в пашкула си са програмирани, 
целият им живот и поведение е програмирано в мрака 
на пашкула, тъй че когато излезе на светлина, тя само 
изпълнява механически свойта програма. При гладни го-
дини гъсеницата ще изгине от глад, но няма да посегне на 
черничевото дърво, това дърво не є е програмирано. А 
гибелта ще изтреби брястовете и ще остане да будува. 
Ако след сто години се появи бряст, гибелта ще бъде 
около него, за да го прекърши с лапа. Лично аз съм убеден, 
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че гибелта, изтребила навремето динозаврите, все още 
стои и будува този вид втори път да не се появи. Защо-
то ние можем да се размножаваме на тази земя колкото 
си искаме, но щом изчезнем, никога не ще успеем да се 
появим втори път. Всеки вид в природата се множи, но 
веднъж изчезнал, той не може да се повтори.

Ето за какви работи бъбрехме с момчетата, те пуше-
ха, отпиваха големи глътки от коняка, като го затопля-
ха, стискайки чашите в дланите си. Кафето техниците 
изпиха студено, платих им, мургавото с монголоидните 
очи затвори ципа на своя кожен пъпеш и преди да тръг-
нат, двамата ме попитаха за улица Искър и как най-лесно 
могат да стигнат до нея. Обясних им и малко по-късно 
ги видях през прозореца как завиват край афишната буд-
ка по същата тази улица Искър, дето миналия месец се бе 
появило странното куче и бе будувало срещу диспансера.

* * *

Дотук, както читателят вижда, нищо особено няма, 
като изключим само появата на кучето и неговото 
мистериозно изчезване. Митът за Фланеления чорап 
се разсея, косматото животно под автомобила излезе 
премръзнал див заек, макар и да мяукаше с гласа на спя-
ща кукла, неговата опашка вече бе собственост на де-
цата ми, утре портиерната ще замирише на задушен 
заек, ниското въздушно налягане, появило се от няколко 
дни над София, ще се вдигне и ще отмине, други градо-
ве и земи предстои да опитат силата на циклона. Дано 
това стане скоро, мислех си, защото се канех да отивам 
в моето селце и да прекарам там до края на месец януари.

Четвърт час след като момчетата от сервизната 
база си заминаха, вкъщи дойде някакъв човек и се пред-
стави, че е от сервизната база. Че вашите хора вече ид-
ваха, казах аз на човека, и поправиха телевизора ми. Как 
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тъй са идвали?, попита ме учудено непознатият. Двама 
млади техници дойдоха и си отидоха преди четвърт 
час. Не може да бъде!, каза непознатият и попита може 
ли да ползва телефона. Той отиде при телефона и малко 
троснато говори със своята сервизна база. После затво-
ри телефона и ми каза троснато, че от тяхната база не 
са пращани други хора. Как да не са пращани, възразих му, 
ето вижте телевизора, работи нормално. Да не мисли-
те, че съм хванал в комина вашите двама техници и съм 
ги накарал да ми поправят телевизора. Но разберете, 
каза ми ядосано непознатият, в нашата база няма мла-
ди техници, там всички сме над четиридесет години! 
Тогава каква вина имам аз!, попитах също троснато не-
познатия. Той помълча, помълча и ми поиска разписката 
за поправката.

Разписка ли!. .. Ами че те не ми оставиха никаква раз-
писка. Вижте какво, каза ми непознатият, вие сте звъня-
ли в нашата база, после сте потърсили частни услуги и 
сега го увъртате. Ще си платите като поп разкарване-
то, денгубата ми, а така също и разкарването на колата, 
щото ние извършваме бързите услуга с коли, можете да 
погледнете през прозореца, за да се убедите. Няма къде да 
гледам, казах му, и никакви пари няма да дам. Да си оправя-
те работата в базата и да оставите почтените хора на 
мира. Сметнах, че тоя непознат човек е някой изнудвач, 
това ми стигаше да се скарам с него, но и той не отстъп-
ваше и стана цял скандал вкъщи. Семейството дойде на 
помощ, изнудвачът лека-полека почна да се оттегля и из-
лизайки навън, се закани, че няма да остави тази работа 
така и че аз съм щял да си нося последствията. Той прес-
качаше по две стъпала надолу. Затворих с облекчение вра-
тата след него и седнах да гледам по телевизията група 
момчета, които пееха някаква песен без думи.

Докато гледах момчетата, си мислех, че тая каша е 
забъркана от сервизната база. Подобно нещо ми се слу-
чи през 1967 година, поисках от комунални услуги да 
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дойдат да изциклят паркета вкъщи. Поради многото 
поръчки, каза ми тогава женски глас, ще могат да пра-
тят човек едва подир пет дни. Вместо пет дни обаче 
същия ден дойдоха две момчета с мотопед, казаха ми, че 
ги пращат от комунални услуги, плюха си на ръцете и до 
вечерта изциклиха паркета. Бяха яки момчета, работеха 
мълчаливо, помня, че след работа също пиха коняк и ста-
наха бъбриви; също като одевешните, дето поправиха 
телевизора ми. Питам момчетата как тъй се случи, че 
дойдоха същия ден, комунални услуги казаха едва след пет 
дни. Ами тя му е приятелка, каза едно от момчетата, 
като посочи с глава другото момче. Момичето, дето 
приема поръчките на гражданите в комунални услуги, му 
е приятелка, та понякога и на нас дава некой адрес. Ние 
не сме от комунални услуги, но минаваме там с мотопе-
да и неговата приятелка ни дава по някой адрес. Така си 
докарваме малко пари отгоре... Бяха много симпатични 
момчета.

Като си спомних това, реших, че историята с теле-
визора е същата и че момичето от сервизната база, кое-
то прие поръчката ми, сигурно е приятелка на русото 
или мургавото с монголоидните очи и им дава по някой 
адрес, за да преживяват и те. Сега вече съвсем спокойно 
мога да притисна сервизната база, защото частните 
специалисти няма откъде да научат, че моят телевизор 
е повреден, та да дойдат да го поправят и да изпрева-
рят държавната организация.

Дотук всичко добре, но оня, дето имаше вид на изнуд-
вач, се появи пак на вратата. Той водеше със себе си една 
дебела жена и още един мъж, според думите му, техниче-
ски ръководител на базата. Повторих всичко пред тях 
и разказах на техническия ръководител случая с циклене-
то на паркета. Вероятно и при вас момичето, което е 
приело поръчката, има приятел и е пратило приятеля 
си вместо работник от базата. Изнудвачът и дебелата 
жена извикаха едновременно и напълниха къщата ми до 
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тавана с думи. От цялата камара думи можах да разбера 
само, че подир обяд тя е била на телефона, тя е взела 
поръчката ми, че няма никакъв приятел и че как не ме 
е срам да говоря така пред мъжа є. Нейният мъж беше 
човекът с вид на изнудвач. На свой ред той освирепя, 
питайки непрекъснато как мога да обиждам така жена 
му, като след всяка втора дума се обръщаше към техни-
ческия ръководител с думите: А, другарю ръководител!

Де да знам, че тая, дебелата, ще излезе жената, с която 
говорих по телефона и че пък ще бъде и жена на техника 
от базата! Извиних се криво-ляво, попитах колко трябва 
да заплатя, платих си неустойката и вече исках да при-
ключа с тази история, когато техническият ръководи-
тел се разположи най-нахално и взе да ми чете едно конско 
евангелие за хулигански прояви, за недобросъвестност, за 
кражби на скъпи лампи и части, каквито не могат да се 
намерят на пазара. Той ме обвини даже, че не съм проявил 
бдителност да поискам документи от момчетата, че те 
може да са крадци, които милицията търси под дърво и 
камък, а аз съм ги приел по най-лекомислен начин. Не е въз-
можно, възразих веднага на техническия ръководител! Те 
бяха великолепни момчета! Какво говорите вие!

Говорим въз основа на опита, каза техническият ръ-
ководител, мигар за първи път ни се случва някой моше-
ник да мине преди нас, да тури дефектни части и да обе-
ре цялата кутия! Вие не знаете какви мошеници бродят 
из града! Я обърни апарата!, нареди той на човека с вид 
на изнудвач, а сам се запретна да отвинтва капака. По-
знах аз, усмихна се злорадо техническият ръководител, 
познавам аз много добре всички тия мошеници. Обрали 
ли са го, а другарю ръководител?, попита другият мъж. 
Обрали са го не, ами са помели всички части, като че с 
език са облизали кутията! Пада им се на такива!, намеси 
се дебелата жена и премести тромаво тялото си, та да 
може и тя да надникне. До шушка!, каза жената, а мъжът 
отново попита: А, другарю ръководител? Останалото 
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е ваша грижа, гражданино, нашата база в случая не носи 
никаква отговорност. Той ме попита не съм ли забе-
лязал, че изнасят части и че са ограбили телевизора ми. 
Не съм и помислял, казах му, просто гледах как момчета-
та пълнят своя кожен пъпеш с части от телевизора, но 
мислех, че те просто подменят части, като изваждат 
дефектните. Добре са те подменили!, засмя се пак злора-
до техническият ръководител и започна да се облича.

Мъжът с вид на изнудвач надникна в отворената ку-
тия и каза, че момчетата все пак не са задигнали всичко 
и че ми били оставили две телени пръчки. Само това 
не са успели да вземат, или по-точно това са ви остави-
ли в замяна, защото такива телове няма в апаратите. 
Какви телове?, попита техническият ръководител и 
надникна отново. Аз също погледнах и видях на дъното 
на кутията две телени пръчки, огънати във формата на 
елипса, или във формата на пъпеш. Бяха малко по-дълги 
от една педя. Моля ви се, моля ви се... започнах тогава 
аз, като се мъчех да си припомня какво точно съм забра-
вил. Изведнъж ми се стори, че забравям или че пропускам 
нещо извънредно важно, то бе някъде около мен, но не 
можех да се добера до него. Чакайте, чакайте! И внезап-
но ми олекна, защото се сетих какво забравяхме ние в 
разправията.

