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На 8-и декември 

случайни неща няма

Едно време по едно време живеех в Германия. Хем за 
кратко, хем за дълго. Хем работех, хем не работех. Хем учех, 
хем не учех. Всъщност и тогава, както и сега, предимно пиех.

Поминувахме в общежитията към трийсетина българи, 
на външен вид от кол и от вЪже, но иначе добри момчета. 
На едни основната дейност беше да учат, на други – да се 
забавляват, а на трети – да крадат. Наричахме го „промоция“. 
Звъни се по телефона: „Ало, баце! Свършила е пиячката“. 
„Споко! В супера има промоция.“ Отиват трима души – два-
ма за перде, а последният с широко яке. Първият си купува 
например салам, вторият паста за зъби, а този с якето го на-
тъпква с уиски и водка. Взема и хляб за парлама. На касите 
малко калабалък и хайде, готово – вечерта е подсигурена. Ето 
няколко съвета: Много е важно да не се „промотират“ плос-
ки бутилки, защото се изсулват. Не „промотирайте“ също и 
ледени бутилки – те карат ръцете ви да изстиват и така губи-
те сетивност в най-сюблимната ситуация. Насочете се към 
триъгълни бутилки! По-лесни са за задържане и най-продъл-
жително могат да бъдат стискани под мишница. Изстрадана 
философия.

Харабийската страна на живота в чужбина освен „промо-
циите“ беше и обстоятелството, че чествахме и техните праз-
ници, и родните. Нескончаема черпня. Налице обаче беше 
една конкретна дата, която все не сколасвахме да ознамену-
ваме – Осми декември. В Германия на този ден не почиват и 
само отбелязват нещо, свързано с Божията майка. Къде ще 
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го сравняваш със студентския празник? На едното се палят 
свещи, а на другото се пие. 

Ето защо решихме ние, по-авантюристично настроените 
съкооператори, да им покажем на немците какво значи Осми 
декември, и понеже се падаше сряда, а ние бяхме кой на бач-
кане, кой на лекции, го отложихме за съботата. 

11-и декември. 1999 година. Събота.
Парадоксално колко мъдрост е заложена в максимата, че 

на този свят случайни неща няма. Ще разберете какво имам 
предвид.

Бях събуден към осем от викане и грачещ говор на изклю-
чително развален немски. Оказа се, че в стаята срещу мен 
настаняват двойка азиатци, с които, моля ти се, ще се нало-
жи да деля кухня. Знаете как е – общи мазни съдове, общи 
гранясали тенджери, отòпват ти блажното от тигана. Стой на 
място! Аз моята манджа не си я давам. Нямаше да се съглася 
и да делим хладилника. Над него бдях като над свое дете. 
Пълнех го с продукти, а след това го изпразвах. После пак 
пълнех и пак изпразвах. Щом го отворих, ми причерня – бяха 
набутали всички мои покупки в едната половина, без ред и 
закономерност. Аха да спретна бесен скандал и гледам – в 
тяхното отделение се мъдрят едва кесия краставици, олио и 
оризови питки. Дожаля ми. Явно не разполагаха с достатъч-
но средства. Зачудих се с какво да им помогна и тъкмо об-
мислях дали да не ги даря с буркан русенско варено, когато 
те, все едно от нищото, се появиха около печката, вдигнаха 
патърдия, накълцаха краставиците и дордето се усетя, започ-
наха да ги пържат. 

Всякаква жалост се изпари от мен. За сефте вникнах в зна-
чението на думата „смрад“. Феноменална смрад. Адска смрад. 
Щедро ръсеха и с техни си подправки и вътре замириса така, 
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сякаш си е пуснал душата тиранозавър на бобена диета. Как 
издържаха сред подобно зловоние, не знам. Че се и усмихва-
ха, келешите му с келеши. Пържат, кашлят и се хилят. 

Затворих се в стаята си, уплътних де що има пролука и 
зачаках вонята да отмине. В това време група белгийци от 
горния етаж се изнесли, някакъв мароканец се хвърлил риту-
ално от покрива, четирима чехи се самоубили с бира, а един 
испанец безапелационно изкукал и се сгодил за 84-годишна 
бивша гребкиня. Всичко заради едни краставици. 

