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 През лето господне 800-но, на връх Рождество Христово в катедралата на 

Ватикана „Св. Петър“ се случват две знаменателни събития. Едното от тях кара целия 

цивилизован свят да настръхне – на запад, от страхопочитание пред военната мощ на 

Франкската държава, достигнала апогея си при Карл Велики чрез покоряването на 

половин Европа, и на изток – от гняв и неприязън, защото според императрица Ирина и 

високо образованите ромеи правата на Византия над наследството на Римската империя 

са оспорени от един груб и вероломен варварин.  

 Облечен с патрицианска тога, обут с римски сандали и застанал на колене пред 

папа Лъв III,  провеждащ сакралния церемониал, „бащата на Европа“ Карл Велики е в 

очакване на признанието за своите военни и държавно творчески триумфи, очакване на 

наградата за възраждането на изкуствата, религията и културата, пропаднали дълбоко в 

средновековния мрак след гибелта на Римската империя през 476г. Той очаквал 

коронацията си за император. 

 И точно когато прогърмяват словата на божия наместник Лъв III - „На Карла, 

благочестивейшия Август, от Бога увенчания, великия и мирния император, за много 

години и победа”, а върху прошарената глава на каролингския наследник е поставена 

императорската диадема, се случва второто епохално събитие. То преминава тихо през 

вековете, но по силата на съдбата и благодарение на Провидението покровът на тайната 

му е открит и историята за него 

вече  пътува по широкия свят. 

 В момента, когато светът 

е притаил дъх, става чудо на 

чудесата. Идваща от зората на 

времето, магичната искра на 

живота и божествения принцип 

вдъхва живителната си сила на 

първото безсмъртно същество 

на планетата Земя. Там, преди 1200 години, в апостолическия дворец на Ватикана, под 

звуците на тържествената тишина и сред блясъка на величието на крале, папи и 

благородници, в косите на най-достойния, смел и бележит мъж сред живите се излюпва 

въшката Дънкан Маклауд.  

 Нейната поява е далеч по-прозаична от митовете за рождението й. В един от 

непотвърдените късни разкази за раждането на безсмъртния инсект, базиращ се на 

апокриф на Шаолин от XIII век например, се твърди, че той е заченат в недрата на 

Коронационната церемония на Карл Велики през 800г. 
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умираща звезда.  В друг прочит на легендата, изкривено тълкуване на скандинавски 

епос счита, че Дънкан е всъщност наказаният от Один и преобразен във въшка, заради 

своите провинения, бог на пакостите Локи. Съществува и хипотеза, че въшката 

Маклауд е една от причудливите инкарнации на Брама. Баптистките екзегети упорито 

свидетелстват, че той, само той и никой друг е земният образ на Антихриста. 

Единствената досега смислена информация за „сътворяването“ на природния 

феномен Дънкан Маклауд обаче идва от едно пророчество на маите, открито неотдавна 

от археолози в неизследвана ниша на голямата пирамида Кукулкан в Чичен Ица. Наред 

с до болка познатите фантазии за звездни богове, дошли от съзвездието Орион, 

специалистите са разчели върху смайваща стенна скулптура предсказание, гласящо, че 

„зад океана, на празник на слънчевия диск, велик цар ще бъде коронясан, а от яйчице в 

косите му ще се излюпи пернатия змей, и той ще долети скоро при нас“. В този 

фрагмент се говори за бъдещото пришествие на кръвожадния бог Кетцалкоатл, за който 

са принесени в жертва хиляди пленени нещастници, чиито 

отсечени глави зловещо са се търкаляли по стъпалата на 

пирамидатата. Плашещо е колко близко са в налучкването 

маянските гадатели, като се има предвид, че строежът на 

Чичен Ица, съответно датировката на надписа, се отнасят за 

периода между VII и IX век след новата ера, а гнидата се 

излюпва навръх Коледа през 800-та година. Има нещо гнило 

в маите – първо кристалният череп на Мичъл-Хеджис, после 

мистериозният край на календара им, а сега и загадката с 

„яйчицето“ в косите на великия цар.  

Апропо, заковавайки се в здравия фундамент на рационализма и 

картезианството, нека издигнем в култ сетивния опит за сметка на спекулативните 

абстракции и да научим как е създадена тази изключителна и неповторима въшка. 

Разказът за това, а и за целия живот и пътешествие на безсмъртния и неповторимия 

Дънкан Маклауд, е достоверен и истински, както диханието в гърдите Ви и ударите на 

Сърцето Ви. Той е почерпен от автентичния извор на познанието, от самия бог Дънкан.  

Навярно ще се запитате, уважаеми читатели, откъде авторът знае всичко това. 

Отначало беше само тих шепот и лек сърбеж, дори помислих, че полудявам. Но скоро 

осъзнах, че съдбата ми е дала шанс да вложа таланта си в нещо велико, да дам подслон 

на високоинтелигентно свръхестествено същество в моя скалп и да запиша мемоарите 

му в дебелия и прашен том на световната история. Въшката Дънкан Маклауд  и досега 

живее на главата ми,  всеки мой ден започва с разказите й за скритата история, след 

това беседваме и спорим, а вечер сърфираме в интернет, пишем във форума „Бойна 

Кетцалкоатл 
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слава” под никнейм Herodotus of Halicarnassus, и опознаваме безграничния свят с 

“Google Earth”. 

Въз основа на задълбочен философски анализ и няколко медицински 

изследвания, трезвата преценка на Дънкан, подкрепена от достиженията на 

съвременната генетика, счита, че зараждането му до известна степен е магия на 

природата, резултат от рядка, дори невъзможна мутация на гените. Да, чисто и просто 

вълшебна конфигурация на ДНК, чийто нуклеотиди са се разджуркали  в центрофугата 

на живота и са довели до изменение, съвършено възстановяващо  клетките и  

жизненоважните органи; божествен дар за регенерация и способност на имунната  

система за пълна детоксикация на организма.  

 

 

 

 

 

 

Но все пак, безсмъртната въшка не се е материализирала от нищото, тя е имала 

своите любящи и грижовни родители. Кои са те и как са се срещнали, ще научим след 

като автора отиде до тоалетна, за да облекчи пикочния си мехур. Междувременно, ще 

пусна рекламите – трябва да се изкарват кинти – мастилото не е безплатно! 

                                                  *    *    * 

 

 

Преборете финансовата криза с продуктовите стоки на марка „Беден“. Нанесете 

удар под кръста на  капиталистите. Купете си храни от марката „Беден“ и се 

възползвайте от невероятната възможност да останете сити в тежките години на 

икономическата рецесия. Насладете се на уникално гадния вкус на нашето изкуствено полу-

сухо мляко! Опитайте вълнуващата свежест на безалкохолните ни напитки и ненатурални 

сокове с всякакви консерванти!  Разберете защо бездомните кучета отказват да се хранят с 

колбасите на нашата марка и защо не използваме отрова за мишки в склада за сирената на 

„Беден“.  Преди употреба прочетете листовката. За да сте сигурни, че продукта ви е годен, уверете се, че той носи 

маркировката токсично. Търговската верига „Беден“ предупреждава своите клиенти, че не носи отговорност за 

отравяне вследствие на прекомерна консумация с продуктовата гама на „Беден“.  Препоръчително е преди 

използването й да имате сключена застраховка живот. 

 

Победителят на смъртта и блюстителят на 

живота, моят най-добър приятел – Дънкан 

Маклауд 

Б
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Пейзаж от родното място на клана Маклауд 

                                                                     *    *    * 

Бащата на Дънкан – Конър Маклауд, пристигнал през 800-та година във 

Франкската държава като емигрант от Шотландия, наричана в онова смутно време на 

тъмните векове Алба. Фамилията му живеела от стотици поколения изключително 

устойчиво в буйните коси на 

едно нехигиенично келтско 

племе – рода Маклауд, който 

бил прекрасен хабитат и 

повече от обетована земя за 

своите обитатели. 

По прищявка на 

съдбата ли, или по чиста 

случайност, може би 

примамен от орисницата на 

въшките,  Конър Маклауд се присламчил в косата на беловласия и мъдър друид от 

Шотландските планини, на име Могх Ройт. Друид Ройт бил един от най-

състрадателните магьосници на острова. Затова никой не се учудил, 

когато той изненадващо заминал на експедиция до полуостров 

Нормандия на континента, за да търси лековито биле в 

непристъпните му лесове, с което да изцери  болното коляно  на 

истеричната си и зла тъща.  

Така, докато кротко си пасял фоликули от главата на 

чистосърдечния старец, бащата на Дънкан Маклауд се озовал във 

Франция, близо до мястото, където сега река Сена се влива в Ла Манша. Друид Могх 

Ройт бързо намерил няколко екземпляра от рядък вид блатно кокиче, първокласен лек 

за болни колене, и поел обратно към гордия Албион. Конър, от своя страна, нямал 

намерение да се прибира. Климатът му харесал и той решил да поостане. Издебнал 

подходящия момент и успял да приведе плана си за 

нелегална емиграция в пристанищния град Хавър. Там, 

докато келтският друид давал съвети за контрацепция на 

сочна едрогърда франкска мома, Конър пропълзял от 

белите му власи  и се захванал за дългата руса коса на 

надарената красавица.  

Войн от клана 

Друид Могх Ройт 
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Тук е момента, уважаеми 

читатели, да отвлечем за малко 

вниманието Ви от накъсания 

наратив с кратък фактологически 

екскурз. Прощавайте за апострофа, 

но може би по-любознателните от 

Вас вече се питат защо въшката не 

направи геройски лъвски скок, а 

пропълзява, присламчва се, 

захваща се? 

 До съдбоносното ми запознанство с говорещата въшка Дънкан Маклауд и аз 

мислих, че въшките скачат много над размерите на малкото си телце, и така лесно се 

придвижват по главите на хората. Но ето, че съм бил некомпетентен относно този 

биологичен парадокс и съм ги бъркал с първите им братовчеди - бълхите. Позволете ми 

да отсрамя невежеството си с няколко енциклопедични факти за „Phthiraptera – та“, или 

както ние я знаем – главовата въшка.  

Въшките не могат да скачат или да летят – това е мит. Те се придвижват с 

пълзене от глава на глава, доста по-рядко чрез лични вещи, като шапки, аксесоари за 

коса и гребени. Живеят до 30 дни. Въшката се храни с кръв един-два пъти в 

денонощието. Тя пробожда кожата с хоботчето си. В момента на убождането се усеща 

силен сърбеж, който води до моментално разчесване. Дължината й е 1,5 – 2мм., а 

ширината - 0,7 мм. Тялото й се състои от глава, коремче и 6 крачета. Цветът на въшката 

варира от жълтеникав до мръсно сив, в зависимост от цвета на косата. Женската въшка 

е по-голяма от мъжката. Тя снася яйцата си в основата на косъма. До шестия ден се 

излюпват малките въшлета, които на единайстия ден са вече полово съзрели. Една 

женска въшка оставя поколение от 2000 – 2500 индивида. Въшките се движат много 

бързо и пъргаво – могат да изминават до 23 см. в минута. Те не се пренасят от 

домашните любимци, живеят само по главите на хората. Лечението срещу тях се 

провежда със старото изпитано средство - смес от газ, оцет и олио. Окосмената част на 

главата се намазва с буламача и се покрива с кърпа. След няколко часа главата се 

измива и косата се разресва с гребен, напоен в топъл оцет. 95% от хората, четящи за 

въшки, започват да си чешат главата без причина. Почешете се, не се стеснявайте! 

Река Сена близо до Хавър 
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Да се върнем сега към Конър Маклауд и неговата нова среда на местообитание. 

Оказало се, че пищната русокоса палавница, потърсила съвет за противозачатъчно биле 

от келтския друид, е любимата конкубина (ще рече средновековна любовница) на 

самия владетел на франките – Карл, наречен по-късно Великия. Тя се казвала 

Хилмилтруда и меко казано била прекрасна от 

човешка гледна точка.           С грациално лице, 

искрящо светла коса, изписани черти и 

дяволити искри в очите… Щедро надарена 

и с идеалните за бароковия рубенсов тип 

пропорции на тялото:                  130-100-140. Параболите, 

които фино описвали извивките на снагата й, 

определено биха спрели сърцето и на тибетски як.                 

За въшката Конър Маклауд  най-идеалното 

и прекрасното в нея се намирало от кръста 

надолу. В добре защитения й от 

атмосферните условия средновековен шубрак жизнерадостно припкала с шестте си 

изящни крачета срамната въшка Ирминтруда. Истинска красавица, слязла сякаш от 

корицата на списание „Плейвъш“  и малка кокетка с розова панделка на антенките.               