В разправията ние бяхме забравили, че телевизорът 
работеше. Той и сега продължаваше да работи, изобра-
жение и звук бяха безупречни. Чакайте!, казах аз тогава 
злорадно на ония от сервизната база. За какво ограбване 
говорите, когато телевизорът ми продължава да рабо-
ти. А!, хвана се за главата техническият ръководител, 
а мъжът с вид на изнудвач каза: А, другарю ръководител!

Те пак се напъхаха в кутията, но там освен двете 
телени пръчки, легнали на дъното, нямаше нищо друго. 
Не ги докосвайте, извиках аз и притиснах телевизора 
до стената, да не би ония да вземат и откъртят от 
дъното телта. Техническият ръководител клекна пред 
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апарата, смени каналите, удължи и скъси образа, засили и 
намали звука, после се изправи и лицето му постепенно 
доби свиреп израз.

— Вие, значи, искате да ни вземете за подбив!— обърна 
се свирепо към мене техническият ръководител. — Тури-
ли сте два тела в кутията и искате да ни доказвате, че 
само с два тела в една празна кутия може да стане теле-
визионен приемник. Какво си въобразявате вие?

— Нищо не си въобразявам! — кипнах аз. — Махайте ми 
се от главата и повече не ме занимавайте със себе си!

— Ааа, така ли, другарю ръководител! — попита мъ-
жът с вид на изнудвач. — Той сам си е поправял апарата, 
а ни вика нас, та да издевателства над нас!

— Издевателства и обижда! — допълни дебелата жена.
— Махайте се по-скоро — беснеех аз. — Какво си въобра-

зявате вие? Че аз да не съм Айнщайн!
— Си! — каза ми техническият ръководител!
— Съм, не съм, махайте се!
След като се скарахме, ония си обраха парцалите и си 

заминаха.
Оттогава започнаха неприятностите ми със сервиз-

ната база, но аз ще си позволя да не занимавам читателя 
с тези дребни главоболия, а да продължа изложението си 
по-нататък, без да нарушавам неговата последователност. 
В един и същи ден човекът със сивото лице и сивите очи 
от психоневрологичния диспансер не извика кукуригу към 
децата, нещо повече, той ги замеряше с пантофите си, 
на булевард Волгоград се появи див заек, две непознати и 
извънредно симпатични момчета задигнаха всички части 
от телевизионния ми апарат, като вместо тях туриха 
две телени пръчки в кутията. Дали пък тия момчета не 
са нови айнщайновци, гениални откриватели, които по-
средством две пръчки ловят образ и звук и за които утре 
целият свят ще шуми, тъй както чуваме сега шума около 
смъртта на брястовите гори, около самоубийството на 
жабите или присаждането на човешки сърца?
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* * *

Двете момчета бяха изчезнали. Напрягах паметта 
си, за да си припомня дали не съм ги срещал по улици-
те на София, дали не съм ги зървал в некое кафене, но 
опитите ми да си спомня техните лица отпреди бяха 
безуспешни. Две съвсем обикновени и приятни момче-
та, нищо необикновено нямаше в тях и в държанието 
им също; необикновеното бяха тия две телени пръчки, 
оставени в къщата ми. Бях притежател на едно ново 
откритие, но наред с това къщата ми започна да се пъл-
ни с безброй въпроси. Отхвърлих предположението, че 
е възможен такъв невероятен скок в телевизионните 
предавания на нашата грешна земя. Следващата ми ми-
съл бе, че това са хора от извънземна цивилизация, макар 
че съм доста скептичен хора от извънземна цивилизация 
да тръгнат към нашата планета и да се набутат право 
у Йордан Радичков, та да му поправят телевизора и да 
разговарят за някакво си куче, появило се и изчезнало по 
много мистериозен начин в края на месец декември.

Ако анализираме фактите, ще сметнем, че всичко до-
тук е само един фейлетон, насочен против несъвършен-
ствата на нашата апаратура, защото колкото е по-слож-
на една апаратура, толкова е тя по-несъвършена.

Можеше да е фейлетон, ако е измислица, и ако праз-
ният ми телевизор в момента мълчеше. Той обаче бъ-
бреше и говорителят съобщаваше външните новини, 
попоглеждайки ме от време на време. Децата седят край 
мене, споглеждат се, момчето се мъчи нещо да размишля-
ва, момичето се поусмихва. Първо момчето почна да ме 
разпитва, после и дъщерята и за да удовлетворя детско-
то любопитство, бях принуден да съчиня една версия, 
по възможност от най-наивните, и понеже бе фантас-
тична, децата, струва ми се, я харесаха. Ще си позволя 
тук да изложа и самата версия.
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Двете момчета не са от никаква сервизна база. Ако 
погледнем през прозореца навън да видим как бушува ци-
клона, започнал от три или четири дни, може би ще при-
емем, че тази ветровита стихия е породена от прибли-
жаването на чуждо тяло към земната атмосфера. Какво е 
това чуждо тяло? Това чуждо тяло е един най-обикновен 
звездолет, строен от хора от друга цивилизация. Двете 
момчета, които управляват звездолета, са решили пъ-
тьом да кацнат и на нашата земя. След като са кацнали и 
се запознали със земята, те поискали да отлетят отно-
во, но тогава открили, че имат повреда в апаратурата. 
Как да се отстрани повредата? Най-близко до ума е да се 
влезе в някоя къща, където има телевизор, да се вземат ча-
стите от телевизора за поправка на звездолета, а в самия 
телевизор да се поставят тия две телени пръчки — ра-
бота съвсем проста и лесна, защото на другата планета 
всички телевизори приемат образа и звука посредством 
две телени пръчки. Двете момчета тъкмо това са напра-
вили. За тях е било много лесно да подслушат телефон-
ния разговор, който имах със сервизната база, и веднага се 
явиха на посочения адрес.

Ако знаехме това отпреди, щехме да ги разпитаме 
подробно за тяхната планета, можехме да купим яке-
тата им, както и кожения пъпеш, дето онова, мурга-
вото, го стискаше под мишница. И ние единствени 
щехме да притежаваме вещи от друга планета, както 
и да знаем некои тайни, до които човечеството ще се 
добере подир хиляда или подир две хиляди години. Но 
момчетата се държеха толкова естествено и толкова 
обикновено, че на човек ни за миг не би му минало през 
ума, че това са хора от друга планета. Ами че те даже 
и коняк пиха и конякът много им се хареса.

А кучето?, попита дъщерята. Сигурно кучето е било 
с тях, те си го карат оттам, но като са кацнали на 
земята, кучето е тръгнало по своите си кучешки рабо-
ти и се е загубило. Затуй то седеше на тролейбусната 
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спирка и чакаше, надявало се е, изглежда, двете момчета 
да дойдат с тролея. Синът ми забеляза, че мургавото 
момче било казало: Това е неговото куче! Чие негово? 
Или са били трима? Може и трима да са били! Помня, 
че синът много съжаляваше, гдето не сме прибрали то-
гава кучето вкъщи. Малко ли е да имаш куче от друга 
планета. Дъщерята, която се боеше непрекъснато от 
това куче, беше щастлива, че не сме го взели. Тя изпит-
ваше голям ужас от него. После казах, че те сигурно са 
били трима, единият е останал да пази звездолета, а 
другите двама са дошли да вземат частите от телеви-
зора ни. Сега ще си поправят машината и през нощта, 
когато е тъмно и никой няма да ги забележи, ще отле-
тят обратно към своята планета или пък към други 
светове.

— Ура! — извика синът и извади от джоба си малки 
лъскави клещи. Те имаха синкав оттенък.

— Какво е това? — попитах.
— Взех ги от тях — каза момчето.
— Как си ги взел от тях?
— Ами така, взех ги. Те, като разглеждаха опашката от 

дивия заек, ми свиха опашката в торбата, аз пък, нали се 
мотах край тях, им свих тия клещи.

— Как можеш да задигнеш на хората клещите! — недо-
умявах.

— Ами те как ми свиха заешката опашка! — недоумява-
ше момчето. — Те ще си имат заешка опашка, аз пък ще 
си имам клещи от друга планета!

Разгледах клещите, върху дръжките им бе изобразена 
формата на пъпеш. Вероятно такава е и формата на 
тяхната планета.

Дотук добре: наивно и детско, почти като фантас-
тичен роман. Но по-нататък?. . . По-нататък децата 
отидоха да си легнат, синът, стискайки клещите под 
възглавницата, готов да сънува, а дъщерята пъхнала юм-
ручета под възглавницата. А по-нататък?
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По-нататък събитията продължиха да следват своя 
ход, като че се движеха по предварително начертана 
програма.