Стоях затворен три часа – без кафе, без закуска, без да 
съм ходил до тоалетна, без да съм се бръснал. Заприличах на 
Кинг Конг в лицето. Аз по принцип съм от хайлазите, които и 
да се жилетират сутринта, до вечерта са с четина като на гли-
гански дирник. Представете си в такъв случай на какво на-
помнях, при положение че тая заран дори не можах да стигна 
до банята – Реджеп Иведик на квадрат! Трябваше да се взема 
немедленно. За целта си бях донесъл от вкъщи машинка за 
подстригване – нашенска, четири кила, 150 децибела. Сло-
жих си тапи в ушите, колан на кръста за вдигане на тежести и 
започнах да се гланцирам. Подир минута някой изби вратата 
на банята с шут. Беше домакинът на общежитието. Решил, 
видиш ли, че работя с къртач и нерегламентирано сменям 
плочките. „Абе, шнорхел! Бръсна се. Ай, бегай оттука!“ 

Довърших на спокойствие и излязох. Пред сградата се 
бе събрала тълпа с транспаранти, която скандираше: „Не на 
строежа на екарисаж в близост до общежитието!“. Хората все 
още имаха остър слух и обоняние – това ми вдъхна надежда 
в утрешния ден.

Отидох до едни джигити в съседна сграда и седнахме в 
тяхната кухня да се поразговорим и да пийнем кафенце. На 
тях им се налагаше да делят помещението с множество чуж-
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денци, всеки със своите особености и вкусове. Не беше хиги-
енично, но пък шарено и разнообразно, а и човек можеше да 
вдъхне миризми от далечни краища на света.

 Както сърбахме живителната напитка, влезе „видимо 
доволен“ танзаниецът от 8-а стая. Влачеше най-огромната 
тенджера, която бях виждал. Метна я на печката, изсипа вът-
ре 200 кила кокали, усмихна ни се дружелюбно и отиде по 
своите си дейности. Дали беше разфасовал човек, не разбрах-
ме, ала със завирането на бульона бяхме „дарени“ със смрад, 
сходна с тази на азиатците. Преместихме капака – нямаше 
баш глава, но рибицата със сигурност не беше от животно. 
Тези изпарения не биваше да отиват нахалост. Присвоихме 
от банята кърпите за лице на комшийките унгарки и ги сло-
жихме върху тенджерата, да попият свежия аромат. След това 
ги закачихме обратно. Не мина много време и коридорът бе 
огласен от техните ужасени викове. Така се зарадвахме. На 
чешити като нас винаги им капе мед на сърцето, щом усили-
ята им са щедро възнаградени.

От дума на дума беше станало пладне. Сбогувах се и из-
лезнах да подложа с няколко бирички. Знаех една тайна кръч-
мица – сумрак, бичи тиролско, мирише на джолан и зеле – бе-
тер за мене. Тъкмо отпивах, когато погледът ми се отплесна 
към някаква мадама на бара, поне три метра висока и в гръб 
– страшна. Едни широки рамене, едни здрави ръце като на 
плувкиня. „Лелеее! – викам си. – Тука ще падне вдигане 
на пръсти.“ И тогава „тя“ се обърна. Красив мъж, безспор-
но, но… мъж. С леко синкаво по бузите, косъм от ноздрата, 
адамова ябълка по-голяма от любеница. Абе, мъж! Видя, че 
„ѝ“ се зверя облещено като Христо Стоичков в библиотека и 
директно ми чукна едно отработено намигане. Направо щях 
да глътна халбата заедно с дръжката и цветната подложка. 
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За щастие, не успях да отхапя от стъклото, обаче от стреса 
всмуках сервезия в кривото гърло и се закашлях подобно на 
младия Андрей Слабаков след петата кутия „Арда“. „Мацка-
та“ реагира мълниеносно. Безстрашно се метна и докато се 
усетя, вече ме тупаше с масивна длан по гърба. Че ми помог-
на – помогна ми, но с всяко плясване в главата ми отекваше 
едно незабравимо изречение от великата книга на Реймънд 
Чандлър „Сбогом, моя красавице!“, а именно: „Ръка, в която 
можех и да седна, се стовари върху рамото ми...“. 