Тя водила забързано ежедневие в полите на известната с порочна си слава сред мъжете 

Хилмилтруда, докато в един особено натоварен от любовни похождения ден погледът й 

не се засякъл с този на мъжествения мачо Конър. Тогава времето за тях сякаш забавило 

своя ход. Те се влюбили силно и красиво един в друг, а непресъхващата им и страстна 

любов, за жалост, угаснала мимолетно с краткия ритъм, отреден им от цикъла на 

несправедливата майка природа.  

Едно от яйцата на многохилядното им домочадие се 

прилепило за височайшата брадата на бъдещия император Крал 

Велики в момент на консумацията на връзката му със 

сластолюбивата Хилмилтруда. Историята мълчи как гнидата е 

стигнала от бедрата до брадата, но досетливият читател ще 

предположи, че това е станало благодарение на разнообразните 

техники за интимност сред франките. Скоро след това Карл 

Магнус оставил любимата си  в резиденцията в Аахен и 

отпътувал към Рим, където трябвало да се извърши имперската 

му коронация.  

Хилмилтруда 

Карл Велики 
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По време на езда през Ломбардия едно неволно почесване последователно по 

брадата и косата преместило гнидата в по-благодатната среда на чорлавата августейша 

грива. Магията предстояла. 

                                                   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причерняло ви е, гърлото ви боли, имате главоболие, хрема, синузит, артрит, гингивит, конюнктивит, 

тендовагинит и рахит. 

Страдате често от холерични киселини, хроничен гъзобол, ексцентрични хемороиди, апатичен 

дванадесетопръстник, агресивен нанопърхот и меланхолично розово разстройство? 

Заболели сте от синдрома на Паркинсон, Алцхаймер, Айзенхауер, Шопенхауер, Бекенбауер и Майненбауер? 

Също така чувате гласове от нищото и извънземните често ви отвличат? Имате имплантирани чипове в 

коленете, от което те непрестанно пукат? Може би не вдигате самолета и простатата постоянно ви алармира? 

Или пък се подувате като дирижабъл от газовете в корема и ставате принудителен участник в състезание с 

балони? Чувствате се като ходещ труп? 

Вече има решение за вашите проблеми – представяме Ви „тампон с йод“! 

Вземете уникалния лекарствен продукт, разработен в секретните лаборатории на пернишкия на‘учен институт 

„Винкелбахмумаааата“ в съвместен проект с учените от Анадола, прочули се с неуспешните си опити по 

забременяването на д-р Тошков. 

Тампон с йод – едно революционно лекарство с мултифункционално действие. Продава се в луксозна 

опаковка от десет филмирани таблетки, които яко ще ви вкарат във филма. Подсилен с екстракт от сере на 

репенс, каквото и да е това. 

Действа едновременно като разхлабващо, противозачатъчно, имуномодулаторно, антибактериално, 

антихистаминово, антибиотично и пробиотично, освен това избелва зъбите. Само при слуха за него микробите 

ви получават уртикария. 

Хиляди вече опитаха и оздравяха. Тампон с йод – качество от друго измерение. 

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Разпространява се единствено във веригата от павилиони „Лафка“. Не забравяйте, че можете да 

използвате тампона и като ефективно средство за дезинфекция на тоалетната чиния. Не се препоръчва за лица с непоносимост към шарлатанството и 

измамите. 
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                                                   *    *    * 

До 30-тата си годишнина по летоброенето на човешкия биологичен вид, ще се 

изненадате, но въшката Дънкан Маклауд не осъзнавала напълно какво се случва с нея. 

Общуването със себеподобните й било мимолетно. „Срещах ги, научавах имената им, 

казвах им по нещо и те изчезваха скоропостижно. Какво значат за мен ден, година или 

век?“ – обажда се дикторът от косата ми. 

 Те бързо измирали от старост или от суровите хигиенни навици, които спазвал 

величайшият им гостоприемник Карл Велики, известен с пристрастеността си към 

банята в горещи минерални извори на Аахен.  

Тежките атмосферни условия на кралските 

терми допълнително каляват Дънкан и 

подсилват още повече изключителната му 

физическа издържливост. За жалост, самотният 

безсмъртен останал ням и сляп свидетел на 

забележителните победи на Карломан в най-

бляскавия период на управлението му. Не 

успял да се наслади на победоносните походи в 

Кордоба срещу неверните маври, пропуснал  подаръците на халифа Харун ал-Рашид – 

азиатски слон и часовник, изпратени като знак на почит към Карл, господаря на Запада. 

Не видял и как, при 

посещението си в саксонските 

земи, завоювани с огън и меч 

след 30 години кръвопролитни 

походи и епични битки, близо 

до Падерборн развълнуваният 

победител на саксонския вожд 

конунг Видукинд препикал 

тържествено мястото, където 

през  772 г. заповядал да отсекат свещеното езическо дърво Ирминсул. Всичко това 

убягнало на самотника Дънкан Маклауд, защото неговите осезание и прецепция 

следвали природните инстинкти на въшките, а  външният му свят, кръгозорът му се 

простирал единствено до темето на благоверния  повелител.  

С течение на времето обаче Дънкан започнал да се учи и да възприема света като 

човек. Отначало по детински, с характерната за тази крехка възраст детска амнезия, но 

по-късно присъщите за всеки подрастващ представител на рода Хомо Сапиенс Сапиенс 

дерзание към новото и интелигентност завладели съзнанието на малката буболечка и 

Възстановка на двореца в Аахен 

Харун ал-Рашид посреща пратенци на франките 
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извършили феноменален еволюционен поврат в развитието на нервната й система и 

нейните примитивните  нервни възли – т.нар.  ганглии. 

На попрището жизнено в средата невероятната буба започва да гледа на света 

през човешки очи. Тя виждала, чувала, говорила, мислила, чувствала, 

концептуализирала със същата острота на сетивата, както всеки нормален човешки 

индивид.  

Оттук нататък повелителят на смъртта се преражда за нов живот и започва да се 

учи от хората, да попива знанията им, да търси отговора на онтологическия въпрос 

„Защо?“, да изследва и опознава дебрите на света, и смело да ходи там, където никой не 

е ходил преди, естествено, използвайки за изследователската си мисия огромния 

космически кораб, наречен човек.  

Така стартира необикновеното пътешествие на господаря на вселената Дънкан 

Маклауд. Роден да бъде крал, той се мести от глава на глава, движен от онова 

непреодолимо чувство на любознателност, накарало преди няколко милиона години 

първобитните човекоподобни маймуни да слязат от дърветата и да станат владетели на 

света. Това е историята на безсмъртната въшка, излюпена през 800-та година в косите 

на император Карл Велики. В нея ще бъде разказано къде и в чии други глави е живяла 

незаличимата гадинка, кого е спечелила за свой приятел, през какви препятствия е 

преминала, с кой се е преборила и от какво не заспива. И най-вече, как се превръща в 

най-великия и мъдрия философ на всички епохи? 

                                                   *    *    * 

 

 

Не сте доволни от работата си? Боли Ви фара за таргет целите на шефа и Ви дреме на шууууиииитттт за 

реномето на фирмата? Искате да напуснете, но безработицата чука на вратата Ви? Елате при нас и 

сбъднете мечтите си! 

Станете ваксаджия в парка! Присъединете се към сплотения ни колектив от мургави тарикати и 

започнете да печелите  с достойнство. Стотици чавета вече имат покрив от велпапе над главата си, 

благодарение  на нашата фирмена социална политика за поощряване на кадрите. 

Бъдете себе си, напсувайте на майка, леля, стринка и вуйна бившите си колеги, опикайте бюрата на 

мениджърите и се изтропайте в чекмеджето на онази овца от човешки ресурси!  Дайте воля на гнева си и 

подпалете офиса. 

Имайте куража да напуснете и да вапцате обувки до пенсиониране в нашата верига от ателиета под 

откритото небе. Като бонус за новопостъпили служители предлагаме безплатно чупене на капачките на 

колената на стария Ви шеф от наказателна индобългарска бригада.   Бъди мъж – Вапцай! 

 

                                                   *    *    * 
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                                                   *    *    * 

В една тъмна и непрогледна нощ на 814г. създанията, населяващи долината на 

мрачната сянка, излезли, както винаги, да върлуват посред нощ и никога повече не се 

прибрали. В тази ужасяваща нощ франкската империя помръква внезапно и 

необратимо, защото на 72 годишна възраст завинаги прекъснало своя августейши 

ритъм великото сърце на Карломан – „бащата на Европа“. Изградената през изминалите 

няколко десетилетия на ускорен и невъздържан възход империя посърнала.

 

Дори писалката на талантливия кралски биограф Айнхард пресъхнала и той си 

помислил, че може да я смени с новото паче перо Шнайдер, но нямало 

книгопродавница наблизо. Отмъстителните врагове зад граница поели облекчено 

въздух и затракали оръжия си като мършоядни птици, кръжащи над умиращата им 

благородна жертва. Съдбата на самия Дънкан била сериозно застрашена. В крехката и 

противоречива тийнейджърска възраст, юношата бледен бил изправен пред сериозното 

предизвикателство да си потърси нов дом. За щастие на всички, далновидният 

император репродуцирал със завидна интензивност грандоманския си генетичен 

материал и оставил след себе си елитен батальон от цели 19-ет наследника. Фортуна 

отредила на шестия подред да заеме престола, тъй като останалите кандидати по 

средновековния принцип на примогенитурата се преселили в отвъдното около 811г., 

вследствие на развилнял се опасен щам от птичи грип.  

Териториални граници на Франската империя при Карл Велики (ок. 800г.) 
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Людовик, по прякор Луи Благочестивия, бил обявен от малък за под-крал на 

Аквитания и получил добро за времето си образование. Именно той се оказал 

титулярният престолонаследник през 814г. По характер търпелив и скромен, той се 

отличавал с трезва преценка, но и с прекалена мекушавост. Наречен Благочестивия 

заради добрите си обноски и снизходителното си отношение към нищите, младият крал 

бил повече от добър избор за изтощената от експанзивната политика държава. Именно 

към него преминала и не чак толкова тежката отговорност на Карл Магнус да бъде 

любезен хазяин на безсмъртния полу-бог въшка, когато Дънкан се захванал за косата на 

пристигналия на поклонения пред бащините си тленни останки млад крал.  

Смяната на интериорния дизайн се харесала на Дънкан. Бозавата коса на новия 

му гостоприемник била мека, като скъпа константинополска дамаска и обагрена в 

стимулиращия сетивата червеникав цвят. Освен това Луи Благочестивия прекарвал 

много време в кралската библиотека, където въшката юноша все по-често надничала в 

дебелите книги и се научила да чете.  

Паразитизмът върху главата на  начетения 

франкски крал отворил нова страница в живота на 

бубата тийнейджър. Тя бързо напредвала в 

изучаването на средновековната схоластика, 

тривиума и квадривиума, богословието, военното 

изкуство. Дънкан започнал да се осъзнава 

вътрешно и не след дълго прекрачил философската 

граница от това да съществува към това да бъде 

същност.  

Личностните качества на Луи не се 

харесвали много на свикналите към военни подвизи и плячкосване на езически селища 

под благовидното одобрение на христовата вяра франкски воини, майордоми и барони. 

Те копнеели за твърда ръка, която да ги поведе в битка.  

Кроткият Луи не случил на допълваща го половинка в живота. Жена му 

Ирмингарда - дъщеря на граф Инграм и Хедвига от Бавария, която лично Карл Велики 

му избрал, била груба и войнствена, с дързък и избухлив нрав. Вероятно Карломан е 

бил вдъхновен от историите на древногръцкия учен  Плутарх за спартанците, които 

женели дебела жена за кльощав мъж и силен мъж за слаба жена с цел потомството им 

да заеме средната стойност, и се изявил като средновековно невъзможен евгеник. 

Креватната одисея в първата брачна нощ на младата двойка  била най-нешастният ден в 

живота на Луи, а Дънкан загубил зрението и слуха си за няколко седмици от погнуса.                              

Людовик Благочестиви 
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В разговорите ни той описва случилото се, сравнявайки го с извратена монстър-порно 

версия на апокалипсиса от откровението на Йоан. 

На външен вид баварската мъжкаранска валкирия Ирмингарда наподобявала 

африкански носорог в рокля. Обиколката на десния бицепс на Рони Колман е бледо 

копие едва на предмишницата й, обяснява ми господин Малкауд, а прасците на краката 

й били колкото на героя от комиксите на Марвел – Хълк, и то в ядосано състояние. Тя 

често  поступвала мъжа си и се наложила с грубата си желязна  воля в държавните дела. 