Един час по-късно кварталът се изпълни с хора в бели 
престилки, претърсваха се мазетата, таваните и вхо-
довете на жилищните кооперации, бяха се събрали също 
тъй и много доброволци. Излязох навън да разбера какво 
търсят хората в бели престилки и от едного от тях 
научих, че от психоневрологичния диспансер е избягал ня-
какъв човек. Продължих по улицата и през решетките 
на прозореца, където виждах човека със сивото лице и 
сивите очи, видях много хора, все непознати, но него го 
нямаше там. Долу обясняваха, че страдащият човек, из-
вестен с кукуригането, е избягал. Вратата била заключе-
на отвън, ключът бил в ключалката, решетките на про-
зореца били непокътнати, входът на диспансера също 
бил заключен и дежурният твърдеше, че никакъв човек 
нито е влизал, нито е излизал от сградата. Та той да не 
е насекомо да се измъкне от стаята! Имаше нещо много 
мистично в изчезването на човека със сивото лице и ако 
употребявам тази дума, то е, защото и до днес власти-
те не можаха да се доберат до никаква нишка, никой не 
успя да влезе в следите на беглеца и никой повече не го 
видя. Той беше човек с име и фамилия, доведен от едно 
село от негови роднини за лечение. Проверката в село-
то установи, че там не е имало такъв човек, че този 
човек е бил настанен от непознати хора за лечение в дис-
пансера и възможно е същите тия непознати хора да са 
организирали бягството му.

Обратният път към къщи, виелицата и преспите раз-
бъркаха съвсем мислите ми, но по-късно, вече в леглото, 
пушех и подреждах отново събитията. Някои факти 
добиха особена острота, изпъкнаха, излязоха по-напред 
от другите факти и събития и в един миг ми се сториха 
извънредно прости. Някакво звено досега се бе губило 
или някакси не успяваше да влезе в общата верига. Но с 
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бягството на човека със сивото лице веригата вече ми 
изглеждаше цяла.

Човекът със сивото лице и сивите очи е настанен по 
много загадъчен начин в психоневрологичния диспансер. 
Ако обясним загадката около неговото настаняване и из-
чезване, то струва ми се лесно ще можем да подредим и 
останалите факти. Догарящата цигара пареше пръстите 
ми, фантастични мисли припламваха ярко и гаснеха бързо, 
оставяйки сива пепел подире си. Те бяха като лъжливи-
те огньове, които виждаме лете в горите, човек нито 
може да стигне до тях, нито може да влезе в дирите им. 
Въпреки туй не се отказвах, а продължавах да търся с на-
деждата, че все някак ще успея да открия секрета на тази 
невероятна история.

По едно време като че някой ми каза: Ами ако чове-
кът със сивото лице и сивите очи е също от извън-
земен произход и ако има връзка с двете момчета и с 
кучето?. .. Не е възможно, казах си вътрешно, тогава 
историята става съвсем фантастична или съвсем 
детска! Мигар те са били трима, дошли със звездолет 
и с едно куче, за да настанят третия в диспансера! 
А защо не!, казах си подир малко. Те са били трима, 
сивият е вероятно командирът на звездолета, той е 
пътувал с кучето си. Доближавайки нашата земя, си-
вият е заболял, той е започнал да изпитва непознато 
страдание. Двете момчета са били принудени да ка-
цнат на нашата планета и да настанят командира на 
звездолета в психонев рологичния диспансер за лечение. 
Той е извикал кучето по телепатичен път, възможно 
е да е внушил нещо на това куче, да го е изпратил ня-
къде, макар че аз добре помня как той нито веднъж не 
погледна кучето от прозореца, а чакаше децата да из-
лязат от училището, за да им извика кукуригу. Или ку-
чето е пристигнало тук, надявайки се да внуши нещо 
на господаря си, да го върне чрез своето присъствие в 
нормално състояние?
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Това са сложни въпроси, трудно е да намерим отговор 
за тях. Всеки случай съм склонен да мисля, че момчетата 
са настанили човека в психоневрологичния диспансер, 
докато поправят звездолета си. Те задигнаха частите 
от моя телевизор, но оставиха в кутията своя схема, 
затова не може да става тук дума за кражба. Почти съм 
убеден, че излизайки от къщи, те са взели човека със себе 
си по начин, известен само на извънземни хора, поправи-
ли са летателния си апарат и са заминали, тръгнали с 
него да търсят кучето.

Както и сам читателят вижда, наивно обяснение, 
но друго нямам подръка, затуй ще се задоволя с това 
обяснение поне още няколко дни, защото още няколко 
дни останах в София, обиколих съседните улици, някол-
ко пъти ходих в психоневрологичния диспансер, но не 
посмях да изложа своите приумици там. В края на сед-
мицата заминах за селцето и ако до пристигането ми 
там с полуусмивка гледах на събитията, то там научих 
истории, които окончателно затвърдиха в мен убежде-
нието, че през месец януари сме били посетени от хора 
от извънземен произход.

На път за селцето внезапно си спомних една много 
интересна подробност. Сетих се, че когато двете мом-
чета си тръгнаха и трябваше да ги изпратя, аз излязох 
с тях в антрето. Там до окачалката има голямо огледа-
ло, но не ги видях отразени в огледалото. Себе си видях, 
макар че стоехме тримата в антрето, те не се отра-
зяваха в огледалото. Тогава ми се стори, че може би ги 
закривам или те стоят под такъв ъгъл, че не виждам в 
стъклото образите им. Сега във влака си спомних много 
добре, че стоехме заедно, скупчени пред огледалото, но в 
огледалото тях ги нямаше.

* * *
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Селцето димеше синкав дим, вглъбено в себе си, потъ-
нало във вълчи преспи. По пъртините скриптеха кон-
ски шейни, дворовете червенееха от недалечната Коле-
да. Под стрехите се ветрееха разпънати свински кожи, 
натъркани с пшеничени трици, за да изтеглят маста 
от тях. Моята къща студенее, спреглото за ловитба 
на сойки стои празно. Някой е задигнал мамула, виждат 
се дирите му в снега -— как е дошъл, поразтъпкал се е 
около спреглото и после се е върнал обратно. Първата 
ми работа бе да нацепя дърва, да напаля печката, сетне 
направих клопката за сойки, разринах снега с лопатата 
до улицата, дето намъшени крави отиваха на водопой 
към реката.

Подир кравите, тръгнали на водопой, виждам Исус. 
Родителите му дали това име, селяните по-късно го съ-
кратили и всички му викаха Сусо. Сусо бие с огниво вър-
ху кремък, за да хване огън и да запали цигарата си. Той 
хвана огън, размаха праханта, разпали хубаво цигарата си 
и ми вика: Живо-здраво, добре дошъл, научи ли? Какво да 
науча?, питам го. А, ти нищо не знаеш тогава!, казва ми 
Сусо и гледа как кравите вече превалят по пъртината 
към реката. Ще ти кажа, но най-напред требе да се почне 
от вълците. И ето какво научавам аз:

Най-напред съобщението на чехословашката осве-
домителна агенция от Прага: „Една дамаджана сливо-
вица се е оказала съдбоносна за три вълка в Източна 
Словакия. Притежателят на контрабандно сварена-
та ракия скрил дамаджаната в една нива. По-късно 
той я намерил счупена, а до нея лежали три вълка, 
потънали в дълбок пиянски сън. Тъй като в Чехосло-
вакия дават по две хиляди крони за главата на един 
вълк, селянинът решил да направи добра сделка. Той 
закарал тримата пияници в близкото село, където те 
изтрезнели и макар и вързани, хвърлили населението в 
паника. В края на краищата ловецът предал вълците 
на местната пожарна команда и получил шест хиляди 
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крони, но след това трябвало да заплати хиляда кро-
ни глоба за незаконно сварената ракия.“

На мене, разправя ми Сусо, веднага ми текна, че мога 
и аз да се възползвам от една такава работа, вземам да-
маджана ракия и я отнасям в Бибино лице, та я турям в 
една нива. Турям я там, значи, на такова място, че нито 
пряспа да я затрупа, нито пък вятър да я оголи съвсем. 
Ти знаеш Бибино лице, такова място, дето ми требеше, 
е лесно да се намери. Та турям там дамаджаната, казвам 
си: Исусе, бог да ти е на помощ, усуквай сега яки върви, 
вълците ще слезат от Петлова чука, и нали пътят им 
към колибите минава през Бибино лице, ще налетят пра-
во на дамаджаната!

И тъй, като си споменавам името, се запретвам да 
суча яки върви. Суча до късно през нощта, по едно 
време чувам вълчи вой, виелица вие над къщата ми, 
казвам си: Те вече са тръгнали, Исусе! и почвам по-бър-
зо да суча вървите... Едва дочаквам да се разсъмне, взе-
мам няколко дървета, щото не съм глупав аз като сло-
венеца, ами ще вържа вълците, като на всекиго туря 
по едно дърво в устата, и ще опъна назад дървото с 
вървите, все едно че юзди съм им турил. Скръц, скръц, 
значи по снега, и ми дава впечатление, че не се чернеят 
вълци в Бибино лице, ами нещо големо там стърчи, 
нещо едро, теле ще е викам си. Но като го доближа-
вам, виждам, че не е теле, ами е нещо като пръч, пър-
чаво, козиняво, козината му се влачи по снега и грива-
та му се тръска. Исусе!, прекръствам се аз и почвам 
да давам назад, а лъвът се също прекръства и също 
започва да дава назад, оттегля се към Петлова чука. 
Сдобих тогава кураж, върнах се при дамаджаната и 
гледам, че дирите на лъва са големи като паници. Не 
бех виждал още такива дири, страх ме набра изпърво, 
но после сдобих кураж и си викам: Исусе, ако словенеца 
вълци е хванал, ти да не би да стоиш по-долу от него, 
бог ти праща лъв в нивата. Хвани го!
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И тъкмо си викам това, виждам от другата страна 
на дамаджаната върху снега къртици. Къртица до кър-
тица, излезли върху снега, всяка лежи по гръб и не мърда. 
И до всяка къртица виждам голяма диря от лапата на 
лъва, значи викам си, лъвът се е въртял в нивата и е 
изравял къртици. Но за какво ли ще е изравял къртици, 
когато никъде кръв не се забелязва и нито на една кърти-
ца не е посегнал, а само ги е обръщал по гръб.