Горе-долу съумях да си поема дъх, благодарих, а после 
поръчах и по бира – няма да се излагаме, я! Благодарност-
та задължава. Заговорихме се. Излезе необичайно приятен и 
скромен агент – през седмицата бил електротехник, а в съ-
бота и неделя ставал „тя“ и се отдавал на разгул и травести-
зъм. Понастоящем се казваше Ингрид, а от понеделник до 
петък – Клаус. Пихме по още литровка и буквално щях да 
се подмокря от смях. Джендър електриджията се разкри като 
голям техен зевзек. Шкумбата и Коко Шпионката да идат да 
си купят пейка. Не знам откъде му ги раждаше главата, но 
по едно време целият бар лежеше на пода в истерия. Накрая 
„я“ завлече някакъв собственик на железария, на който Клаус 
дължеше пари за части и реотани. 

Допих си бирата и понеже ми доскуча, звъннах на двама 
приятели дали имат ищах да боднем по кинце с винце. Да 
убием времето. Как да нямаха. Тъкмо беше излезнал „Боен 
клуб“ и яко му се бяхме наточили. Безумно, ала както всеки 
филм в Германия и него го даваха дублиран. У нас свикваш 
да четеш субтитри и слушаш оригиналните гласове. В стра-
ната на Карл Велики системата е различна. Там всичко е пре-
ведено – от бръщолевенето на Уди Алън – нервака, та до рева 
на Чубака. Да не вземеш да се измориш. 
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Сядаме ние и всеки вади кой каквото си е подготвил – 
водчица, бирички, кюфтета, салам с чесън. Внесохме и една 
дъска, която сложихме върху коленете ни за софра. Покривка 
– вестник. В салона не присъстваха много зрители, но несъм-
нено заради миризмата, колкото и да бяха, се натъпкаха в да-
лечния край като шпроти. Започнаха да ни обсъждат. Ние не 
им останахме длъжни и се заформи караница. Аз вече бях на 
незнайно колко бири и половинка Гевюрцтраминер, така че в 
даден момент ми падна пердето, награбих дървото заедно със 
залепналия, мазен вестник и подгоних между седалките един 
рядко устат старчок. Аз тичам и псувам, той търчи и вика. 
Аркадашите пък започнаха да целят със салам и кюфтаци – 
голям купон. Наложи се обаче да вазираме, понеже, ако ни 
хванеха полицаите, лошо ни се пишеше.

Вече се беше свечерило и дойде време за срещата с юна-
ците. Стриктно в шест и половина дадохме старт на пачангата. 

Гледали ли сте „Последният ергенски запой“? Аматьори! 
А „Последният ергенски запой 2“? Пълни аматьори! Вярно 
че нашият град не беше Лас Вегас и не предлагаше чак таки-
ва възможности за развихряне, но едно ще ви кажа – справих-
ме се максимално според условията, опита и заложбите си. 

На няколко преки от общежитието се мъдреше един бар, 
където от месец насам между седем и девет бяха обявили 
„happy hour“. Плащаш 20 кинта и пиеш на корем. Съдържа-
телите си бяха направили сметка с файдомера, че дори и да 
люснеш 2-3 големи, все са на кяр. Веднъж бяхме ходили там 
и аз лично изпих бутилка и кусур уиски, а и другите по тол-
кова. Немците ни зяпаха като ударени с налъм – не се бяха 
сблъсквали с подобен капацитет. Носеше се слух, че заради 
нас са отменили офертата, но все пак решихме да проверим. 
Заварихме положението на шест – тънката лайстна си важе-
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ше, неколцина пияндета жулеха – идеално. Настанихме се 
анблок. Честна пионерска, посмъртно няма да забравя изра-
женията им, щом ни фиксираха. Облещиха се като котки в 
календар. Най-вече ги притесни един познат, когото водехме 
с нас. И имаше защо. Наричаше се Фьодор – руснак от Ле-
нинград, ама ние го бъзгахме, че е от Чернобил. Поканихме 
го и той да закачи от Осми декември. При ланшното си посе-
щение бил изпил две шишета водка, без да му стане нищо, но 
тая вечер се беше заканил да изпие четири. Това, естествено, 
само ние го знаехме, и то защото, преди да влезем, ме попи-
та: „А, четыри бутылок выпить можно?“. Аз му отговорих: 
„Можно! Ама, да не стане сложно?“. 