Дънкан Маклауд станал непринуден свидетел на кризата в модерното средновековно 

семейство. Той бил дълбоко опечален от злощастието на благочестивия си благодетел и 

често, след поредния битов скандал, предизвикан например от това, че Луи е пропуснал 

да изтупа персийския килим 

(подарък от Харун ал-Рашид) от 

спалнята, състрадателният 

въшчьо ридаел неудържимо със 

скрилия се сред лавиците на 

библиотеката чувствителен 

владетел. Луи не случил и на 

деца. От валкирията му се 

народили пет изчадийца. Те до 

едно се метнали на носорогицата  и считали баща си за „мека Мария“. 

Съдбата обаче се смилила над добрата душа на крал Людовик и му изпратила 

спасение в лицето на въплътения ангел на смъртта в една ръбеста бедрена кост от 

глиган, която Ирмингарда глозгала по време на петата си среднощната закуска в два-

три през нощта. Корпулентното женище се задавило от лакомия и скоропостижно се 

стоварило на дворцовия теракот с грохота на бронтозавър от късната креда.  

По свой избор Луи си взел втора жена, този път изглеждаща като жена, на име 

Юдит. Тя била жена, както пояснихме и се държала като жена. Родила му две привидно 

нормални деца. Единственият й куцуз и скрит недостатък бил, че над мъжете от нейния 

род тегнело старото проклятие на злата вещица баба Джеврияга - всички мъжки 

потомци в рода след 18-тата си годишнина да оплешивяват. Тя 

била обидена на бащата на булката  - граф Велф Баварски, който й 

прихватизирал къщичката с кокоши крака и прилежащия двор от 

два хектара засаждения с мандрагора, за да построи на нейно място 

резерват за диви патици, където да ловува с аристократичните си 

приближени. 

Валкирията Ирмингарда от Хеспенгау 

Юдит Баварска 
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Всичко в кралския двор вървяло добре, докато порасналите питомци на жената-

носорог Ирмингарда не предявили претенции към трона на „меката Мария“ Луи. 

Дълбоко оскърбен от грубото отношение на жестоките му деца, Луи на два пъти 

отблъснал преврат срещу себе си, но не се решил да накаже синовете си, защото му 

било жал, а и наказанията в онази епоха били наистина груби – предимно 

членовредителни. Половин век по-късно този случай в средновековното наказателно 

право бил обсъждан разпалено на народния събор през 893г. в княжество България, на 

който отрочето на стария княз Борис – Владимир Расате, пледирал милост за  грешките 

си, но не можал да отърве кожата, по-точно очите си. В аналите на юриспруденцията 

целият съдебен процес е известен като казуса Расате. 

Сломен от мъки и разочарован от „любящите“ си потомци, Луи Благочестивия 

предал богу дух през 840г. За Дънкан отново настанал преломен момент. Той трябвало 

пак да се премести. Покрусен от загубата на благовидния си ментор, скиталецът не бил 

на себе си. Дори обмислял да остане завинаги при този мил и образован крал, и така 

изпуснал благоприятните възможности да се захване за косите на някой от рошавите му 

и нечистоплътни чеда от носорогицата. Накрая инстинктът за самосъхранение надделял 

и Дънкан се опомнил. Вече било прекалено късно. Аха да затворят ковчега на Луи, 

когато закъснелият му син от втория брак – 19 годишния прогресивно оплешивяващ 

Карл, - влетял на поклонението, избърсал потта от 

лъсналото си теме и се примолил за минутка 

уединение с тялото на баща си. Ще - не ще, Дънкан 

Маклауд смело се метнал на абордаж върху 

оредяващата коса на карловата глава и се отдал на 

униние и депресивни мисли за разпадналата се негова 

уютна мини вселена.  

Минали 3 тежки години на апатия и аскетично 

самовглъбяване за страдащия потомък на рода 

Ашгюлсун Абра-ка-дабра 

Карл II Плешивия (на 20г.) 
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Маклауд, когато нов шок и ужас разтърсил живота му. Косата на Карл Плешивия 

съвсем окапала в неспирните войни с братята му за бащиното наследство и Дънкан  

едвам вегетирал на един останал остров сред полираното теме. В самия край на 

косопада, през 843г. Карл Плешиви пристигнал във Вердюн, за да сключи мир с 

освирепелите си братя и да разделят по равно патримониума. На пазара в малкото 

селище Карл Плешивия, видимо доволен от предстоящата подялба, слязъл от коня си и 

взел в ръцете си едно кално и рошаво момченце, за да се покаже пред народа като 

милостив владетел. Безсмъртната въшка  съзряла веднага свежия фоликулен оазис и 

бърже-бърже се присламчила в гривите на хлапето, оставяйки с носталгия зад гърба си 

каролингската династия.  

А какво станало с наследниците на Карл Велики и Людовик Благочестиви?              

С договорът от Вердюн си отишла една голяма политическа сила, която имала важно 

положение в международните отношения. От нея се образуват днешните страни 

Германия (от дела на Людовик Немски), Франция (от земите на Карл Плешивия), и 

Италия (от териториите на Лотар, най-големия син). Държавата на Лотар бързо се 

разпаднала, в резултат на което се образуват херцогствата Горна и Долна Лотарингия и 

Кралство Италия. Другите две части продължават самостоятелен политически живот. 

 

 

 

 

 

 

 Дънкан Маклауд няма за какво да съжалява, че се е разделил с рода на 

Каролингите, защото, ако беше спазил традицията си да преминава от бащата към сина, 

щеше да попадне на лошата компания на наследниците на Карл Плешивеца, чиито 

псевдоними говорят по-красноречиво за личностните им качества и държавнически 

способности и от най-подробната средновековна хроника, а именно -  Луи Пелтека, 

наследен от Карл Дебелия, наследен от Карл Простака. Определено одиозната 

Ирмингарда и прокълнатата Юдит вляли кофти гени в родословното дърво на 

Каролингите! „М, да, внимавайте за коя, кой или какво се жените“, допълва ме мистер 

Ди.  

                                                        *    *    * 

Подялба след Вердюнския договор от 843г. 
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Ай Салама Леки уважаеми самоубийци. Мараба аркадашлъ. Ние 

сме страховитата групировка „Аслъ аслани“ - кръвожадни 

шахидски войни на Мохамед и големи фенове на тротила, 

динамита, нитроглицерина и филмчетата за цар Лъв. 

Чоджум, не похабявайте напразно ресурса на тялото си, бъдете 

предприемчиви,  прегърнете в последните си мигове повелите на 

Шариата и се включете в свещената война срещу хамириканскити 

ниверници. Ни са бастисвайте напразно, о Вие, депресирани 

воини на правата вяра!  

Елате на безплатно обучение по програмата „Размазън“ в нашата 

тайна база в пустинята Сахара и подпишете шестмесечния договор 

за ритуално самовзривяване във висока сграда. В замяна ви 

гарантираме юютно местенце в рая, където от шадраваните текат 

мед и мляко, а 70-те девици-гювендии са завършили най-добрите 

курсове по стрийп танци. Даваме и почивка за 2 дена в хотел ол 

инклузив в Костинброд, с голяма изненада, - ваучер за специален  

масаж на долната част на гърба от чудната стопанка на 

кервансарая – костинбродския славей, бялата ханъма Азия. 

Нашият лидер – великият аятолах Демир Баба баш Баир Будала 

ибн Джангър Мушама -  отправя благословията си към всички 

храбри психопати и садисти, които от малки са си мечтаели един 

ден да се врежат с Боинг 747 в Емпайър Стейт Билдинг. 

Аллах акбар бъдещи религиозни фанатици и камикадзета, 

фундаменталисти и ислямисти. Айде на джихад, хип-хип олеее, 

големият черен президент Обама да ни яде малките арабски  … 

симпатични бомбички на халва Любимка. 

За повече информация се свържете се  нас на горещата линия за 

атентатори-самоубийци, изписана на екрана, или посетете нашия 

уебсайт www.blowthepentagon.com  

http://www.blowthepentagon.com/
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                                                  *    *    * 

Суетата и тщеславието заклещили здраво в желязната си хватка живеещия в 

косата на босоногото дрипаво момченце полу-бог, равен по своето величие и сила на 

митични персони като Персей, Херакъл и Тезей. Първоначално Дънкан отказвал да 

приеме факта, че се налага да обитава калното блато на Вердюн. По подобие на някоя 

разорена дукеса с визия на нашишкавяла казанлъшка леля, той – роденият с корона на 

император, - високомерно отвръщал поглед от окръжаващата го среда и не искал да 

цапа аристократичната си мисъл с опознаване на момчето, семейството му, начина му 

на живот. С течение на времето обаче скромният бит и смиреният детски дух 

пропукали елитарния стереотип и осанката на принц Дънкан харесала детето. То било 

добро момче, природно интелигентно, но без съществени възможности да постигне 

нещо, защото над неговото съсловие лежал тежкият гнет на феодализма, съсредоточен 

в твърдата ръка на местния феодален господар - херцог О'т трън та на глог.  

Малкият рошльо, приютил братовчеда на Кетцалкоатл, се казвал Гийом и бил 

дете на свинаря на феода - сиромаха Ивон. От ден на ден 

ерудираната за времето си някогашна патрицианска гнида 

заобиквала простите и чистосърдечни селяни от класата на 

лабораторес (работещите във феодалния строй). Тя 

размишлявала за произхода на неравенството и се питала как 

ли е възникнало („Може би е чрез появата на частната 

собственост, си мислих тогава“. – осведомява ме отново 

Маклауд), но не се досещала, че различните възможности са 

изконно заложени в социалната еволюция и само волята и 

справедливостта на изкуствения човешки строй с неговия обществен договор може да 

поправи тези фатални несъразмерности. Съчувствала на бедните, отрудени и 

обезправени човешки нули в йерархичното общество. 

 В този миг на раннохристиянска промисъл и състрадание към бедните и чистите 

по дух, сърцето на Дънкан се стоплило от умиление и той се разкрил на момчето. 

Разговорите им се превърнали в част от дневния режим на Гийом. След изнурителния 

си робски ден малкото свинепасче се свивало зад схлупената къщурка на фамилията и 

започвало да си говори, като че ли само. Всъщност то говорило с въшката Дънкан 

Маклауд, която решила да му помогне да изплува от калта, чрез обективно най-ценното 

в тъмните векове – грамотността. 

И така минали няколко лета. Малкият Гийом се научил да чете и пише, 

проговорил латински, можел да смята, владеел донякъде и част от дворцовия етикет на 

благородниците, отбирал от география и история. Веднъж, докато се шляел в двора на 

Гийом, син на Ивон 
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замъка, вече като млад левент с одухотворено от знания излъчване, той вежливо подал 

на херцог О'т трън та на глог изпуснатия от него боздуган с шипове и дори подхванал 

разговор за времето. Грубоватият фронтовак-ветеран от войната между наследниците 

на Людовик Благочестиви се впечатлил от финеса на младия Гийом, а обяснението как 

се формира вятърът направо го хвърлило в тъча. Неграмотният васал бързо видял 

изгодата и предложил на младежа да му стане личен паж и оръженосец, защото така и 

така уволнил стария си  слуга – пущиняк, безделник и пияница, на име Мазнь`о.  

На младежа му провървяло. От син на свинар, той станал господарски 

оръженосец. Навътре скритият в косата му Дънкан се биел от гордост по гърдите и се 

радвал, че успял да помогне на това добро създание да изпълзи от лепкавата кал на 

безперспективността.  

В 850г. херцог Трън заминал на поклонение в Рим, и както се досещате, взел със 

себе си умния Гийом. По това време Дънкан навършил 50 години. Една наистина зряла 

възраст. Той дълбоко се привързал към Гийом, но и на двама им било известно, че 

пътищата им рано или късно ще се разделят. Гийом знаел, че крепостните стени на 

Вердюн са тесни за необозримия изследователски дух на инсектоидния му другар, и 

когато стигнали в Рим сам предложил на Дънкан да си кажат сбогом. Речено-сторено. 

По познатата технология безсмъртният насеком се прехвърлил в косата на един римо-

католически кардинал и с нетърпение зачакал посещението в богатата ватиканска 

библиотека. Що се отнася до Гийом, благодарение на порива към знанието, който му 

вдъхнали частните уроци на детския спътник, но и заради 

собствения си труд, той просперирал и се издигнал до иконом 

на Вердюн. Последвала близо 30 годишна вярна служба на 

фамилията Трън. Херцогът бил издигнат  до барон, 

благодарение на това, че в неуспешната война, подета от 

Плешивеца през 875-877г. за завладяването на Германия и 

обединяването на старата империя, сцепил с боздугана си 

хилавите колене на първородния син на Людовик Немски и претендент за короната – 

Карломан Баварски. Животът е тъга за едни, защото Карломан Баварски се влошил в 

резултат на бойната рана и след две години умрял, но за други е радост,  защото 

новопоявилият се барон Трън направил Гийом свой васал и го удостоил с малка 

благородническа титла и лично феодално имение. Гийом не забравил до края на живота 

си демократичните идеи, които му преподавал Дънкан и се отнасял човешки с всички 

свои крепостни, на мнозина от които подарил и свободата. Неговият достопочтен род 

се изгубил напред из столетията и хилядолетията, но семето на демокрацията било 

закодирано в кръвта му.  