Хайде де!, казвам на Сусо. Мигар през зимата кърти-
цата ще излезе отгоре и ще тръгне да ходи по снега. Тя 
през лятото не излиза, камо ли през зимата! И аз това 
се чудя, смуче цигарата си селянинът. Лятно време как-
то и да съм опитвал да изкопая къртица, все не съм 
успявал. Вървя с мотиката на пръсти, дебна я, когато 
ще изхвърли земя нагоре, да си повдигне къртичината 
и да я изкопая с мотиката, но никоя не съм издебнал. 
Мисля си с моя акъл, че като вървя на пръсти по зе-
мята отгоре, къртицата слуша вътре и какво ли си 
вика: Тоя горе ходи на пръсти по покрива ми, крадец ще 
требе да е, я дай назад в мазето! И си слиза тя надолу 
в своето къртичо мазе, а Сусо ходи горе на пръсти и 
дебне Михаля с мотиката. Не можеш да го надхитриш 
това животно!

Та като гледам къртиците по снега, те ми дават още 
по-голямо впечатление. Вземам една къртица, ще я зане-
са, викам си на Иван Гаврилов, той сигурно знае като 
каква ще е тая работа. Иван Гаврилов ни говори за алко-
хола, че когато не го пиеш, го владееш, а като го пиеш, 
той те владее. Сигурно Иван Гаврилов ще знае и за кър-
тицата, но да ти кажа ли, като го питах, нищо не можа 
да ми каже, а пък за лъва ептен не можа да ми каже, а ми 
заръча да отида да се наспя, защото сметна, че съм пиян. 
Тъй ли е!, амбицирам се аз и решавам да хвана лъва с вълчи 
клюси (капан). Имам такива клюси, залагм ги в Бибино 
лице сред къртиците и изчаквам. Не верваш ли!, връцна 
се Сусо и хвърли угарката на пъртината.
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Бех започнал отново да разравям снега с лопатата и 
Сусо наверно е сметнал, че не му вярвам. Разбира се, не 
му вярвах, чак лъв да се появи в околностите на селцето 
през месец януари! Кой ли ще повярва!

Не, ти чакай, продължава Сусо. То наистина не беше 
лъв, а куче. Колкото едно теле големо, но космато като 
лъв. И го хванах, ще знаеш. Отивам на следната сутрин 
в Бибино лице, кучето се хванало в капана, лежи върху 
снега и не мърда. Доближавам го, то даже не ме поглежда, 
а гледа как изпод снега излизат къртици край него и коя 
какво излезе, се обръща по гръб и застава неподвижно. 
Колкото и да беше голямо кучето, не ме изплаши, както 
ме изплашиха къртиците. Кучето си лежеше кротко, 
хванато за предните лапи, мълчеше, ама като погледнах 
очите му, стори ми се болнаво. Турих му едно дърво пре-
ко устата, завързах здраво отзад за шията, после го вър-
зах отделно с яки върви, и тояга турих помежду мене и 
него, да не би да скочи по пътя отгоре ми, и го поведох. 
То тръгна веднага, но главата си държи назад, за да гледа 
как подир него излизат къртици, обръщат се веднага по 
гръб и замират. Исус, бог да ти е на помощ!, прекръст-
вам се и гледам да стигна по-бързо селцето. Кучето вър-
ви подире ми, ама досущ безразлично, все едно че мене ме 
няма и все гледа своите къртици. Исусе! Исусе!

Имах един коларски синджир, с него спъвах колата си 
по нанадолнищата и връзвам с тоя синджир кучето под 
сайванта. Народ се струпа да гледа, Иван Гаврилов също 
се струпа, ама гък не може да каже. Един ден и една нощ 
стоя кучето, ни иска да яде, ни иска вода да пие. Гледа 
пред себе си в снега, сигурно чака да излезе от там кър-
тица. Появи се само една, полута се напред-назад и легна 
неподвижно по гръб пред него. Народът се стукна назад 
и един по един хората почнаха да се измъкват. Всичко 
цъка с езици, не може да повярва. Кога на другата сутрин 
гледам под сайванта стои само половината синджир, ня-
кой го прерязал като с нож. Диря обаче никъде не се виж-
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да ни кучешка, ни човешка, като че някой е прерязал син-
джира и е отнесъл кучето по въздуха. Йес! Йес!, започна 
да вика Сусо подир кравите си, къде там се мушиш в 
сеното, момаа жено ялова! Йес!

Той подскочи по пъртината и отдалече хвърли осте-
на си подир кравите, които пребръкваха една копа сено.

През деня аз разпитвах мнозина за кучето, дори и са-
мия Иван Гаврилов. Според него то изглеждало болно, си-
гурно е страдало от кучешка тения. Никой дотогава не 
бил виждал подобно куче, козината му по-дълга от овча 
вълна. Суро, със сури очи, ни зло, ни добро, лежи и мълчи, 
загледано в легналата по гръб къртица. Бях почти сигу-
рен, че кучето, хванато в капана, е същото онова куче, 
появило се миналия месец край психоневрологичния дис-
пансер и по-късно на тролейбусната спирка при афишна-
та будка на булевард Волгоград. Приумицата, че е куче от 
извънземен произход, се затвърдяваше от обстоятел-
ството, че при появата си кучето е извадило на повърх-
ността на преспите къртиците. Няма земно същество, 
което ще е в състояние да внуши на къртицата да на-
пусне своя лабиринт и да излезе на повърхността, за да 
лежи неподвижно сред бялата виелица. Някакъв древен 
прародител ли е навестил къртицата и с шифър, извес-
тен само нему, я изважда на повърхността, или кучето е 
минало оттук, за да изтрие паметта на наследството 
и даде нова програма на това подземно животно?

За мен всичко това си остава тайна.
Що се отнася до самото изчезване на кучето, то е 

лесно осъществимо. Двете момчета, след като са взе-
ли човека със сивото лице и сивите очи от психонев-
рологичния диспансер, са дошли тук със своя звездолет, 
взели са със себе си и кучето и са заминали по пътя си, 
продължавайки изпълнението на своята междузвездна 
програма. А че те са минали през селцето, има още едно 
доказателство и нека читателят ми позволи да се спра 
и на него.
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* * *

Вечерта след като Сусо хванал кучето в Бибино лице, 
в една от къщиците на селцето няколко моми се събрали 
на седянка. Сред момите имало и една мома Софрона, съ-
седка на момичето, в чиято къща била седянката. Някои 
моми бродирали, някои плетели, а Софрона била дошла 
с къделя вълна и хурка, тя приготвяла прежда, за да я 
праща следващата седмица за боядисване.

Не много време след като момите се събрали, на вра-
тата се почукало, стопанката отворила и всички ви-
дели на вратата двама ергени с якета. Според момите 
ергените били млади момчета, но засукани. Може ли?, 
попитали те и стопанката казала: Заповядайте! Тя им 
дала метла да отупат краката си от снега, момчетата 
измели снега старателно от нозете си и влезли в стая-
та. Едното момче било светлооко и по-приказливо, дру-
гото било мургаво, носело торба под мишница. Свет-
лоокото седнало до момата Софрона и є показало една 
кадифяна къртица, лапите є стоят разперени настрани, 
като че се кани да хвръкне, козината є мека, лъщи на лам-
пата и се прелива ту в черно, ту в синьо. Всички моми 
разгледали къртицата, после онуй мургавото я прибра-
ло в торбата и попитало няма ли вино стопанката. И 
отишла стопанката заедно с мургавото момче в избата 
(мургавото момче носело фенера, за да є свети, наточила 
вино и всички пили, и моми и момчетата, но най-много 
момчетата пили и харесали много виното. Били много 
засукани момчета, харесали се на момите, затуй всяка 
от момите пък гледала на нея да є излезе късметът. Вся-
ка се смеела все по-силно и по-силно, дано обърне внима-
ние върху себе си, момчетата също се смеели и тогава 
момата Софрона, като се обърнала, застинала в ужас.

Тя се обърнала към светлоокото момче до себе си и 
както момчето се смеело, видяла, че има червен конец на 
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зъба си. Боже, едва не извикала момата Софрона, тия са 
от другия свят!

Според преданията на селцето, ако духът на човека 
след смърт  та му се завърне подир време на земята и по-
скита няколко месеца, то той отново добива плът и 
става като всички останали хора, само че се храни с кръв. 
Това старо поверие, внушавано търпеливо от деди и пра-
деди, се било загнездило и в душата на тая мома и тя пом-
нела много добре как да разпознава такива хора, чийто дух 
отново е станал плътен. Пак според преданието такива 
хора имат на зъба си червен конец и ако вие успеете да ги 
разсмеете — нещо много трудно, — ще забележите черве-
ния конец на зъба им. Пак според преданието, духовете, 
върнали се от другия свят, много обичат риба, или от 
всичко най-много обичат риба, и момата Софрона, коя-
то добре помнела това, казала: Защо седите тука, ами не 
идете в Живовци при Мустакерата. Той е наловил мно-
го риба, изпекъл е рибата и заръча да отидете, та да ви 
нагости. А откъде е пътят за Мустакерата?, попитало 
светлоокото момче. Ей го къде е, рекла момата Софрона, 
през Петлова чука като ударите и ще слезете право при 
Мустакерата. Много е студено да бием сега през чуката, 
казало момчето и отпило от виното.

Пак според преданието такива хора трябва да бъдат 
пратени в съседно село. За да се стигне при Мустаке-
рата, трябва обаче да се мине през вълчата гора, а там 
вълците веднага ще разкъсат човека. Двете момчета 
обаче не се поддали и останали при момите на седянка-
та. Момата Софрона тогава измислила една хитрост.