Когато поиска третото шише, барманите учтиво ни уве-
домиха, че затварят, и ни помолиха да напуснем, въпреки че 
не беше ударило и осем часът. Тръгнахме си мирно – все пак 
още не бяхме спиртосани на винкел, но през нощта се вър-
нахме и украсихме витрината със спрейове от край до край. 
Най-вече ползвахме онази трибуквена дума, специфична за 
родната диаспора, която може да бъде видяна навсякъде, 
дори и върху Колизеума. Получи се много приятно за окото.

След бара мръднахме до кварталната дискотека. Там пър-
во се сбихме с група словенци, а после и с тайфа надрусани 
сиреняци – англичани. Ние бяхме десетима, те петима – изхо-
дът от въргала би трябвало да ви е ясен. 

Докато дойде полицията, вече пиехме в клуб с жива му-
зика. Задушевно и наситено с дъх на бира място – по мои-
те критерии супер. Аз се пораздадох пред сцената, но някои 
от дружките – страстни почитатели на чалгата, не одобриха 
пънк оркестъра, който забиваше. След като единият от шай-
ката ни за трети път лепна банкнота на челото на китариста 
и си поръча „Тигре, тигре“, се почна караминьола. Групата 
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плюс охраната, плюс барманите, плюс публиката правеха 
общо към трийсет балами. Ние все още бяхме десет и изхо-
дът от битката ви е ясен – направихме ги на кьопоолу с люти 
чушки. Дранье!

Докато дойде полицията, вече седяхме в близкия китай-
ски ресторант, изгладнели като канибали на веганска конфе-
ренция, и зяпахме в менюто. Навярно не сме изглеждали до-
бре, защото твърдо отказаха да ни обслужат, а още по-тегаво 
стана, когато един колега поиска да купи цветните фенери, 
които красяха помещението. Твърдеше, че са му нужни баш 
такива – с аромат и история, а му пасвали и цветово на новата 
хавлия. Тъкмо се заехме да ги събираме, и пристигна някакъв 
дръпниочко – трийсет кила с мокри дрехи. Започна да ме буч-
ка с пръст и да говори нещо. Оппааааа! Един от жълтурите с 
краставиците. Нали ви казах, че случайни неща няма. Дори 
не се и опитах да разбера какви ги дрънка. Без да му мисля, 
го излюсках по обратната захапка – така му бях набрал. Та – 
кльощавият вика на умряло, едни късат фенери, други мари-
зят сервитьорите – дандания отвсякъде. И в този момент от 
кухнята се появи готвачът – двеста кила, с два сатъра и прес-
тилка, просмукана с кръв. Сумист самурай! Бушонидо! Може 
и да не сме шубелии, но пред такава годзила и Чък Норис би 
си плюл на петите. Айде, Билбо Бегинс! Тичай с двеста! 

Ама, още ни се пие. 
Както си обикаляме, и скивам до една стена се свил Кла-

ус, Ингрид де... и плаче. Нали ви казах, че случайни неща 
няма. Онзи от железарията го ошамарил и му тафил парите. 
„Мооооля? Я кажи къде му е на тоя магазинът!“ 

Сега! Ако някога ви трябват например строителни мате-
риали и сте в същия град, да знаете, че точно тая железария 
вече не съществува. Изгоряла била...



- 35 -

 Пак – тичай! Натоварихме се на таксита и отпрашихме 
към поредната дискотека. Там пускаха хип-хоп и се събираха 
предимно цветнокожи. Е тия са ми много смешни – въдят се 
същите по Студентски град или в „Шугара“1. До вчера брал 
банани, а днеска – рапър, афроамериканец. И то с бейзболна 
шапка, ама сложена на гюрунтия. Изобщо не знам по какъв 
начин ги крепят тия капели на главата. Имам чувството, че 
просто ги пускат от високо и както паднат на темето, така ги 
носят. За дънките също – че са обърнати наобратно – как да 
е, но защо са качени само до под задните бузи, не мога да дам 
отговор. Сигурно им е горещо по свивките и се охлаждат.