Херцог Трън 
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През 1981г. историкът от френската школа „Анали“ Фернан 

Бродел пише в една своя публикация, че в търсенето на заплетени 

генеалогични връзки е открил  корените на видния френски философ 

Жан Жак Русо, които тръгвали от нисшия франкси благородник Гийом 

дьо Ивон, родом от Вердюн.  

                                                   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Ж. Рудо 

Внимание, внимание, важно съобщение за всички с единия крак в гроба! 
Многоуважаеми покойници, с печал и прискърбие в сърцата Ви съобщаваме, че 

погребална агенция „Дълбоко заринати в земята“ отвори клон и във Вашата 
държавица. Измъчващите Ви болести, глад, природни бедствия, икономическа 

криза и политическа прослойка са само преходни неща в непреходното Ви 
пътешествие към вечността. Апелираме Ви, преди да се предадете в 

безмилостните нокти на онази фуста с косачката, за последно да помислете за 
бъдещето. Не искате вечният Ви покой да бъде прекъснат от шайка мародери с 

кирки, нали? Да си признаем, кофти си е мургавелковците да  къртят златни 
зъби от разлагащия Ви се череп. Не бихте се зарадвали и някой 16 годишен 
Сарандьо да се изтупа за сватбата си с 11-годишното Айше точно с Вашия 

погребален костюм. 

Спомняте ли си Тутанкамон – онзи закръглен младеж със златната маска, чиято 
мумия сега грози витрината на музея. Е, ако той беше избрал услугите на нашата 

фирма преди 3338 години, това никога нямаше да му се случи. Чарли Чаплин 
също се издъни, като не се довери на професионалистите от клона ни в 

Швейцария. Не искате да сте на тяхно място, нали?  

Доверете се на нашите висококвалифицирани балсаматори, шофьори на 
катафалки, гробокопачи и оплаквачки рапърки. Предлагаме богат асортимент от 
услуги, вариращ от семпло погребение в противоядрен бункер на 300 метра под 

морското равнище, през помпозно ритуално шествие в диктаторски стил с 
манифестация от 50 хиляди опечалени индобългарски статисти, до  изстрелване 
в брониран саркофаг, захранван от соларни клетки, към орбитата на Юпитер и 

предварително опят от митрополит Николай Пловдивски срещу скромния 
хонорар от петстотин хилки, плюс бонус -  безплатна анатема срещу всички 
извънземни осквернители, Мадона и лейди Гага. Само сега можете да се 
възползвате и от отстъпката ни за проклятия срещу археолозите от 22 век. 

                                                                                                                                     
Погребална агенция „Дълбоко заринати в земята“ – останете си заринати               

во веки веков! 

 

 

ПА А-НА-ТЕ-МА 
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                                                   *    *    * 

 Кардинал Андрей Лараона Саралегиу, в чиято рехава косица се шитнал Дънкан 

Маклауд, бил от уважаван благороднически римски род. Като трети син в семейството 

той автоматически останал резнат от завещанието на богатите си родители, какъвто бил 

обичаят по това време, и се отдал на духовна кариера сравнително рано. На 25-годишна 

възраст Андро Змея (както бил известен момъкът в средите на разгащената 

патрицианска младеж във вечния град, прочута с денонощните си купони и разюздано 

поведение) ще - не ще, се подстригал за монах под давлението на строгия си пастрог. 

Дълги години, изпълнени с послушание, въздържание и религиозно обучение, 

изминали, докато бившият първенец сред римските донжуановци, прочул се с подвига 

си по прелъстяването на лъскавата красавица и модна икона Лукреция ван Шпекен чак 

в Генуа, не се преродил в самото свето въплъщение на апостол Андрей Първозвани, 

поне за пред хората, ръзбиръш ли. 

 Андро Змея изглеждал на външен вид съвсем порядъчен и благоприличен.                 

С вродения си усет за „изкуството на Макиавели“, към 850г. той бързо се издигнал до 

един от най-влиятелните и уважавани помощници на папата. Времето си разделял 

между трите най-често посещавани от себе си обекта: Ватиканската библиотека, където 

усилено се подготвял догматично, за да осъществи голямата си амбиция – заемането на 

папския престол; събранието на кардиналския колегиум, където плетял интриги и се 

опитвал да спечели доверени хора за отложения в бъдещето конклав; и публичния дом 

на мадам Лукреция, който посещавал не заради увяхналата хубост на 55 годишната 

изхабена и спаружена госпо'ица, а за да утолява непресъхващия си младежки нагон с 

по-младите й възпитанички, пряко обета за безбрачие, ръзбиръш ли. 

Дънкан Маклауд се наслаждавал на времето, 

прекарано в прочутата библиотека, но се отвращавал от 

фалша и лицемерието на висшите божи служители. Той 

бързо прозрял заблудата на официалната религия и 

оформил концепцията си за нея. И досега хилядолетният 

му прецизен ум обича да повтаря сентенцията, че 

„Религията е опиум за масите“, да проповядва разпалено, 

че зад бутафорната маска на светлината, която си поставят 

царе, папи, патриарси, се крие злото; че истинското 

божество на хората, техният демиург, не обитава небесата, а сърцето и душата; че 

името на всевишния юдео-християнски мним властелин е Разум, човешки Разум, а 99-

те му имена в сурогатната религия ислям са негови синоними; че представата за Бога е 

Кардинал Андрей Лараона 
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всъщност проявление на божествения принцип, който съществува вечно и не зависи 

нито от време, нито от място, ръзбиръш ли . 

Неусетно, между заниманията по ерудиция, плетенето на заговорнически 

паяжини и разврата се изнизали пет години, откакто Дънкан пристигнал в Рим като 

пътник в косите на честния и истински благороден младеж Гийом. Комфортът на 

кардиналската битност  привличал г-н Маклауд, все пак бил прекарал първите си 40 

години като император, но на моменти той избухвал и едвам сдържал гнева си от 

светотатствения разгул.  

През 855г. еднопосочен билет за казаните на Луцифер 

получил титулярния папа Лъв IV. Кардинал Андрей Лараона 

Саралегиу бил на косъм от осъществяването на дерзанията си, но 

един красив по женски, гениален и отлично образован млад 

кардинал, на име Йоан Англик от Майнц, виртуоз и истински ас в 

хуманитарните науки и теологията, го разбил на пух и прах в няколко предизборни 

диспута по време на конклава и бил избран с убедително мнозинство от светите отци на 

Римокатолическата църква. Дънкан разказва, че от яд Андро Змея си изял малката 

шапчица и се затворил да реве за три дни в тоалетната на Сикстинската капела, която 

тогава се наричала само Капела Магна.  

Голям позор за „вярата на верите“ 

настанал след три години. На върха на триумфа в 

понтификата си преблагопочтеният и 

благословен папа Йоан VIII взел, че родил бебе 

по време на великденската процесия от 

базиликата свети Петър до Ватиканския дворец. 

Оказало се, че гениалният млад ерудит и андроген бил жена, наистина изключителна 

жена, надарена с проницателен ум, остър като бръснач, и търсеща признание и 

еманципация за своите интелектуални качества в един свят, доминиран от мъжете.                

Тя метнала по виртуозен начин дъртите перверзници от конклава, но си имала 

ненаситен любовник, който оплескал нещата в една луда сладострастна нощ.  

Наказанието за светотатството било смърт. Най-фанатизиран от 

всички кръволоци, които искали да линчуват измамницата, бил 

фрустрираният Андро. На площада, за жалост, нямало някой остроумен 

зевзек, който да цитира Новия Завет и да изкряска гърлено: „Който е 

безгрешен, нека първи хвърли камък върху й“, и горката нещастница била 

дееманципирана и обезглавена, превръщайки се в първата мъченица на 

Феминизма.  

Сикстинската капела - екстериор 

Йоан Англик 

Папа Йоан 

VII 
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Слухът за „абоминацията“ достигнал чак до Константинопол, а патриарх Фотий 

– виден енциклопедист и ритор – измислил няколко вица за този куриозен случаи, с 

което обидил жлъчно колегите си. 

Обезпокоените ко'уеги кардинали се събрали да мъдруват какво да правят. На 

Андро Змея му дошла идея как да се застраховат от повторение на този случаи. Понеже 

той не бил комплексар по отношение на природните си дадености под кръста, а и бил 

свикнал да си го вре навсякъде (носа, де), предложил всеки 

новоизбран папа да бъде проверяван за физиологични нередности, 

като седне на едно малко столче с дупка, през която, като на военна 

комисия, опитен хирург да проверява… сещате се за какво.  

Кризисната ситуация във Ватикана помрачила изгледите за 

успех на Андро. Колкото и да се натягал и да изтъквал мъжките си 

достойнства, кардиналите предпочели да изберат много способен и дипломатичен мъж, 

който да измие срама от станалото със славните си дела в разпространението на 

христовата вяра. Изборът паднал върху енергичния и по йезуитски предан на кръста 

Николай, наречен по-късно папа Николай Велики. Дънкан разказва, че този път Змея 

горчиво ронил сълзи шест дена в тоалетната, а на седмия си починал и потърсил утеха 

при старата си любов – мадам ван Шпекен. Завистта го разкъсвала вътрешно и 

почернила сърцето му. От този момент злото завладяло душата му, тъмни кроежи се 

развъртели в главата му, сякаш бил подписал договор с Лукавия, и бил готов на всичко, 

за да сбъдне съкровената си амбиция. 

  Акцията на Андро Змея по изпълнението на 

„програма максимум“ започнала привидно 

безобидно. Той подкупил ватиканския хирург със 

столчето - дон Чезарио Галфоне, и научил, че папа 

Николай не бил особено надарен. С тази уязвяваща 

информация Андро подел черна пиар кампания и 

буквално наводнил римските вертепи със срамния слух. Простолюдието бързо лепнало 

на чистия Николай булевардно-сардочниния  прекор – Пишльото.  

По времето на своя понтификат папа Николай I се заел с християнизирането на 

славяните. Този негов ангажимент довел до конфликти с Източната църква в 

Константинопол. Той влязъл в лична вражда с патриарх Фотий, главно заради 

циничните вицове за Курията и няколко срички в каноните, известни като „филиокве“, 

но и защото мисионерските интереси на двата църковни центъра, и съответно 

политическото влияние, което произтича от тях, се сблъсквали по няколко векторни 

направления. Спорът прераснал до схизма (т.нар. Фотиева схизма) и взаимното 

столчето 

Дон Чезарио инспектира 
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отлъчване на двамата църковни водители, израз на честолюбивата война за 

превъзходство. „Първият Рим“ повел идеологическа и геополитическа офанзива срещу 

„Вторият Рим“. Колизията станала предвестник на Великата схизма от 1054г., от чийто 

последствия страдаме и до днес. 

 

Папа Николай управлявал паството си с желязна ръка. Той бил стожер на 

чистите нрави и ратувал за спазването на библейския пример в семейните отношения и 

обществения живот. Дънкан ясно си спомня как Папата чел конско на Андро Змея за 

пошлия поглед, с който зяпал една разпищолена мирянка от Таренто в гърдите. Много 

срамни практики били изкоренени от строгия и справедлив папа, дори малко преди да 

залезе величественият ореол около главата му, той почти подписал була за закриването 

на салона на мадам ван Шпекен. През 867г. обаче великият догматик предал богу дух и 

оставил кесаревото на кесаря. Звездният миг на Андро Змея настъпил. 

 

 

Константинополският патриарх Фотий Римокатолическият папа Николай I 

Лукреция ван Шепекен, или просто - Мадам 
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Сериозна конкуренция за папския понтификат представлявал единствено 

близкият довереник и секретар на Николай Велики, решителният мъж – Анастасий 

Библиотекар, опасен противник, изкусен литератор и църковен писател, по известен с 

подготвянето на „Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите“ (по 

молба на славянския княз Борис Едно). Анастасий се ползвал с подкрепата на 

император Лудвиг II (син на император Лотар и владетел на Италия), с чиято воля по 

светските въпроси се съобразявали папите. Този път лукавството на Андро Змея нямало 

граници. Нова черна пиар кампания била задействана по адрес на персона нон грата 

Анастасий. Той бил набеден в сексуално издевателство над малолетната труженичка в 

публичния дом на мадам ван Шпекен – Мона Цингарелла Мангасарелла, която впрочем 

била любовница на кардинал Адриан и още десетима други кардинали, и убедително 

лъжесвидетелствала пред кардиналския колегиум.  

В борбата за власт подлостта е най-пронизващото и отровно острие, а този, 

който в дъното на душата си е истински виновен и грешен, говори най-разпалено за 

правото си.  