Тая мома започва да къса вълна от къделята и да я 
туря в пазвата си. Като късала и гледала да я не видят, 
тя успяла бързо да си свърши къделята и станала. Къде?, 
пита светлоокото, като гледа как са є набъбнали гър-
дите. Ами че изпредох си къделята, ще отида вкъщи да 
си взема друга къделя. Ааа, няма да ходиш никъде!, казва 
светлоокото и се усмихва. Ще отидеш вкъщи и повече 
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няма да се върнеш на седянката. Ще се върна, казва мома-
та Софрона, а двете момчета не вярват, че ще се върне 
и мургавото застава пред вратата. Ако ти си отидеш, 
ще развалиш седянката! Момата Софрона трепери цяла-
та и мисли как да се отскубне, но не може да измисли и 
все повтаря: Ще се върна! Накрай є хрумва спасителна 
мисъл и казва на момчетата: Щом не вярвате, че ще се 
върна, вземете едно въже, вържете ме през кръста и от-
пускайте въжето от другия край. Ако се забавя или ако 
не се върна, вие ще почнете да теглите въжето назад и 
ще ме изтеглите.

Верно!, казали двете момчета, взели въже от стопан-
ката, вързали момата Софрона през кръста и хванали 
другия край. Момата излиза навън с празната къделя, 
вратата оставена леко притворена, за да не се жули въ-
жето през нея, ония държат здраво, а момата Софрона 
размотава постепенно въжето, докато накрая то се 
отпуснало. Другите моми от седянката се смеят звън-
ливо, гледат да привлекат погледите на засуканите мом-
чета към себе си, момчетата също се смеят, но държат 
под око вратата да видят кога там ще се появи момата 
Софрона с новата си къделя.

Тъй минало доста време. Тая мома ни излъга, казало 
мургавото. Ако ни е излъгала, ще почнем да теглим и ще я 
изтеглим както си е легнала в леглото, по нощница. Хай-
де, изтеглете я, да я видиме ние!, почнали да подканят 
момите и двете момчета си плюли на ръцете и почнали 
да теглят въжето. На едно място, въжето се запънало, 
ни напред иска да върви, ни назад пък тегли. Сигурно мо-
мата се е хванала някъде с ръце, я за дърво, я за камък, и не 
иска повече да идва при нас. Раз-два! Те потеглили силно и 
въжето пак тръгнало равно, на леки пресекулки и с покла-
щане, както върви човек. И както теглили двете момче-
та, а момите от седянката се смеели, скривайки смеха си 
с длани, навън се чули стъпки. Момчетата тогава казали: 
Шшшшшт, и дръпнали изведнъж силно.
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И щом те дръпнали силно въжето, вратата изтрещя-
ла, сякаш върху нея изгърмяло оръдие, разтворила се до 
краен предел и всички видели, че вместо момата Софро-
на на вратата стои един страшен пръч и очите му 
святкат страшно на светлината. Това било само миг. 
В следващия миг пръчът се втурнал в стаята, насочил 
напред страшните си рога. Всички почнали да се спася-
ват както могат. Моми от седянката ми разказваха, че 
двете момчета, като видели, че не ще успеят да се про-
мъкнат през вратата, скочили през прозореца, пръчът 
с рогата се спуснал право подир тях, скочил и той през 
прозореца, нахлулият вятър хвърлил сняг в стаята, из-
мел миризмата на пръчовина и затръшнал сърдито вра-
тата. Всички момичета почнали да плюят в пазвите си 
от ужас, че някаква магия е превърнала момата Софрона 
в козел.

От съседни къщи наизлезли хора, задали се фенери, по-
сле неколцина мъже тръгнали с фенерите по дирите на 
момчетата и на пръча и дирите ги отвели на Петлова 
чука. Там селяните намерили пръча да подскача право на-
горе, като че иска да боде някого в пространството. 
Платото на Петлова чука било цялото отъпкано, но 
извън чуката никакви следи не се забелязвали, снегът 
стоел девствен в звездната нощ.

На следващия ден се разбрало, че бягайки, двете момче-
та са задигнали и една разпъната свинска кожа под стре-
хата на едного от селяните, а Сусо открил, че кучето, 
хванато с клюсите, също е пропаднало някъде.

За мен тия факти са достатъчни, за да бъда убеден 
окончателно, че двете момчета, след като са взели чо-
века от диспансера със себе си, са минали през селцето да 
вземат и кучето и са отлетели по своя маршрут. Нищо 
вече не е в състояние да ме убеди в обратното и макар 
и да не вярвам в извънземни цивилизации, вече допускам, 
че нашата планета е обект на тяхното любопитство. 
Появата на кучето край селцето е свързана с определена 
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задача, за което свидетелстват и къртиците, излегна-
ти неподвижно върху снега. Допускам, че момчетата не 
са знаели къде точно се намира кучето, но човекът със 
сивото лице и сивите очи е знаел, кучето е изпълнявало 
заповедите му, но той не е можал да предвиди от ста-
ята на психоневрологичния диспансер вълчите клюси и 
тъкмо затова беше сърдит и замеряше сърдито децата 
с пантофите си, вместо да им извика кукуригу. Първа-
та грижа след освобождаването на човека от диспансера 
е била освобождаването на кучето. За хора от извън-
земен произход това е била съвсем лека и проста рабо-
та, въпреки дебелия синджир на Сусо. Хряс!, и го няма 
синджира. Но за хора от друга цивилизация един бодлив 
и свиреп пръч не е нито толкова лесна, нито толко-
ва проста работа. Допускам, че двете момчета са били 
безкрайно изумени, когато вместо момата Софрона по 
риза на вратата са видели насочените напред рога на на-
стръхналото животно. Страхът е всемирно явление.

Необяснимо за мен е обаче задигането на свинската 
кожа. Колкото повече време минава, толкова повече 
тази кожа се превръща в загадка.

Що се отнася до момата Софрона, тя и сега е жива 
и здрава и не се е превъплъщавала. Тя ми разказа, че след 
като видяла червения конец върху зъба на светлоокия, 
след като скрила половината къделя в пазвата си и тръг-
нала с въжето към дома, влязла в двора и кривнала към ко-
шарата, дето бил вързан техният бодлив пръч. Момата 
Софрона отвързала въжето си от кръста и вързала с него 
пръча. После тя се прибрала, залостила здраво вратата, 
но не си легнала, а разтопила с духане леда на прозореца и 
застанала да наблюдава през дупката. Тя видяла как ония 
взели да теглят въжето, как пръчът се опъвал, но прис-
тъпвал все пак през двора. Обаче когато стигнал до пор-
тата, забил рога във вратницата и не мръднал повече. 
Ония оттатък изглежда, че опъвали много силно въжето, 
защото портата отхвръкнала и се закачила чак на покри-
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ва на кошарата, а пръчът заситнил по пъртината, след-
вайки въжето пред себе си. После той ударил така силно 
вратата с рога, че дърветата наоколо сринали товара на 
снега от себе си. По-късно се чули викове, говор, наизлязъл 
народ с фенери, фенерите тръгнали по дирята.

А момата Софрона гледала през размразената дуп-
ка на прозореца и видяла как се носи из въздуха опъна-
тата свинска кожа, дето ония я откачили по пътя си 
изпод една стряха. И вървяла така кожата, покачила 
се по Петлова чука, после виелица я скрила от погледа, 
а когато виелицата отминала и снегът паднал пак на 
земята и утихнал, на чуката нямало ни хора, ни кожа. 
Само пръчът подскачал горе и се виждали селяните как 
пъплят през преспите към него, а фенерите им светкат 
и се люлеят. Тогава момата Софрона взела едно сито и 
го окачила отвън на вратата, а после си легнала и до 
сутринта нищо не се случило.

Според момата Софрона ония от другите светове па-
дат малко глупави: ако видят сито на вратата, няма да 
влязат, преди да преброят колко дупки има ситото. А 
ситото има много дупки, дори и до средата не можеш 
да стигнеш и ще сбъркаш с броенето, та пак трябва да 
почнеш да броиш отначало. И като сбъркаш така някол-
ко пъти и почваш пак да броиш отново, то нощта си 
отиде. Сутринта те се крият в горите, а вечер пак ид-
ват. Затуй ти дръж ситото окачено пред вратата си.

Лично аз никога няма да окача сито, защото не вярвам 
в бабини деветини, нито в празни приказки. Едно съжа-
лявам, че не можах да срещна отново двете момчета, 
те бяха толкова приятни, общителни и подкупващи 
момчета. Вярно е, че човекът от психоневрологичния 
диспансер ме притесняваше, но в края на краищата той 
беше страдащ човек. Едно отиване до платото на Пет-
лова чука не ми подсказа нищо повече. Там имаше сняг 
до пояс, равен, чист, ослепителен на януарското слънце. 
Мога само да отбележа, че платото бе великолепна пло-
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щадка за кацане или за излитане на междузвездни кораби. 
Разпитвах в селцето, дали са забелязали нещо около Пет-
лова чука, да кажем, през есента или през лятото и един 
ловец ми каза, че през лятото в горите на Петлова чука 
се появили много цигараджии. Това е гъсеница, която 
свива листата на дървото, както пушачът си свива ци-
гарата, затуй народът нарича тая гъсеница цигараджия. 
Цигараджиите осукали цялата гора на Петлова чука и 
останали да спят там през зимата.