Тук мизерията започна, след като някакъв наквасен уби-
так плесна Ингрид отзад. Объркал се бил. Сори, мой, ама да 
не се беше обърквал! Нататък не е добра идея да навлизам в 
подробности, че конкретиката може да ми донесе бая непри-
ятности. 

Оцелелите обаче продължихме тура и ще се изразя така – 
беше нещо средно между преселението на народите, тръбите 
на Йерихон и вселенския потоп – тоест дефилирахме от мяс-
то на място, правехме го на дреб, а накрая и го препикавахме. 
Фьодор и Клаус, така де – Ингрид, отбелязаха и умерена доза 
Содом и Гомор, ала и за тая работа друг път.

На заранта се събрахме в едно от общите помещения. 
Грозна картинка. Сякаш имаше среща екипажът на „Черната 
перла“. От Дейви Джоунс нагоре. И както кибичехме – бим-
баец до бимбаеца, решихме, че ще е умно да се покрием и да 
палим гумите за Бегето. 

Ама ходи ли се в къщи с празни ръце?
Не знам дали все още съществува, но по наше време през 

уикенд в определени квартали се случваше явлението „шпер-
мюл“. Сиреч баровците изнасят пред входа си каквото не им 

1 „Шугар“ – дискотека в София (бел. авт.)
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е потребно или е остаряло, или са се прецакали с покупката. 
Пльосват го отпред безпризорно да бъде прибрано от мест-
ната „Чистота“ или да бъде анексирано я от някой шиптър, 
я от някой руснак, я от нас. Който първи се докопа. Така се 
обзавеждахме безплатно с телевизори, касетофони, дрехи и 
всякакви боклуци, които по-късно карахме към къщи и ги 
продавахме. Аз обаче бях пропуснал да посъбера инвентар. 
Все отлагах за последно и сега, като трябваше да тръгвам 
скоростно – увиснах. Щом нямаше какво да развържа у дома, 
щях да се окажа без лев по празниците. 

Вземам вестника и гледам – в едно от предградията се 
вихри „шпермюл“. Хвала тебе, Боже! Забърсах Фьодор, че 
караше една раздрънкана вектра, и се изстреляхме натам. От 
воле забелязах, че по-добрите стоки вече са прибрани, но за 
късмет още имаше какво да се събере. Пообиколихме пре-
ките и изведнъж току пред нас се отваря една врата и като 
започнаха да изнасят – цялата къща. Подобна радост не бях 
изпитвал през живота си. Започнахме да пълним колата и се 
оглеждаме, да не ни надушат останалите авантаджии. Много 
ясно – надушиха ни. 

Спира зад нас бял бус, излизат от него трима братушки с 
размерите на асансьори и викат: „Это всё принадлежит нам“, 
а най-едрият вади мачете. Добре че беше Фьодор да се раз-
бере с тях, та ни оставиха каквото бяхме успели да натова-
рим. Ако и той не беше руснак, щяха да ни вземат събраното 
плюс колата, а и по някой пръст щяха да ни клъцнат. Нали ви 
казвам, случайни неща няма. Още същата вечер тръгнах за 
България с един ортак. По-скромно от обикновено, но поне 
не бях с празни ръце. 

Прибиранията към родна земя по онова време неизменно 
бяха придружени с определена доза риск особено при преми-
наването през Сърбия. Там основна опасност представляваха 
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нацвъканите през няколко километра полицаи. Дори и всичко 
да ти е изрядно, те винаги намираха за какво да се хванат. По-
ради това беше задължително предварително да се заредиш 
със сокчета, водичка и шоколадчета, с които да ги черпиш. 
Симпатягата, с когото се прибирах, обаче беше намерил ино-
вационен подход.