Най-сетне обсесивната аспирация на циничния еротоман кардинал Андрей 

Лараона Саралегиу станала реалност. Годината била 867г, а дяволитият нов папа се 

скрил зад маската на светлината и стартирал театро, в което играел ролята на света вода 

ненапита, докато мрачните му планове, по режисиран сценарий от демоничните сили, 

целели да наложи властта си над светските владетели с доктрината на папоцеразима и 

клерикализма. Измамната същност на благовидната му за пред 

обществото персона била демаскирана единствено от неговата 

походка. Парвенюшкият папа толкова се надул, че започнал да 

стъпва гордо-гордо, сякаш е  шампион по тенис на маса на 

ямболската школа „Светкавични пинг-понги“. 

Първите действия на Шампиона били към затопляне на 

влошените отношения с Константинопол. Старият враг на римската Курия патриарх 

Фотий току-що бил низвергнат от император Василий I Македонец, който потърсил 

сближение с  папата и  германския император, притиснат от завоевателните походи на 

арабите. Напредъкът в помирението стигнал до свикването на нов вселенски събор 

(869г. в Константинопол), а като израз на добра воля папа Адриан II приел в Рим 

гостуването на двама от най-добрите и изтъкнати византийски мисионери и дипломати 

– братята Константин и Методий.  В чест на разведряването Адриан II признал за 

равнопоставен на гръцкия и латинския - славянския език, и осветил литургичните 

книги, написани на него с новата азбука, сътворена от двамата братя и техните ученици  

(Глаголицата). Лично папата и най-висшите му прелати ръкоположили за свещеници 

Андро Змея - апотеоз 
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славяните - ученици на братята, доведени от тях в Рим. 

Бележитият философ Константин пък бил 

демонстративно издигнат за консилиери (съветник) на 

Андро Змея. 

Хитрата лисица Андро тъчял първите нишки на 

злокобния си замисъл. Убеждавайки се лично в 

недостижимите просветителски способности на 

Константин Философ, Андро  стигнал до радикална 

мерзост - решил да го премахне, за да попречи на по-

нататъшното му дело в покръстването на централноевропейските славинии от 

Константинопол. Брат му Методий пък, считал за мека Мария и безволев проповедник, 

за това и не го взимал насериозно. За адския си план папа Адриан II купил от 

сарацините в южна Италия силна отрова с отложено действие и поканил Константин на 

беседа и чай.  

Въшката Дънкан Маклауд дълго си затваряла очите пред свинщините и 

грехопаденията на Андро, но този път не можела повече да бездейства и да се превърне 

в косвен съучастник на убийството на един светец и гений на доброто, какъвто бил 

Константин. Но какво ли можела да направи сама, с миниатюрните си размери, срещу 

такъв опасен людоед?  

Минути преди Константин да пристъпи прага на сатанинските покои и Змея да 

изсипе пагубната субстанция в чая, Дънкан се сетил в отчаянието на безпомощността 

си за нещо хитро. Слязъл до ухото на негодника Саралегиу и с възможно най-

удебеления си глас прогърмял следните слова: 

- Грешнико! Спри се. Не убивай! 

Папа Андро се стреснал като гърмян заек и започнал да се оглежда притеснено 

като сурикат.     

- Кой е там? Кой си ти? – запитал убиецът  с почти изцапани гащи от страх. 

- Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на 

робството! – прогърмял отново Дънкан в ухото му и продължил - Аз съм Бог 

на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов, Бог твой, Бог 

ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, 

които Ме мразят! 

- Ама, наистина ли си ти, дядо Боже? – казал папа Адриан II с възвръщаща се 

руменина на червендалестото си лице. – Защото не ми звучиш много като 

Господ. 

Кирил и  Методий 
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Тук е мястото да поясним, че през собствените си рецептори думите на Дънкан 

наистина прогърмявали екотно, сякаш са на някой свръхестествен гръмовержец от 

висините, но папа Андро дочувал съвсем леко писукане и се усъмнил в идентичността 

на Всевишния. 

 

- Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да 

остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно. – продължил 

да писука Дънкан. – Спри се и си спомни за шестата ми заповед, която 

спуснах на свещената планина Синай. Не убивай! 

- Абе, я си гледай работата, бе, таласъм нещастен. – изсъскал през зъби Змея.  

- Аз съм образован мъж и не вярвам в такива бабини деветини, как мислиш че 

съм станал божи наместник на земята, с молитви ли?!  - Не, с клевети, 

заговори и измами. – Не ме е страх от теб! Сус… 

Планът не сработил, папата си разбирал от занаята и не се подвел - хлъзгав 

шаран значи. Блъфиращият въжеиграч Дънкан се обезсърчил, но излязъл бързо от 

обезверената консистенция и си спомнил библейския разказ за малкия Давид, който 

надвил с вярата си страховития необрязан филистимец Голиат. Революционният 

ентусиазъм кипнал в кръвта на франксия войн от рода Маклауд и той решил да атакува 

най-слабото и уязвимо място на врага си.  С бърз боен марш тръгнал настървено към 

топките на Андро Змея и впил малките си зъбки така ожесточено и свирепо, както 

прегладнял пазарджишки пенсионер с нови зъбни протези, подсилени с крем Корега, 

захапва типов хляб на 3 дена. Папата изквичал като кифла в мола, настъпила кравешко 

говно, и се превил на две. Гласът му изтънял и той успял само да изпищи думите – 

„ауу, какво по дяволи…“. 

Дънкан бил изпаднал в боен делириум, в състояние на менос и подлагал на 

безмилостната сеч на ситните си резци всеки сантиметър от набраздената площ, докато 

топките на Змея не се зачервили и подули  като ГМО домат от Гърция. Със сетни 

усилия омаломощения палестински злодей изул гащите си и изтръскал камбанките от 

напастта божия.  

- Брей – казал си той облекчено. – Досущ като проклятието над фараона в 

Изход, 8-ма глава, 21-ви стих?! – Ама при мен тия не минават. – Хайде сега 

да посрещна византиеца. 

 

Въшката Маклауд лежала в безсъзнание на пода. През това време 

неподозиращият Константин се почерпил с чай от папата и внезапно му прималяло. 

Той също се строполил на пода до Дънкан. Папата потривал доволно ръце, сигурен че 



 
26 

 

отровата ще подейства, и почнал да свестява философа с престорена загриженост. 

Междувременно, Дънкан Маклауд се опомнил и се прихванал за косата на солунския 

брат.  

Ето че на сантиметри от гибелта си планинският боец бил спасен от 

милосърдните коси на свети Константин. Дънкан веднага направил контакт с 

премилостивия си хабитат, но мъдрият философ бил откърмен с безнадеждните и 

антинаучни суеверия на схоластичната теология, и помислил, че 

демон се е вселил в него. Ингорирал всяка дума на въшката и 

започнал строг пост. Това допълнително влошило имунната 

система на светеца и, отслабен от разпръскващата се в организма 

му сарацинска отрова, той издъхнал скоро.  Малко преди смъртта 

си правоверният божи служител приел духовното име Кирил, а 

брат му Методий станал неволен приемател на безсмъртната 

божествена въшка.  

 

Вината за кончината на Константин паднала с гравитационната тежест на 

колабираща звезда тип Червен гигант  върху плещите на Дънкан Маклауд. Той се 

самонаказвал несправедливо, укорявал се за случилото се и решил повече никога да не 

се разкрива на хората. Дал целомъдрен обет за мълчание, заклевайки се в паметта на 

Константин-Кирил Философ.  

 Папа Адриан II с привидно благ жест назначил Методий за архиепископ на 

Велеград във Великоморавия, след това го повишил в ранг на папски легат и 

архиепископ на Панония и Моравия, но с това целял да озлоби до крайност 

католическите свещеници в съседната германска империя и да използва фанатичността 

им като средство, с което да ликвидира византийското влияние по тези земи. Методий 

бил преследван, арестуван и на няколко пъти съден. Той винаги отстоявал достойно 

позицията на източното православие и се защитавал успешно, но интригите, спускани 

от Рим и канализирани от дирижираните местни князе и епископи, не спирали.  

 Ненавистният мизантроп Адриан II бил застигнат 

скоротечно от проклятието на полу-богът въшка в една от 

развратните си оргии с малолетната Мона Цингарелла. 

Възпълният дебелак получил инфаркт на миокарда, а възлюбената 

му Мона Мангасарелла избягала от погнуса, като не пропуснала да 

го преджоби преди това. В срамна поза го открили папските 

гвардейци – изпотен, разплут, дебел, гол и вонящ. Естествено, този срам бил туширан 

от пропагандата на Апостолическия дворец, и официалната версия гласяла, че 

Кирил Философ 

Мона Цингарелла 
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достоуважаваният папа напуснал света на живите по време на молитва и пост за 

спасяването на душите на грешниците. Блякс!!! 

 Несправедливостите спрямо Методий били частично прекъснати от новия папа, 

но задействаната подмолна конспирация срещу славянския първоучител само забавила 

своя ход. Архиепископ Методий умира изтощен от битките през 885г. Преди самия си 

край той посочил за свой приемник мъдрия си ученик Горазд. Съсипаният от мъка 

Дънкан Маклауд намерил нов подслон върху главата на друг методиев ученик – 

Ангеларий. Атаката срещу византийците се засилила и новият архиепископ на 

Великоморавия – католикът Вихинг Грубер – разорил учениците на светите братя с 

помощта на освирепели военни сили и много дойче марки. Школата им била 

опустошена, самите те избягали към Балканския полуостров, а Дънкан Маклауд 

прозрял в цялото това противопоставяне проявлението на вековния принцип в борбата 

за власт – „Разделяй и владей“. 

                                                   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                                                  *    *    * 

Мили дами, омръзна ли Ви да се блъскате в автобуса, метрото, маршрутката? Писна ли Ви от 

перверзниците, които се възползват от липсата на пространство и се отъркват похотливо във Вас, 

пускайки пипалата си, сякаш са гигантски хищни октоподи? Страх ли Ви е от тъмното и от спотайващите 

се в храстите извратеняци по шлифери? А глутниците мастии гонят ли Ви все още? Вече не е нужно да си 

купувате бронирани гащи, да се записвате на карате курсове и да търсите кучегон? Представяме Ви 

честните и отзивчиви шофьори на фирмата Бакшиш такси – регионален лидер на Люлин 15 в 

таксиметровите превози. 

Обадете се сега на телефон 0888 878 808 и си поръчайте кола от Бакшиш такси. Такси за делник и такси 

за празник, такси за мен, за теб, за всички нас! Уверете се сами в тяхната надеждност, като чуете 

приятния им тембър. 

 Кръв повръщаме, но ресто не връщаме. Караме у наш‘та фирма четирма, всички до един сме бивши 

инженери и спортяги, в настоящето из кварталните пивници бродяги. Взимаме та бръже-бръже от блока 

в махлата и след двайс минути си пред на работата си вратата. 

Бакшиш такси – по пет лева на кил‘метър с мен, опитния таксиметър чичо Петър. 

Най-изгодната тарифа излиза с карта “Visa” във Заставата на бай Димитър от пандиза. 

Сигурно пътува се с перничанина бат Радой, в жабката на Москвича  крие той сгъваем винкел за 

отбранителен побой. 

А от Жигулата на бачо Ангел знай, няма по-комфортна в тоя край. 

Айде на бас, че сме по-бързи от фирмата на конкурента чичо Спас. 

Хубаво със нази се патува, а ако почерпиш с някоя парцуца  и апарата по-малко ща таксува. Ай, 

наздрави! 
Бат Радой и 

бачо Ангел 
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Въшките не обичат никак химичното съединение на двата атома водород и 

единия атом кислород, съединени с ковалентна връзка и поддържащи биосферата на 

Земята, познати под името вода. Банята ги отблъсква, макар че не може да им навреди. 

Дънкан Маклауд не прави изключение от тази видова особеност, още повече, че в една 

студена ноемврийска нощ за малко щял да се удави в черните води на река Дунав, 

когато  кирило-методиевите ученици тръгнали да преплуват водната граница между 

Моравия и България на сал от три липови дървета, и ученият мъж Ангеларий цопнал 

като „пирон  у кисело млеко“ в ледената паст. За щастие, другарите му го извадили 

бързо и продължили бягството си от затвора.  

Посоката на техните умове, сърца и души била заветната дестинация България, а 

компас им била жаждата да разпространяват божието слово на езичниците славяни с 

изнамерените от учителите им свети букви. Владеещите ги емоции, еуфорията и 

вълнението им се доближавали по своя плам до пътеводната витлеемска звезда на 

алкохолната жажда, която води на талази в милата ни ро`дина прииждащите в активния 

туристически сезон англо-саксонски тийнейджъри  към евтината пиячка, безобразните 

нощни авантюри и дискотечни кълчотения на алкохолния рай  Слънчев бряг. 