Възможно ли е появата на цигараджията да е някакъв 
знак за приближаването на звездолет, както е и със смър-
тта на старите брестове? Отговорите ще ни даде бъ-
дещето, нашето време е време само на въпросите.
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ДО НЕБЕТО И НАЗАД

Голямо вълнение беше. Народ се трупаше пред черказка-
та парна мелница, не само мливари — цялото село. Там 
стърчеше една ракета. Духовата музика гърмеше със 
своите медни тръби, а около ракетата се разхождаше с 
ногавиците си от пърчова кожа Гоца Герасков и хвърля-
ше прощални погледи към народа, към равнината и към 
Петлова чука — всяка зима той сечеше там церова гора.

Сега там имаше преспи.
Гоца Герасков си спомняше как преди много години 

селото имаше само един австрийски триор и това бе 
единствената машина, после с много усилия на всестран-
ната кооперация бе купена и веялка, а сега стопаните по-
строиха космодром и всяко село праща вече свои ракети 
в небето.

От миналото на Гоца му бяха останали само ногави-
ците, дъбени в една гмитровска табанджийница. Тези 
гмитровчени бяха големи майстори и ако в старите 
времена се правеха ракети, сигурно гмитровчени щяха 
да дъбят ногавиците и на ракетите.

Ето какво си мислеше Гоца Герасков, докато се разхож-
даше, а музиката гърмеше в пространството и целият 
народ, струпан наоколо, тъй високо шумеше, че на човек 
можеха ушите да му се пръснат. Имаше и речи, то се 
знае, макар че Гоца не обичаше речи, защото беше човек 
на действието. Той прегледа отново своите ногавици и 
се качи в ракетата.

При трясъка на излитането селските музиканти не 
оставиха своите тръби и това направи на Гоца Герас-
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ков извънредно силно впечатление и много го трогна. 
Но той нямаше време да мисли дълго за него, защото 
заснежената земя се отдалечаваше бързо и дори почна 
да съзира нейното въртеливо движение от запад към 
изток. Беше чувал, че земята се върти, а сега, като гледа-
ше, си мис леше, че не може вече да има никакво съмнение 
във въртенето.

Небето все повече се приближаваше. Уголемената луна 
подлагаше гърба си и черказецът почна да избира място 
за кацане, макар че къщи и хора не се виждаха никъде. 
Както и да е, най-после намери удобно място и кацна. 
Ударът бе толкова слаб, че едва го почувства. Щом си 
показа главата навън, се учуди от огромния облак прах, 
вдигнат от ракетата. Кихайки, Гоца Герасков започна да 
се разхожда по луната, но освен прах там нямаше нищо.

От прах ногавиците му почервеняха като лисици.
Не дай си Боже, мислеше черказецът, докато крачеше 

по един баир, вдигайки прах и кихайки, тук да построиш 
къща и жена ти да иска да си простира прането! Дума 
да не става, реши той, докато кихаше, изключено е! На 
тази луна дори едно пране човек не може да изсуши!

Голямо кихане беше!
Като покиха тъй и не видя нищо повече освен прах, 

Гоца Герасков се качи в ракетата и тръгна обратно към 
земята. Земята висеше в пространството и продължа-
ваше да се върти от запад към изток цялата побеляла; 
само по средата имаше една черна ивица и черказецът си 
помисли, че туй черното трябва да е Африка.

Приближавайки, той съгледа най-напред тръбата на 
черказката парна мелница и разпрегнатия добитък. До-
битъкът дъвчеше царевичак, но щом видя ракетата, 
спря да дъвче, а от мелницата изтичаха мливари и се 
втурнаха право към селото. Гоца Герасков кръжеше и 
търсеше място за приземяване. По околните пътища 
се изсипваше на тумби, на тумби народ, за да срещне 
черказеца. Най-напред вървеше прочутата духова му-
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зика на прочутото село Калиманица (музикантите им 
все по ноти свиреха, не бяха слухари като черказките); 
идеха и от другите прочути села Горна Камена Рикса, 
Горна Лука и Верениците; и те бяха с музики. Само от 
Живовци човек нямаше — общинския бик били изпусна-
ли, та трябвало да го гонят. В туй село всяка година 
изпускат общинския бик.

Щом видя баира с церовата гора над селото, Гоца Герас-
ков реши, че е най-добре да се приземи на него — там сега 
имаше големи преспи и много лесно щеше да стане тази 
работа.

Тъй и направи — приземи се в една пряспа. Снегът бе 
толкова пръхкав, че ракетата цяла потъна в него и вди-
гна снежен облак до небето. Гоца Герасков се измъкна от 
пряспата, поотупа ногавиците си, седна и се спусна по 
баира като шейна право в село Черказки. По улиците 
гърмяха музики, комините димяха и разнасяха мирис на 
свинско, по дворовете червенееха големи петна в снега 
— там бяха клани прасетата. Черни биволи се разхожда-
ха, ревейки от време на време като лъвове, и допълваха 
гордата черказка картина.

— Айде бе, Гоца! — завикаха от всички страни.
— Какво стана там бе, Гоца? — запитаха от всички 

страни.
— Ей, нищо не става — каза им Гоца Герасков. — Само 

един прах и кихавица. Голяма кихавица, ви казвам!
— Как тъй само прах! — не вярваха другите.
— Прах като на вършачка — уверяваше ги Гоца Герасков.
— Брей, да се не види!
— Прах, прах! — каза Гоца Герасков.
Тогава черказкият народ, а и народът на другите про-

чути села почна да говори и да възкликва: „Само затуй 
ли трябваше да се праща човек до небето! Сума пари се 
потрошиха!“ Гоца Герасков ги оглеждаше не много тро-
гателно, защото във възклицанията долавяше известен 
упрек, и трябваше пак да им каже:
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— Вяра нямате ли? Ногавиците ми почервеняха като 
лисици!

Той им каза това с такъв тон, както би ги попитал 
навярно: „Вие в Бога не вярвате ли?“, сякаш неговите 
ногавици бяха Господът. Оттам си отиде право вкъщи. 
Посрещна го жена му с ръце брашнени до лактите и пре-
ди да го целуне, погледна дали не си е съблякъл пуловера по 
пътя. Защото всяка любеща жена най-напред се грижи за 
туй — мъжът є да си облича пуловера, за да не настива, и 
не дай боже да закъснее — и от тези грижи май че време 
за друго не є остава.

— Слава богу, върна се! — почна да плаче щастливата 
жена.

— Голяма работа — каза Гоца Герасков, сваляйки ногави-
ците от краката си. — Вдигнах малко прах в небето и се 
прибрах. Всеки черказец на мое място щеше да направи 
същото. Добре че се върнах за празниците!

А черказкият народ и народът на другите прочути 
села се разотиде по домовете заедно със своите музики, 
та всеки по домовете да посрещне празниците.

Гоца Герасков можеше да каже на селяните, че е видял и 
въртеливото движение на земята в пространството, 
и дори искаше да им го каже, но си помисли: „Те за луната 
не ми повярваха, та за земята ли ще повярват!“ — и не 
им каза.
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СКАКАЛЕЦ

(Необходимо пояснение: Пред мен е спецалният кос-
мически брой на вестник „Работническо дело“. Април, 
1979г., екземпляр 000 000. Този нулев брой на вестника 
бе сложен в космическия кораб, с който излетя българ-
ският космонавт Георги Иванов. Месец преди това 
бях помолен от редакцията да напиша разказ за специ-
алния брой, предназначен за четирима читатели-космо-
навти. Съдбата не бе благосклонна към нас, тя не ни 
остава ни миг време, за да може да се прочете вестни-
кът в космоса. Вестника ние разгърнахме и прочетохме 
на земята. Бях направил малка рисунка, гледах ту нея, 
ту препрочитах разказа, спирах се на отделни думи и 
изречения, търсех в тях допълнителен и суеверен сми-
съл, защото тежка за нас бе първата ни космическа 
одисея, но и героична бе, разтърси тя всички ни дълбо-
ко и откънтя тревожно във всяко сърце. Всеки народ 
изстрадва сам себе си, ние не правим никакво изключе-
ние, и всеки народ сам отвоюва победите си, опитите 
си за летене и приземяването. Сега, като препрочитам 
отново разказа, предназначен за четене в космоса, си 
мисля, че е добре, гдето героят подхвъркна като ска-
калец от покрива на къщата и чувам как в бебешките 
люлки на Аврамови махали се носи тихо жужене. Бебе-
тата са повити като какавиди в снежните си пелени, 
но под мишниците им никнат невидими крилца, тихо 
жужат с тях бебетата и чакат деня, когато ще се по-
катерят по покривите на къщите, ще обгледат от-
горе света и примамливата небесна синева и да не се 
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учудим един ден, ако някое от момчетата отхвъркне 
отново и изчезне в небесната синева.)

Още преди няколко години Институтът за социал-
ни проучвания забеляза, че махалите, колибите и коли-
барските селища, пръснати в планините, са селища със 
затихващи функции; тоест  — те нямат никаква перс-
пектива за развитие, а се оставят на доизживяване, 
тъй както стари обуща не могат да се подновят, ами 
се оставят на доизносване, докато им изпопадат токо-
вете и се отпорят подметките им. Научната социоло-
гическа мисъл прободе тия селища, както се пробожда 
насекомо с карфица, класифицира ги върху смъртния им 
одър и на тях не им оставаше нищо друго, освен да се 
подчинят на публичното пророчество и да притих-
нат, като оставят подир себе си само студени и пусти 
огнища. (Амин!)