Спират ни. Паспорти за проверка. Неизвестно как, но бях 
минал през предишните граници безпроблемно. Правих се, 
че спя – едно, друго. Тоя път ченгето се кокори – аз грам не си 
приличам със снимката. Е, как да си приличам? С бушон, раз-
бит нос, полузатворено око и цепната устна. Ако в тескерето 
пишеше „Роки“, сигурно нямаше да има проблем, ама вътре 
все още беше моето име. И онзи зяпа недоверчиво, после за-
почва да говори по радиостанцията, цитира фамилията ми. 
Моят спътник видя, че се задава разправия, и започна нещо 
да бърника по радиото, смени касетките и пусна тихо музика. 
Беше ми толкова напрегнато, че не обърнах внимание какво 
засвири. Полицаят отново провря глава през прозореца и тък-
мо да ни овика, спря и се заслуша. „Поячай песму!“ – наре-
ди той, което ще рече „Усили песента!“. Моят другар завъртя 
копчето и устата на униформения се разтегли в усмивка. „Па 
ово йе Весна!“*, зарадван констатира той. „Поячай, поячай!“ 
Копчето отиде на макс, а заедно с него и веждите на полицая 
се изстреляха нагоре, лицето му доби замечтано изражение и 
той защрака с пръсти. Шофьори се обръщаха, клаксони сви-
реха, на него не му дремеше. Когато парчето свърши, сърби-
нът подсмъркна шумно, обърса мъжествена сълза и каза: „Ви 
сте дОбри дЕца“, и ни пусна.

Спряха ни още два пъти и моят приятел всеки път при-
лагаше същия трик. Щом свалеше стъклото, магистралата 
биваше огласяна от закачливите ритми и не срещнахме слу-
жител на закона, който да не запее и да не се поразкърши. 



„Па ово йе Весна!“2 – радваха се куките и доброжелателно ни 
пускаха да продължим без рушвет. 

Същото работеше и на родна територия, само че с „Радка 
Пиратка“ и „Наш’та система 4-4-2“.

Та се питам, ако не се бях качил точно при този мой 
побратим, дали изобщо щях да се прибера. Нали ви казвам, 
случайни неща не съществуват. 

Слава богу, пристигнахме живи и здрави. После, знае-
те как е по Коледа – винце, сармички, ошав. Сгрява ти се 
сърцето. 

Абе, шукаритетна държава беше Германия, ама и нея я 
окепазиха чужденците. Ние обаче вина за това не носим, за-
щото бяхме там случайно, а както вече казахме – случайни 
неща няма.

2 Па ово йе Весна! – Това е Весна! (Весна Змиянац – популярна сръбска фолкпевица.) – Бел. авт.
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„Инат“ не се римува със „Светло“

Пепи – Светлото получи прякора си, след като един ден, 
както си пиеше в кръчмата, внезапно изчезна. Ей така – поя-
ви се мъжделива светлина, после по-ярка и – хоп – Пешо го 
нямаше! Тъкмо да замези с втасала краставичка и вилицата 
му издрънча в копанята, изпусната от дематериализираната 
му ръка. Изпари се без отпадък и само на пода артисаха са-
мотно да намигат чифт гумени галоши. Останалото липсва-
ше, включая и чашата с ракия – нея Пепи държеше здраво и 
не съществуваше сила, която да я изтръгне от хватката му. 

В тоя вид и цъфна на летящата чиния – със стакан 56-гра-
дусова сливовица в ръка. Отпи и учудено се огледа. Беше в 
тапицирана стая с екстремно космически вид. Обстановката 
му се видя строго извънземна, в стил нещо като марсианско 
ар деко. Имаше причудливи копчета и символи, а мебелите 
бяха изкилиферчени и излишно ромбовидни.

 Миришеше омайно на тъмна материя, гарнирана с щип-
ка безкрайност и поръсена с частици от големия взрив, сиреч 
– на канела. 

Пепи по начало трудно се шашкаше, но тоя път си глътна 
езика, защото реши, че е умрял. Беше му едно такова обезпо-
коително и нереално. На всичкото отгоре, както си стоеше в 
ступор, вратата се отвори и в помещението влезе издължен 
хуманоид, загърнат с бяла роба. Едно, че Светлото не обича-
ше изпраните неща, а дрехите на тоя блестяха от чистота, и 
друго – напомняше я на ангел, я на някой светия. Това още 
повече изплаши селяка и той подбели белтъците, тоест из-