По това време (към 887г.) доскорошната паганическа държава се очертавала като 

значим геополитически фактор не само в пределите на Балканския п-в, но и в района на 

цялата югоизточна Европа. Нейният владетел – прозорливият княз Борис Едно, приел 

християнството от Константинопол и бил припознат за духовен син на императора, 

като признал тезисите на римо-християнската ойкуменистична идея (византийският 

владетел е единственият властелин на земното царство и останалите князе са длъжни да 

му се подчиняват, защото неговата власт му е предадена лично от Бог) и клаузата им за 

приемствеността между християнската Римска империя (истинското християнско 

царство на земята, според предсказанието на библейския пророк Данаил) и Византия. 

 

 

 

 

 

 

 Политиката му на християнизация и идеите  за етногенезис на двата 

съставляващи държавата народа – славяни и прабългари, изисквала трудоемкото 

Княз Борис Едно покръства народа си в лето господне 864-то  
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обучение на всеотдаен духовнически контингент за разпространението на христовото 

слово. Новопокръстеният езичник се нуждаел и от обслужваща държавническите 

интереси интелигенция за утвърждаването на скрепяващата славяно-българското стадо 

новоприета християнска идеология. В неспокойния му ум се въртяла и идеята за 

придобиването на независимост от всепоглъщащата всяка по-бедна култура 

византийска църква и цивилизация, но още не знаел как. Дразнела го и мисълта, че 20 

годишният пикльо император Лъв VI, като „патер фамилиас“ на византийското духовно 

семейство, му се водил баща, а бил три пъти по-малък от него на години и още имал 

младежки пъпки. 

Ангеларий и Сие чули за стремленията на Борис и запланували да предложат 

услугите си на този загрижен за народа си бащица. Те имали натрупан опит със 

славяните, носили нужната богослужебна литература и метода за лесното й 

възприемане – азбуката всеоръжие Глаголица. Освен това не си били получавали 

заплатите от Патриаршията във Византия от две години и 

решили да дезертират най-безцеремонно при българите. Кръвта 

им също имала значение – те били гръцки славяни.  

Тримата амигос – Ангеларий, Климент и Наум – се 

довлачили до Белград (тогава крепост на бугарите-татари), обяснили кои са и за какво 

се борят, и поискали аудиенция при Княза. Борис Едно ги приел радушно, направил им 

предложение, на което не могли да устоят, и грандиозният процес по 

разпространяването на славянската писменост и изграждането на християнската 

старобългарска духовна и книжовна култура започнал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Да се върнем най-после на главния герой в разказа. Багренородният господинчо 

Маклауд продължавал да се сърди на себе си и да си сипе пепел по главата. Радвал се 

Княз Борис Едно посреща кирило-методиевите ученици  
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на щастливата развръзка за господаря Ангеларий и неговите сподвижници, но още не 

искал да говори и общува с хората. За беда обаче Ангеларий бил настинал сериозно от 

онова цамбурване в Дунава и легнал тежко болен. При него често идвали другарите от 

Великоморавия, Князът и видни боили. Дошъл да посети некроложния образ и малкият 

син на Борис, който по това време учил в константинополската Магнаурска школа – в 

същата паралелка, която навремето завършил и Ангеларий. Приказката им била сладка. 

Ангеларий го открехнал за позабравените прякори на по-гадните дидаскали и му 

обяснил каква е цаката за преписване на матурата, а малкият Симеончо го гледал със 

зяпнала уста, като дете идиотче, и си казвал на ум: „Ау, един ден искам да съм умен, 

като този кашлящ храчки чичко.“.  

С вродената си жажда за на'ука наш Дънканчо харесал младежа, още повече 

харесал идеята, че може да  учи с него  в непресъхващия извор на знанието, каквато 

била въпросната школа, и се присламчил в старателно вчесаната му коса.  

Скоро Ангеларий издъхнал. Уви, той не можал да се 

усъвършенства и прослави с подвизи като войн на познанието и 

църквата, по подобие на канонизираните за светци негови 

спътници Климент и Наум, но пък единствен от тях бил осенен 

от неземната привилегия и почитание, след учителите си 

Константин и Методий, да бъде преносител на една малка част 

от божествената искра под формата на полу-бога Дънкан 

Маклауд от рода Маклауд. Върху надгробната плоча на този подценен от историята 

славянски първоучител, според Дънкан, княжеският каменоделец - майстор багатур 

Саламур, е издълбал следния надпис за епитаф:  

„Тук лежи Ангелария, преподобният ученик на Кирила и Методия, който беше гонен, 

бит, изтезаван с гъделичкане по петите и изнасилван от отците католици 

хомосексуалисти във Великоморавия – особено от епископ Грубер, - но избяга през 

Дунава, където едва не се удави и после настина и умря през годината от сътворението 

на света 6386, индикт 7, а паницата му с леща изстина и с нея се 

почерпи придворния майстор на надгробни плочи багатур 

Саламур. Да живей княжество България! Смърт на ромеите!“ (аз се 

съмнявам, че това е грешка на претрупаната с факти и събития 

памет на въшката, която е объркала истинските думи с прочетен 

наскоро кандидатстудентски бисер от изпит по история, но не смея 

да споря с авторитет като нея)  

                                                   *    *    * 

 

Ангеларий 

Епископ Грубер 
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                                                  *   *    *    * 

                                                  *    *    * 

Сега ще чуете най-гениалната реклама на света. Еталон и златно ръководство за няколко поколения маркетинг 

специалисти напред. Непресъхващо вдъхновение за всички в рекламния бизнес и дълбоко вкоренен архетип в 

колективно несъзнателното на децата, родени по времето на Чернобил. ВНИМАНИЕ, СЛЕДВАЩИЯ МАТЕРИАЛ ИМА 

ПОТРЕСАВАЩО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ХОРА СЪС СЛАБИ НЕРВИ, ПСИХИЧЕСКИ И СЪРДЕЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ! ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА СИ ДАЛЕЧ! ТОВА НЕ Е ШЕГА! 

Представяме ви един уникален продукт                                                                               

на сензационна цена -                                                                                                    

Реднето Бьорнер                                                                                                                                                     

Това е вълшебен и магичен уред от приказките на „Хиляда и една 

нощ“. С него можете да режете всякакъв вид субстанции (от 

ананас до тъща си) на всякакъв вид формички – кубчета, кръгчета, 

полукръгчета, пръчици, конусчета, паралелепипедчета, 

тетраедърчета, додокаедърчета  и каквито там други форми са 

познати на съвременната геометрична на'ука. 

Рендето Бьорнер има удобна ергономична дръжка  и 

мултифункционално закалено острие от неръждаема стомана, 

изработено по германски алгоритъм в леярните на Круп. Напълно 

безплатно към фамозното ренде получавате комплект от няколко 

ултра, гига, мега, инфра наточени приставки и предпазна ваничка. 

Обадете се  бързо на телефон 0666 666 666 и поръчайте веднага! 

Първите 666 ще получат голям подарък – специална пластмасова 

купа с лика на Хорс Флукс и книжка с рецепти. 

Рендето Бьорнер – най-продаваният продукт на WS Teleshop в 

Америка, Европа, Русия, Индия и Китай. 

Какво чакате, няма време за губене? 

666 
Познайте 

какво стана 

с тъща ми? 
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Симеон, още като пъпчиво момче, бил наясно с бъдещата си кариера и съдба. 

Баща му го пратил да се учи във Византия неслучайно. За първородния син - Владимир 

Расате, било отредено да наследи княжеския трон, а за Симеон се подготвял постът на 

върховен архиерей на българската църква. Изхождайки от този начин на мислене, 

Борис Едно проводил малкия си син при дидаскалите. Князът целял и Симеончо да се 

възпита в ромейски дух, за да може да спомага във външнополитическите отношения с 

могъщата южна съседка и предугаждането на нейната интригантска дипломация.  

 Въшката Дънкан се учила редом до Симеон. Тя била във възторг, че отново 

вирее е главата на царска особа. Харесала момчето и копнеела да размени няколко 

думи с него, но устояла на обета си за мълчание. Не издала нито стон, дори и когато 

Симеон бил на косъм да бъде скъсан по алгебра, при положение, че можела да му 

подскаже колко е 31 умножено по 13.  

 В последната година на обучението си Симеон трябвало да бъде подстриган за 

монах. Младежът сторил това с голямо нежелание, защото от известно време бил 

запленен от идеята да бъде светски господар, поет или моряк. Все пак, всяко момче, 

поне за миг, мечтае да е силен и голям мъж – въпрос на мъжка чест, не на игра.                    

Но морякът иска да е смел капитан, а капитанът – поне Магелан. Така тече, влече се и 

се променя копнежът да бъдеш над другите. 

 Всичко е суета, суета, и суета на суетите. С тези думи премъдрият Дънкан 

Маклауд продължава разказа си за сетнешните години на Симеончо. Стремежът към 

завоевания и зачитане, към паметно място в историята; към признание на величието, 

утоляване на комплексите за малоценност, засищане на волята за власт; към 

въздигането до болезнената гордост; към ламтежа за почит и слава, за външен блясък; 

към приравняването с бога (един несъществуващ идол, погрешно славен като  

абсолютен властелин на Вселената)  – какъв е смисълът на тази идиотщина и лавината 

страдания за човешкия род, причинени от нея, пита риторично философът  Дънкан, 

щом като всяка живинка на тази Земя се превръща на пръст и пепел, и всичко човешко 

е преходно в непреходното пътешествие на душата по пътеките на вечността.                     

„О времена, о нрави, о тържество на тъпотата и чудовищните безумия.“ – коментира 

невъздържано  надвисналият от перчема ми моралист-стоик 

 Книголюбецът Симеон, бъдещият цар и повелител, господар и командир на 

десетки народи, бил изкушен, и в крайна сметка покварен от разяждащия и пагубен 

вирус на суетата, победоносно шестващ в умовете на плеяди властници чак от 

времената на мрачната безписмена древност до наши дни. 
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 Това не се случило изведнъж, а постепенно, на отслабващи и засилващи се 

етапи, но едно събитие, съвсем нищожно и привидно незначително (да си спомним 

теорията за ефекта на пеперудата), вдъхнало живот и дало пълзящ старт на убийствено 

изгарящата страст на Симеона към тщеславието.  

 Няколко месеца преди да бъде подстриган за монах, Симеон отишъл най-

смирено да се помоли в църквата Света София – най-голямата църква в земите на 

християнската цивилизация по това време. Той останал възхитен от колосалния 

архитектурен ансамбъл. Наблюдавал със зяпнала уста от удивление и изпаднал в  

познатия си непромокаем за здрава мисъл захласнат вид на дете идиотче, като си казвал 

на ум: „Ау, иска ми се един ден и аз да построя такава черква като панагеричния чичко 

Юстиниан Велики“.  

 След външния оглед 

Симеон влязъл вътре и застанал 

под масивния девет тонен полилей 

и обсипания със звезди централен 

купол. Гледал малкият Симеончо, 

гледал, чудил се, маел се, и останал 

без думи, сякаш изгубил ума си, 

защото в родината му по това 

време имало само сламени колиби, 

номадски шатри (модел Хунски хаганат 430г.) и тук-таме някой белокаменен аул.  

 При огледа на стенните мозайки 

замаяният поглед на Симеончо се вторачил във 

изображението на Христос Пантократор. 

Бъдещият църковен глава ахнал от удивление и 

извикал: „Ау, ама чичко Христос прилича на 

мен“. – и наистина, Дънкан потвърждава, че 

имало невероятна прилика между мозаечния 

образ и външния вид на Симеон. Били досущ 

като близнаци с човека от мозайката, чийто лик, 

най-вероятно, е плод на  въображението на неизвестен майстор от 6-ти век.  

 Тогава било посято семето на развалата в Симеон. Той се оприличил на своя 

образ и подобие, и тази му идея не го оставила през целия му живот. Тя, къде 

съзнавано, къде несъзнавано, го тласкала по време на царстването му към извоюването 

на велик статут, достоен на божествения му облик, и грабнала в месомелачката на 

Катедралният храм на К-пол, Света София 

Христос Пантократор 
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кръвопролитните му военни  походи животите на стотици хиляди средновековни 

страдалци.  

 Дошла 893-та година. Първородният брат 

Владимир Расате вече три години управлявал като 

княз България. Бащата -  Борис Едно, се бил отдал 

на строг духовен живот и усамотение зад стените 

на ставропигиалния манастир Дълбока мисъл в 

Патлейна, и с мъка в сърцето слушал как буйният 

му наследник съсипва постигнатото в 

християнизацията на държавата. А Расате наистина 

бил развратник, светотатствен дивак, пущиняк и 

долна пияница. По Великден, нашмулен на висок 

градус, влязъл в голямата базилика в Плиска на кон 

и облекчил физиологичните си нужди в църковната утвар, после ударил плесница на 

дядо поп и хванал баба попадия за задника.  