Това науката, подобно на петричка врачка, го предсказа 
много определено, обаче махалите и колибите не можаха 
да го разберат, ами продължаваха да живеят естествено 
и просто своя колибарски живот. Не зная как точно е 
било по другите махали и колибарски селища, но за Авра-
мови махали мога да кажа, че ни една функция не затихна. 
През пролетта джанките в градините нацъфтяха отно-
во, пчелите излязоха от кошерите, изпълниха въздуха с 
жужене, петлите зачервиха гребените си, закукуригаха гла-
совито, покачени върху оградите, два щъркела се появиха 
в небето, изрисуваха няколко кръга над Аврамови махали и 
се спуснаха в ланското си гнездо; в дворовете подтичваха 
и блееха агнета, овните притуриха още по един пръстен 
върху извитите си рога, та станаха съвсем витороги, 
старият Аврам Вдовеца си доведе млада вдовица, всички 
го виждат как реже с бичкия на двора, дялка, спре се да се 
ослуша, пак почва да дялка, кове или реже — той сковава 
дървено магаре посред двора. Новата му стопанка слиза 
чевръсто по стълбите и говори, вади вода от кладенеца 
и продължава да говори, та е трудно да се разбере дали 
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вителът на кладенеца цигука повече, или стопанката го-
вори повече от витела. Щъркелите тракат в гнездото, 
пригласят на говорещата стопанка, пререждат клечките 
на гнездото, поправят и ремонтират, обгърнати в свен-
лив дим. Лани, когато Аврам Вдовеца беше още вдовец, 
тежък и мрачен дим излизаше на тласъци от комина му, а 
ето тази пролет димът е свенлив и не люти тъй остро 
в очите. Друго е кога женска ръка стъкне нежно огъня в 
огнището!

През отворените прозорци на къщите се чува как ня-
къде реве бебе, в един двор на тънко въженце се развяват 
от вятъра снежни пеленки, всяка къща дими миролюби-
во със свой собствен дим, или още по-точно: със свой 
собствен почерк изписва собствената си биография вър-
ху небето.

Ни следа от затихващи функции, ами напротив — и 
най-простият човек ако погледне отдалеко Аврамови 
махали, ще види той как всяка функция функционира 
нормално. Дори свраката, която лани отгледа петима 
разбойника под носа на самите махали и като влашка 
циганка крадеше непрекъснато от дворовете храна за 
разбойниците си, дойде и тя да потегне гнездото, сума 
тръне отмъкна от оградите, ходи за кал в дола да изма-
же гнездото, ходи да види също така новата невеста на 
Аврам Вдовеца и по всичко личеше, че и тая година ще 
отглежда млади разбойници и че никак не е запозната с 
прогнозите на Института за социални проучвания.

Земята постепенно се е затоплила, стоплиха се и ка-
менните зидове, на един зид Аврамко Глухонемия съзря зе-
лено гущерче как се припича, погна той гущерчето, вейна 
се като крило върху зида и в миг го прибра в капата си. 
Старци седяха на припек, примижали срещу слънцето 
и срещу новата невеста на Аврам Вдовеца, повикаха с 
ръце Аврамко при себе си да покаже какво е скрил в капа-
та си. Аврамко, подвижен и лек като скакалец, мигом се 
понесе с босите си нозе към старците. Магия някаква се 
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просмукваше в топлия и пълен с пролетни миризми въз-
дух, и самият Аврамко като някаква магия се носеше, лек 
и подвижен между зидовете. Старците примижаваха 
насреща му и тихо въздишаха, на неговите години и те 
така като скакалци леко се носеха из Аврамови махали, 
та само тук и там докосваха с пети земята. Сега съвсем 
се бяха спешили, всички до един облечени в едноредни 
костюми с тесни ревери.

Това бяха неизносените костюми на синовете им от 
града, пратени на старците в махалите за доизносване, 
както се пратиха например старите телевизори „Опе-
ра“ на доизживяване и вечер от всяка къща можеше да 
се чуе как кихат, кашлят и заекват старите апарати 
и пълнят махалите с черно-бели изображения; както на-
пример и някоя друга стара мебел се изпрати, та почти 
във всяка къща може да се види фотьойл (боже, каква 
трудна дума за написване и още по-трудна за произнася-
не!), в който стопаните повече се препъват, отколко-
то да седят; и някоя бабичка може да се види с износен 
анцуг и обуща с токове, подарени є милостиво от снаха-
та за доизносване. В дъждовно време шушляк тук и там 
ще се появи, защото и него модата прогони от града, 
та тръгна той да се скита немил-недраг из махалите, 
колибите и колибарските селища.

Аврамко също тъй не бе запознат с прогнозите за за-
тихването на функциите. Млад и напет бе, подвижен и 
бърз, русоляв, рошав, синкави бяха очите му, прелестно 
се вторачваха те в човека, пълни с подвижни пламъчета 
и сенки. Момъкът не можеше да говори, но като ръко-
махаше и гледаше право в очите събеседника си, той не 
само с ръце, ами и с очите му говореше или доизказва-
ше това, което ръцете не бяха в състояние да кажат. 
Светла бе ризата му, чистичка, и панталоните му бяха 
чистички, макар и възкъси. Като стигна при старците, 
разтвори той капата да видят какво има в нея. Стар-
ците надникнаха и видяха в капата зеленото гущерче, 
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свито боязливо на дъното. В това време при групата 
пристигна възсух старец, облечен в официален черен кос-
тюм, силно втален в кръста — той износваше абитури-
ентския костюм на внука си. Старецът водеше подире 
си жълтоока млада коза, козата дъвчеше дървена щипка 
за пране вместо биберон.

Той чукна с пръст Аврамко по челото и къде с думи, 
къде с ръце му викаше: Аврамко, Аврамко, стига си сми-
тал зелени гущери от зидовете, ами си намери някоя глу-
хоняма Аврамка да задими и твоят комин, па един ден 
и Аврамчета да плъпнат из двора ти и да надуят гай-
дите! Аврамко клатеше глава, ама тъй я клатеше, че не 
мож разбра съгласен ли е, или не е съгласен. Най-старият 
от групата рече: Оставете момчето, не е то още за же-
нене, на него акъла му изглежда възглупав. Той във всякоя 
детинска игра ще се набута, ако децата играят на прес-
кочикобила, и той ще иде да играе с тях, ако прескачат 
локвата, и той ще иде с тях да прескача...

Аврамко оглеждаше усмихнат старците, но изведнъж 
престана да ги гледа, вторачи се в нещо над главите им. 
Те се обърнаха и видяха високо зад себе си деца, покачени 
върху един стар навес, покрит с каменни плочи. Децата 
канеха някак тайно, само със знаци Аврамко при себе си, 
когато видяха, че той ги забеляза, засилиха се всички вку-
пом и скочиха от навеса, като всяко поотделно размах-
ваше ръцете си, все едно че хвърчи. Где пропаднаха, дявол 
ги знае! Отстъпи назад Аврамко, засили се, прескочи зида 
и потъна и той вдънземя при децата!

Невестата на Аврам Вдовеца се появи отново на 
двора, като говореше, Аврам спря да сковава дървеното 
магаре, заслушан в говора на невестата си, запали цига-
ра и тръгна към старците, седнали на припека. Детски 
гласове се чуха изпод навеса, децата канеха възглупавия 
Аврамко да се качи с тях на покрива ето по оная сенар-
ска ритла, за да видим, като се засилваме отгоре, кой 
най-далеко ще скочи. Край навеса имаше стара слама, де-
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цата скачаха в сламата. Един от малчуганите се качи по 
сенарската ритла върху покрива, искаше да покаже колко 
далеко отскача, той бе с червен елек, разкопчан, като се 
засили, разтвори елека си, та заприлича на червено кри-
ло, помахваше с него, все едно че подхвъркна и се бухна 
в старата слама пред навеса. „Еееей!“, чу се груповото 
възкликване на децата.

Старците видяха как вкупюм деца и Аврамко се по-
катериха върху навеса, наредиха се те горе на билото, 
почнаха да размерват нещо с крачки, побутваха Аврамко 
пред себе си, момъкът ръкомахаше много оживено и енер-
гично, той искаше да разкаже с ръцете си на децата нещо 
извънредно важно, но децата, изглежда, не разбираха ця-
лото красноречие на жестовете му. Старците и те не 
всичко разбираха, забелязаха сбаче, че момъкът все повече 
и повече се повдига на пръсти. Той плю на ръцете си, 
засили се, чу се как тупат голите му пети по каменните 
плочи на покрива, вейна се отгоре, без да спира да ръкома-
ха, по едно време почна да маха и с ръце, и с крака, като че 
се мъчеше да се залови с ръце и с крака за въздуха. Замете 
пътьом една цъфнала джанка в двора, бръмнаха сърдито 
пчелите в джанката, докосна с боси нозе копа сено, без да 
спира да ръкомаха, от копата се намери върху покрива на 
следващата къща, с големи скокове пробяга по билото на 
къщата, събориха се с трясък няколко керемиди, но той 
не им обърна никакво внимание, а продължи да се носи 
като скакалец от покрив на покрив. Кога стигна края 
на махалите, видяха всички как Аврамко маха отчаяно 
с ръце и с крака, сякаш иска да покаже на всички, че вече 
се държи със зъби и нокти за въздуха. Успя да се задържи, 
премина лъкатушно и бързо над нацъфтелите трънки и 
джанки и без да спира да ръкомаха, започна постепенно 
да се отдалечава от Аврамови махали.

Пълно слисване настъпи в махалите. Новата невеста 
на Аврам Вдовеца спря да говори в двора, децата насяда-
ха смълчани върху каменните плочи на покрива, единият 
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щъркел подскочи от гнездото, направи кръг и пак кацна 
в гнездото.