Но това не било всичко. Съюзил се с немците срещу ромеите по съвет на разни 

хороскопаджийки и забранил да бият камбаните на църквите в столицата Плиска 

докато спи, което означавало докъм 2-3 часа следобед, защото вечерите си хубостникът 

Владимир прекарвал в умопомрачителни гуляи и оргии. 

Истината била, че цялата реакционна за християнското общество политика се 

оказала следствие от комплекса на новия княз по неосъществената му мечта. Той 

съвсем не желаел да сяда на престола, а мечтаел да се занимава с развъждане на 

аквакултури до края на живота си, зарибявайки езерцата и водоемите в родната 

акватория с рибки. Но баща му -  Борис Едно, го принудил да заеме високия пост и 

травматизираният Расате намерил 24 часова утеха в чашката и в ласките на всичко с 

цици, що мърда, за да притъпи болката от катексиса си. А той наистина имал кофти 

пиянство.  

По всички краища на страната тръгнала мълвата, че новият владетел е дърта 

пияница, содомист-геронтофил, безбожник и езичник, който целял да върне отново 

старите вярвания и култа към Тангра. Клюките стигнали дотам, че в Константинопол и 

Рим смятали, че князът е обявил коня си Шарколия за епископ на плисковската 

епархия. 

Когато слуховете за препиканата утвар стигнали до покаялия се грешник Борис 

Едно, избил 52-та болярски рода, само защото не искали да се кръстят, той се разлютил 

Княз Владимир Расате 

- Попеей, дай кукуто да пикам! 
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страшно и се заканил кръвно на синчето си. Писал на Симеончо в Цариград да стяга 

дисагите и да се връща, защото трябвало да смени разхайтения си брат на трона.  

Бащицата препасал колана със 

страшния си меч Заклалибур и тръгнал към 

престолнината. Расате се опитал да обясни, но 

старият не щял и да слуша – нямало хък, 

нямало мък. Владимир заплатил за 

кощунственото си поведение с очите си, 

съгласно членовредителните наказания на 

Номоканона (или закона за съдене на хората, 

взаимстван от Византия), въпреки че адвокатите му пледирали невинен, изтъквайки 

казуса със синовете на Людовик Благочестиви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бил свикан и народен събор, отживелица от ханските времена, за да се утвърди 

промяната в наследствения 

принцип на майората. Оттам 

нататък Симеончо бил завлечен 

във водовъртежа на голямата 

политика като суверен на 

княжеството, а химерата му от 

посещението на храма „Света 

София“ покълнала, появили се  

предпоставките за нейната  

реализация.  

Княз Борис в манастира 

Ослепяването на Владимир Расате 

Княз Борис Едно коронова Симеон за владетел 
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В следващите 20 години младият княз затвърдил своята владетелска позиция и 

закалил волята си на господар. Избухвали войни и междуособици, външни и вътрешни 

врагове нападали България и били нападани в контраофанзиви, нови територии били 

присъединявани към пределите на княжеството, чужди и свой поданици прекланяли 

глава пред силния самодържец, който не се страхувал сам да поведе в битка юначните 

си конници, възседнал белия си ат Буцефал и размахвайки наследената от тате 

еднометрова военна писалка Заклалибур, с която порил к'ат агнета и кормил к'ат риби 

гърци, маджари, хазари, сърби, хървати, немци, френци, печенеги- меченеги, ман'кенки 

- нам'кенки и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Създавали се и се разваляли съюзи, разменяла се кореспонденция, пишели се и 

се превеждали молитвеници, светски книги, енциклопедии, поеми; кръщавали се 

езичници, строили се дворци, палати, църкви, гостилници, крепости и 

фортификационни съоръжения по граничните пунктове; издигната била и новата 

престолнина – Велики Преслав, град за чудо и приказ  с външна и вътрешна част, с 

водоснабдяване и канализация, с каменни дворци, импозантна златна църква и 

собствена книжовна школа, в която нижели суперлативи за владетеля си и всекидневно 

го окъпвали с водопада на ласкателствата си майстори на перото, като Константин 

Преславски, Йоан Екзарх, Презвитер Козма и Черноризец Храбър, и в която господарят 

на банята се занимавал с на'ука.  

 

Княз Симеон приема дарове от победените си врагове (сред тях е конят  Буцефал) 
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Княз Симеон отпразнувал новата 913г. година подобаващо в перлата на 

Дунавската равнина (или Мизия, както е известна от летописите) – Велики Преслав. 

Той бил доволен от извоюваното и съграденото. В първата минута на новата година 

дори си казал на ум, че е станал ерудиран, като чичко Ангеларий, и е построил хубава 

черква, като чичко Юстиниан Велики. Оставало му само да придобие божествено 

сияние, като на чичко Христос, за което междувременно работил мозъчният тръст по 

създаването на официалната държавна идеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Княз Симеон прави оглед на саракта (войската) преди поредния завоевателен поход 

Княжеският дворец във Велики Преслав (възстановка) 
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Какво правил през това време Дънкан?  

Освен че зубрил като студент по право преди държавния си изпит, Дънкан с 

горест съзерцавал кланиците на човешкия добитък по бойни полета, осакатените 

земеделци от войската, разбитите семейства и осиротелите дечица, драматичната и 

клета съдба на обезправените, робската пот на строителните работници, сълзите на 

смачканите от данъчното бреме обикновени простосмъртни и … само стискал зъби, 

защото обетът му за мълчание го хващал за гърлото при всеки спонтанен подтик да  

вразуми Симеон със соломоновската си мъдрост, или да се разправи гневно с „Тирана“, 

какъвто прякор се лепнал на самодържеца в средите на потиснатите и угнетените.  

За да се доближи до божественото, Симеон знаел, че първо трябва да утвърди 

статута си на равен по сила и значение на останалите европейски властелини, да получи 

царска титла, а след това, с този правен аргумент, защо не и императорска.                             

С придобиването на последния ранг той би бил признат и считан, на основание на 

валидните тогава църковно-доктринални постановки и властови концепции, за владетел 

на познатия свят, на Универсума – за вседържец на човеците, Пантократор. Имало само 

една „малка“ подробност – да завладее Византия. 

Такава възможност се отворила през 913г. с новата война, избухнала между 

България и Византийската империя, а княз Симеон тръгнал подир химерата си като куц 

педофил, преследващ второкласник с медал от републикански шампионат по лека 

атлетика за ученици.  

Мирният договор между двете държави бил нарушен от Александър – брат на 

починалия император Лъв Мъдри и регент на малолетния му син Константин 

Порфирогенет. Тъпакът Александър се отбелязал в историческите анали с 

колбасарските си обноски и овчарско излъчване. Той притежавал менталните 

способности на бавноразвиващ се индобългарин и забравил да си плати данъка, а 

всички знаем, че на този свят две неща не могат да се избегнат – смъртта и данъчните.  

Симеон счел това за накърняване на владетелското 

си достойнство и с апломб провел данъчна ревизия, чрез 

една набързо спретната обсада на Константинопол. 

Глупчото Александър бил отстранен от властта с интрига и 

пратен на паша, за където идеално пасвала аграрната му 

физиономия, а начело на империята застанал регентски 

съвет, председателстван от патриарх Николай Мистик – 

храненик на шегаджията Фотий и латентен вещер, 

екзорсист и окултист.  Патриарх Николай Мистик 
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Той проводил делегация да проси мир при оскърбеното величество на северния 

съсед. Честолюбивият княз се фръцнал и изискал личното присъствие на патриарха.                                                         

Дядо Николай склонил да се срещнат. Преговорите 

помежду им завършили повече от обнадеждаващо. 

Сключеният от двете страни мирен договор бил скрепен 

с бъдещ династичен брак между малолетния император 

Константин Порфирогенет и най-голямата щерка на 

Симеон, която никой не искал, защото била толкова 

грозна, че ако легнела на една от сергиите със скумрии 

по солунското тържище – нямало да се забележи никаква 

разлика и дори мухите нямали да искат да я кацат. Чрез 

уговорената сватба Симеон щял да стане настойник на 

малолетния император и с прерогативите на поста си щял да може да предяви права за 

управлението на Византия. Така той предвиждал да обедини двете държави в мега 

общност, която да се превърне в поднебесно царство с божествен повелител – негова 

скромност Симеончо. 

В замяна на мира дядо поп отстъпил и по друг въпрос. С известна неохота 

вещерът коронясал българския княз за цар, цезар или кесар на българите, и така, 

формално били признати значението на България в международните отношения и 

величието на нейния предводител. Подмолният отец обаче решил да похитрува, защото 

царската титла не се давала току-тъй на Сульо и Пульо, и претупал церемонията – един 

вид юридически претекст за лукавите византийци да оспорят значението на титула, 

когато съберат силички да се противопоставят на профанните мизи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дъщерята на Симеона 

Симеон на срещата с Николай Мистик край константинополското предградие Хебдомон 
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След своеобразната коронационна церемония и акта на деклариране на 

супремацията си, Симеон останал предоволен и буквално се тресял в пристъп на 

мегаломания. Вече почти виждал грандоманската си самодоволна физиономия като 

мозаечен образ на искрящ  божествен 

всепобедител върху някой от куполите на 

„Света София“. Също така намерил жених 

за отвратителната си дочка, чийто 

предишен годеник - сръбският жупан 

Изтупан, внезапно получил конюнктивит 

само от вида на нейния портрет, изрисуван 

в прометеев стил. 

 

Според законите на Мърфи, ако 

нещо върви много на добре, то неминуемо 

се прецаква много на зле. Така станало и с 

химерата на цар Симеон. Аха, и да стане 

цар, император и бог, ама в Константинопол бил извършен нов преврат. Недоволните 

от пораженската дипломация на патриарх Николай 

Мистик нотабили, сенатори и магнати се обединили 

около фигурата на царицата майка – Зоя 

Карбонопсина (чернооката). Тя възглавила 

регентството и отхвърлила договорите с България, 

анулирала и годежа на сина си за симеоновата 

скумрия. Освен това подсигурила границите с 

останалите съседи и концентрирала основните си 

военни сили срещу мизите на Симеон.  

Заредили се битка след битка. Окованият в 

тялото на въшка, полу-бог Дънкан Маклауд наблюдавал апатично и вяло тези 

безмислени колизии и броял жертвените агнета на лудостта на величието и суетата 

човешка.  

През 917г. дошло време за окончателното сражение, което да реши изхода от 

проточилата се война. Цар Симеон бил привлякъл войници от всеки край на обширните 

си земи, наел за съюзници маджарите и печенегите. Наточил хубавичката Заклалибур, 

консултирал се за последно с военните си стратези и заспал като заклан в царския си 

шатър в нощта на 19-ти срещу 20-ти август 917г.  

Симеон, вече цар, след мира през 912г. 

Зоя Чернооката   
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Византийците привикали на военен сбор срещу презрените скити около 60 

хиляди войници, събрани от всички теми на империята. 

Именити стратези, магистри и друнгарии застанали на 

чело на отрядите, а бомбастик дженераль бил 

доместикът на схолите Лъв Фока – избухлив 

невротик и смел мъж, роден в саваните на Африка, за 

който се знаело, че е по-храбър, отколкото разсъдлив. 

Сред матроните в столицата се шушукало и че имал 

вземане-даване с изкусителната прелъстителка Зоя. 

Очертавало се мястото на епичната битка да бъде 

по черноморското крайбрежие, някъде между река 

Ахелой и крепостта Анхиало. Армията на Симеон също наброявала към 60 хиляди 

славни войни и багатури.  

 

 

 

 

 

 

В нощта преди сражението пацифистично настроеният Дънкан Маклауд вече 

долавял полъха на косачката на смъртта и помирисвал кръвта на безбройните жертви. 

Хуманният вопъл на сърцето му надделял, и той решил да спре Симеон Безумний, 

чието замъглено съзнание и студено сърце не се трогвали от цената на човешките 

животи, пресметнати да бъдат погубени в огнената стихия на сражението.  

Когато Симеон захъркал, въшката слязла до ухото му и започнала да повтаря с 

хипнотичен кадифен глас думите:  

- Ти си малко пухкаво зайче-байче и обичаш да хрупаш морковчета! 

- Ти си добричко пастирче за своя народ, ти трябва да го гледаш, да го водиш 

на паша за свежа тревичка из зелените полянки на Преслав.  

 

Този елегантен подход на Дънкан, с който се заобикалял обета за мълчание, целял да 

въздейства на психиката и поведението на Царя с подсъзнателни внушения, които да го 

подтикнат да потърси мирно уреждане на конфликта. 