„Той май че подхвъркна!“, рече старецът с вталения 
абитуриентски костюм, а жълтооката коза до него 
спря да дъвче дървената щипка за пране. Най-старият 
от старците се обади: „Той хвъркна, като че гореше!“... 
Появиха се жени, нададоха викове, смъкнаха децата от 
покрива, свалиха сенарската ритла, всяка жена хвана 
здраво за ръка детето си. Премина вятър, посипа маха-
лите с бял цвят от джанките, старецът с абитуриент-
ския костюм се наведе над Аврамковата капа да хване 
гущерчето за опашката. И щом той го хвана, дръпна се 
силно зеленото гущерче и се стрелна право през краката 
на хората, а опашката му остана в ръката на стареца. 
Пусна я той на земята, опашката постоя, постоя и 
подрипна нагоре. Хората леко отстъпиха.

Опашката пак постоя, постоя и отново подрипна 
нагоре.

Оттогава ни някой видя Аврамко, нито пък се чу нещо 
за него. Старите забраниха на децата да се качват по по-
кривите, уж че можело някое дете да падне и да се пребие, 
а всъщност те се боеха, че като играят по цял ден горе по 
покривите и подрипват, може изведнъж някое от децата 
да отхвърчи като скакалец. Но колкото и старите да се 
стараеха да спешават децата, тук или там те все откри-
ваха по някой малък разбойник, прокраднал се тайно горе 
на покрива. Седи малкият разбойник с обелен нос горе на 
билото, подсмърча, бленува, наоколо му Аврамови махали 
димят миролюбиво с комините си, старците продължа-
ват да износват едноредните костюми на синовете и 
ако човек обгърне с поглед цялата спокойна и епична кар-
тина, ще разбере, че няма скоро да стихнат функциите на 
махалите, на колибите и на колибарските селища, защото 
ако те стихнат, кой тогава ще остане да клечи горе по 
покривите като скакалец и кой ще доизносва едноредни-
те костюми на градовете?
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СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА

Веднъж една сврака разказваше на група свраки как е бил 
сътворен светът, а така също как е бил сътворен и са-
мият човек. Според нея всичко е станало по следния на-
чин, а именно:

В началото бог действително сътвори небето и земя-
та, но земята бе безвидна и пуста и навсякъде се разсти-
лаше тъмнина. И като гледаше цялата безвидност, Бог 
си зададе въпрос, питайки се: „Как от всичкото това да 
се създаде светът?“ По израза на лицето му личеше, че се 
затруднява. Тогава там прелетя сврака. Тя сякаш висеше 
в самата безвидност и пустота, наполовината бяла, на-
половината черна. Като видя как е разделена на бяло и 
черно, Бог се подсети какво да прави, защото рече: „Ще 
отделя и аз светлината от тъмнината, тъй както и 
при свраката бялото се отделя от черното!“

И отдели Бог светлината от тъмнината.
Светлината нарече ден, а тъмнината — нощ.
Бе ден първи от сътворението на света.
Бог видя, че стореното от него е добро нещо. Той 

благослови свраката за подсещането, казвайки: „Нека за-
винаги и во веки веков денят и нощта загръщат земята 
с бяло и черно, тъй както с бяло и черно е загърната и 
самата сврака!“

Чувайки тези възхвалителни думи, свраката поле-
тя над сътвореното, прославяйки Господа с възгласи: 
„Кяа! Кяа!“

Докато тя летеше, видя как пред очите є Бог отдели 
земята от небето, произведе треви, дървета и храсти, 
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за да има къде свраката да каца, да гледа света отвисоко 
и да му се любува. После на небето се появиха слънце-
то и луната, звезди заблещукаха и земята се освети. И 
нареди Бог водата да произведе влечуги и риби, и пти-
ци да полетят над земята. Той ги благослови и им рече: 
„Плодете се и се множете! И особено вие, врановите 
птици — свраката, хайдушката гарга, гарванът и про-
чие, — защото, като дойде потопът и Ной тръгне да 
плава с ковчега (кораба) през него, то най-напред ще пусне 
вранова птица, за да види има ли пред себе си суша, или 
водата е без брегове!“

Като чуха казаното за потопа и за Ноевия ковчег, 
птиците се струпаха край своя сътворител, питайки 
защо вранова птица ще бъде пусната от Ноевия ковчег, 
а не друга някоя птица, като кокошева например или во-
доплаваща. Защото водоплаващата, освен че ще хвърчи, 
би могла и да плува през потопа, без да се удави. Бог рече: 
„Защото врановите птици съобразяват, а кокошевите 
и водоплаващите не съобразяват!“... От своя страна 
врановите птици започнаха спор коя от тях да полети 
над потопа — дали чавката, дали хайдушката гарга, дали 
гарванът и т.н., но Бог рече, казвайки: „Предопределено 
е тази птица да бъде свраката!“, и по този начин пре-
крати всякакви спорове.

По-нататък Бог създаде земни зверове, добитък и 
всякакви гадини, а на шестия ден рече: „Иска ми се да 
сътворя човек по Наш образ и по Наше подобие, обаче 
как да стане това, не зная!“ Бог разбираше, че с думи 
това няма да стане, както бе досега с другите твари. 
Защото Бог сътворяваше всичко само с думи (слово). 
Кажеше ли например папуняк, то от устата му ту-
такси изхвръкваше папуняк. Щом кажеше гущер, от ус-
тата му тутакси изпълзяваше гущер, весел, черноок и 
пъргав. Той надничаше от самата Божия уста, сякаш 
наднича иззад някоя каменна пукнатина. Бог казваше 
бръмбар, и мигом от Господнята уста политаше бръм-
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бар. Той отбръмчаваше сърдито, като по този начин 
благославяше създателя си.

И така нататък, и така нататък. Щом Бог кажеше 
нещо, и то мигом ставаше, независимо от това дали е 
водно, земноводно или сухоземно същество, дали е люс-
песто, с перушина, или пък е голо, както например са 
голи жабата и голият охлюв.

Пред човека обаче Бог изпита затруднение, защото с 
думи не можа да го сътвори. Изпадайки в голяма нелов-
кост, Бог се обърна към свраката, питайки я: „Как би 
ме посъветвала, любезна сврако, да постъпя? Като как 
например да направя всичко, че да бъде то по мой образ 
и по мое подобие и да е добро? И от какъв материал да 
го направя?“ Свраката рече: „Трогателно е, Господи, че се 
обръщате за съвет към мене, свраката, но какъв съвет 
бих могла да дам аз със сврачия си акъл, освен да ви по-
съветвам да го направите тъй, както аз правя своето 
гнездо!“ Бог прояви любопитство и отиде да види как 
свраката прави гнездото си. В момента тя го измазваше 
с кал, която копаеше с човка от брега на близката река. 
Даде тя на бог от калта, той я опипа с пръсти и рече: 
„Това, изглежда, че ще е добро за целта!“

И започна бог да прави човека от същата кал, с коя-
то свраката измазваше гнездото си. От време на вре-
ме той спираше, за да се посъветва със свраката и да я 
попита дали направата му е добра и дали не изкривява 
човека, като изтъква едно за сметка на друго. В смисъл 
какъв? В смисъл такъв, дали на незначителното не при-
дава значителен вид или обратно — дали значителното 
не показва като незначително. В живота това е голяма 
беда и се среща много по-често, отколкото ние можем 
да предположим.

Ето така бог създаде човека. Той го огледа от всички-
те страни и рече: „Наистина стана по мой образ и по 
мое подобие, но като го гледам как е рошав, заприличва 
ми донякъде в главата на свраче гнездо. Дори аз, негови-
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ят сътворител, не зная в бъдеще какво ще се мъти в 
туй гнездо!“ После бог се обърна към свраката, казвайки: 
„Да знаеш, че за тази наша съвместна работа, любезна 
сврако, човекът ще ни бъде вечно признателен и благо-
дарен!“

Бог обаче не позна.
Човекът, вместо да е признателен и благодарен на 

нас, свраките, ни преследва навсякъде и ни обявява извън 
закона, а папуняка е турил под закрила на закона. Той ни 
замеря с камъни, задига яйцата от гнездата ни, нарича ни 
„проклети свраки“, а когато се случи да убие някоя наша 
роднина или да я улови в капан, връзва я за единия крак и 
я окачва да виси на коша за кукуруз, за да плаши другите 
свраки...

Неблагодарно същество е човекът!
Той не само с нас, свраките, така постъпва, но и с 

господа си тъй постъпи. Един ден човекът и със себе 
си по този начин ще постъпи. Той или ще стъпче себе 
си в калта, както захвърли в калта и стъпка образа на 
сътворителя си, или ще се обеси на коша за кукуруз, за 
да виси там като сврака и да плаши себеподобните си!“

„А защо това е така? — попита старата сврака и про-
дължи: — Бог много обичаше да дружелюбничи с мене. Той 
дружелюбничеше по всякакъв повод, подпитвайки ме за 
едно или друго нещо. Но най-много дружелюбничеше, кога-
то правеше човека по свой образ и по свое подобие. Той 
тогава непрекъснато дружелюбничеше с мене. Съветваше 
се кое как да бъде направено и все се съмняваше, че няма 
да успее да направи истински човек, а че ще напише само 
черновата на човек. Трябва да кажа, че благодарение на 
това дружелюбничене от страна на господа спрямо мене 
човекът все пак можа да се появи на белия свят в този 
си именно човекоподобен вид, макар и като чернова на 
човек, а не в някакъв друг по-нечовекоподобен вид.

Оттук насетне вече от самия човек зависеше дали ще 
седне да поправя, да усъвършенства и да преписва божи-
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ята чернова, или ще се задоволи с нея такава, каквато е, 
тъй както е писана от божията ръка. Като наблюдавам 
човекоподобния човек от онова време и всички негови 
по-сетнешни действия, все си мисля, че той постепен-
но свикна с божията чернова и че днес тя почти напъл-
но го задоволява.“
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