Доместикът Лъв Фока   

Симеононовата войска се дислоциира в района на Анхиало 
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- Ти си изпълнен с вътрешна хармония и любов към ближния. – продължавал 

хипнозата и сугестията Дънкан. 

- Ти не мразиш гърците, манията ти за величие е просто психически комплекс. 

Искаш да развъждаш рибки, като батко си Владко. Ти си благ цар, 

всепрощаващ факлоносец на мира, и ако те ударят по едната буза, ще 

обърнеш и другата. 

-  А сега, вдигни десницата си и си плесни шамар. – приканил го фройдистът  

д-р Маклауд. 

 

И наистина, Симеон вдигнал мощната си ръка и си шибнал здрав шамар по лицето. 

 

- Обърни и другата страна. Зашлеви се и по нея! – хипнотично заповядал на 

пациента си докторът въшка. 

 

И тъкмо когато пестницата на възвишеното величество започнала да се повдига за 

втория шамар, нощните стражари пред царските покои си затананикали една набиваща 

се в главата ориенталска психотронна мелодийка на известна арабска песен, подочута 

от майсторите на дюнери в Солун. Тогава десницата на Книголюбеца се свила в юмрук, 

но вместо до вкара ъперкът в царственото чене на притежателя си, тя защракала с 

пръсти, а Симеон запял насън с преминавания и колебания между мецо-сопрано,  бас, 

контраалт и баритон текста на чалгията: 

 

- „Аз съм и Ад и Рай, господар съм и съм бог, начало съм и съм край, демон 

твой съм и бог жесток, търъръръръ ръръ ръ.“ 

 

По прищявка на Фортуна хипнозата била провалена. Толкова увредена била 

психиката на Симеон, че дори и на сън той вярвал, че е божество. 

 

 На следната сутрин цар Симеон 

станал в ранни зори. По време на 

оперативката с кавхана Теодор Сигрица, 

комитата Мармаис и багаините Булгур, 

Уногондур, Кутригур и Чукундур, той се 

приближил до доверения си писар и добър 

приятел от книжовната школа Йоан 

Екзарх, и му споделил:  

Цар Симеон на заранта преди битката 
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- Байно, нощеска ми се присъни чуден сън. Може ли да ти го скажувам? 

- Както заповядате Ваше високопочитание. – измънкал сънения литератор. 

- Ами, додето си спях сладко-сладко и тутакси се озовах на една зелена 

полянка край Преслав, гол и бос като пъдарче, а в десницата ми – два 

моркова. Единия го рупам язе, а другия го дадох да го рупа едно ягънце, що 

го пасох. Чудното е, че  язе бях със заешки ушки и исках да гушкам 

ягънцето.  

- И какво стана след това, мъдри ми Царю? – запитал Йоан Екзарх. 

-  Ами, после дойде Христос Пантократора и ме плесна по едната страница, и 

изведнъж се озовах на солунското тържище по Гергьовден, а в ръката си водя 

за продан маленкото ягънце. Жал ми стана за него, че ще го харизам на 

чужди стопани да го колят за празника, ама нейсе, полакомих се. Спазарих го 

за 30-ет сребърника с един възвисок арабин с гола чутура и после двамата с 

него заиграхме кючек. Както си бях с царските одежди, облечен в злато, в 

мантията, обшита с бисер, с огърлицата от монети на шията и с пръстените 

на ръцете, препасан с пурпурния пояс, и с висящия на бедрото ми 

Заклалибур. Въртя си дупарата и около мене народ, народ се е скупчил, и 

гледа, така, сърдито, начумерено. А аз хвърлям 

гюбеци, даже и болярите шкембелий доходиха и се 

наредиха от двете ми страни със златните 

огърлици, с поясите и пръстените, и те се 

разкълчотиха, разгъзуряха. И певаме всички нещо 

хубаво за мен. А народа – роптае и се чумери. – 

приключил разказа си Симеон 

- Брях, мама му стара. - изсумтял книжовникът.                    

– Туй ще да е някоя черна магия, пратена от оназ вещерка Зоя Въгленооката. 

– Пу-пу, акано! – Плюй си царю три пъти в пазвата, да не ти е уроки. 

В прочутата схватка на българи и ромеи край река Ахелой през 917г. били 

избити десетки хиляди. Надменните византийци напоили с кръвта си полята край 

Анхиало, а река Ахелой станала червена за няколко седмици. Сякаш божията стихия се 

била изсипала над образованите ромеи. Конниците на Симеон не взимали пленници. 

Кърварият Книголюбец не се погрижил за християнското погребение на враговете си и 

оставил небесните твари да късат месата от мъртвите тела. Костите на ромеите се 

белеели и 50 години след битката, както свидетелства хронографът Лъв Дякон. 

 

Йоан Екзарх 
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След победата, братовчедът на Персей, Херакъл и Тезей витаел в симеоновата 

коса като сянка на смъртник, и с особено суеверно страхопочитание и боязън. Дънкан 

Маклауд  наистина си мислил, че Симеон се е превърнал в полу-бог. Свръхчовек ли бе 

в действителност той? Или силата на волята и химерата му нямаха граници, и не знаеха 

умора. Не – той беше просто човек, възпитал духа си като бог, но не бог на мъдростта, 

правдата, прошката, любовта и веселието, като Исус, Буда, Юпитер, Залмоксис, Митра 

или Дионис, а бог на войната, Арес в човешко тяло, който, колкото и да е божествен и 

свръхестествен, като му изгасиш лампата в клозета, все ще викне като обикновен 

чобанин – йе - еее, ааа – ууу – ааа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

За разлика от неуморимото дерзание на царят български към химерата, народът 

му бил обезкръвен, с изтощени сили, избити мъже, необработена земя, рекрутиран 

добитък и иззети хранителни припаси за логистичните нужди на армията.                            

Но експанзията на Симеон продължила. Той настъпвал по всички фронтове към 

отслабената Византия, а за да я дразни, се обявил самоволно за Василевс на българи и 

ромеи. Българската епископия пък била обявена за архиепископия. 

Безмилостната сеч над византийците в разгара на битката край река Ахелой 

Пропаганден портрет на Симеон, ознаменуващ голямата победа 
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В столицата на Византия сплетниците извършили нов държавен преврат. 

Командирът на флота Роман Лакапин свалил Зоя Чернооката и станал регент, а дядо 

Николай Мистик бил върнат във властта.  Двамината веднага се примолили на Симеон 

да спре войната, но на върха на могъществото си българинът бил непреклонен. Даже 

Роман Лакапин, който управлявал като автократор неформално, му написал кратко 

куртоазно писмо, за да стопи ледовете. Ето го и него: 

До Симеон, повелителя на българите 

Драги ми комшу, откак ни бастиса войските край анхиалската крепост, никак 

не ни поминува на нас ромеите. Само беди и злочестини ни се изсипват връз главите.   

Осиротяха ни младенците, земята вече не ражда – все пожарища, грабежи, от дето 

погледне человек. А и ти хич не се спираш с тези набези, не ти ли стигат великите 

победи, царската титла и пълната хазна в чертога ти? Дай да се помирим, да се 

прегърнем приятелски и да забравим старите дрязги, мигар не сме всички братя в 

христовата вяра, Господи помилуй. А пък, станалото-станало. Каквото си ни взел – 

задръж го, само ни остави на мира да се молим Богу и да си пеем молитвите. И дан 

ще ти пращаме, па и нещо може да измислим срещу онез неверни сарацини, дето 

става вече четири столетия ни дерат кожиците. Дай, барем, да им се дигнем в едно 

походче на кръста срещу полумесеца, пък тогаз да видиш що келепир ще падне, викам. 

С братска обич и християнско милосърдие, твой  

искрен духовен баща и смирен регент на императора на света, 

 Роман.  

Дънкан Маклауд прочел писмото заедно със Симеон и останал трогнат от 

скромността и мъдростта на този съседен владетел. Как, питал се безсмъртният му 

ганглий, може да има такава кардинална разлика в светогледа, владетелското 

достойнство и общочовешките нравствени принципи между двама толкова велики 

владетели. Такъв широко скроен човек като Роман заслужава да бъде господар, дори и 

на целия свят. 

 От своя страна Симеон не клъвнал. Той отдавна бил запознат с византийското 

лицемерие и фалша на риторичната софистика. Неслучайно в Константинопол му 

викали Полугръка. За тренирания му в дипломатическите маневри ум прозирали цялото 

користие и прикрита перфидност на мазника Лакапин. Освен че останал обиден от 

наивния начин, по който гърците се опитвали да го изпързалят, Симеон се жегнал най-

много от подписа на Лакапин и думичката император, която отприщила още повече 
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комплекса му за величие и все едно му бръкнала в аристократичното четирибуквие. 

Веднага бил изпратен отговор по дворцовия пощенски гълъб и своенравен домашен 

любимец на Симеон – ичиргу боилът Гъльо Гугутков (удостоен с титлата ичиргу в знак 

на почит към самоотвержената му служба): 

До Роман, чийто удари от петите деформираха войнствения 

му задник, когато избяга с пожълтели гащи от Ахелой към Константинопол. 

 

 Драги комшу, прочетох с интерес и вълнение писъмцето ти и много се смях на 

вицовете в него! Ще ти река само едно – тука в зеницата ми да виждаш корабчета да 

минават?Тъй казах!!! 

С присмех и антипатия, искрено ненавиждащ те  

твой бъдещ господар Симеон – цар на българи и ромеи. 

 

Регентът Роман и патриарх Николай Мистик не се изненадали много, като 

разбрали, че номерът с вълка в овчата кожа няма да мине, и изпратили друго писмо, в 

което изразили реалното си отношение и истинската си византийска горделивост.  

На гълъба боил Гугутков пък не му останало време да си отпочине, и да се 

наслади на гръцките белопери 

гълъбички, защото пак трябвало 

да изпълни дълга си към 

отечеството. От недоволство 

сприхавият пернатко се изцвъкал 

върху главата на Симеон, преди 

да кацне до дворцовия водоскок 

и да предаде епистоларния си 

товар на царската особа. 

Биологичният балистичен снаряд 

тупнал точно до спортуващия  за 

успокоение Дънкан, и оттогава 

той има странна фобия от 

гълъби.  

Писмото: 

 

Войнственият ичиргу боил Гъльо Гугутков 
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До Симеон, заслепения от мания за величие варварин 

Именно фактът, че при тебе 

„корабчета не минават“, ни кара да сме 

сигурни, че ти, варварино, нивга няма да 

владееш втория Рим. Нашият град е непобедим, 

а за беден скитски народ като твоя липсата на 

флота е голям недостатък и знак за безсилие. 

Ресурсите ти се изчерпват, царю на дрипавите 

мизи, и мигар да сме омаломощени, ще дойде 

време, когато силите ни ще се върнат и ще те 

смачкаме, както смачкахме всички диваци досега, опитали се да осквернят свещената 

територия на нашата империя с мръсните си нозе. Народът ти бяга при нас и търси 

закрила. Плюе те, а ти казваш – дъжд вали. Титлата ти не струва пред нашата, тя 

не е легитимна, а иронична. Земите ти са крадени, книжнината и културата ти са 

подражателски. Така че, облечен в кожи кожогризецо, налягай си парцалите и приеми 

предлаганото ти, докато сме благоволили да го дадем, инак победоносният меч на 

божествения ромеиски Василевс ще изсипе върху ти огън и жупел, и ше станеш най-

жалък и презрян роб, капиш? 

Наше имперско могъщество, Роман. 

След размяната на гореизложените любезности и откровения войната 

продължила с неутихващ жар. Симеон устискал и продължил да дере котката докрай. 

Лукавите византийци не можели да възвърнат все още защитните си сили, но пуснали в 

ход изпитани методи на политиката „а ла нож в гърба“. За сметка на българите 

тръгнали да разширяват границите си захлюпените сръбски князе. Печенегите и 

маджарите също вършили золуми. Естествено, това станало на цената на много гръцко 

злато и сребро. 

Роман Лакапин и Николай Мистик решили да се изгъбаркат още по-здраво с 

болната амбиция на Симеон, и за да го подразнят, а и заради личните кариеристки 

подбуди на бившия флотски командир Лакапин, те съставили план за въздигането на 

доскорошния друнгария до императорския престол. Лакапин изплагиатствал тактиката 

на Симеон и оженил дъщеря си за малолетния престолонаследник, после, от негов 

настойник, сиреч василеопатор, се обявил за съвладетел и се обкичил с пълния 

церемониален титулатурен антураж на върховен владетел, като император. Сетне 

Николай Мистик и Роман Лакапин 
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пратил миролюбиво писъмце, в което предложил династичен брак между кривогледия 

си недъгав втори син Апандиситий и скумрията на Симеон. Българският властелин 

върнал вбесен писмото, но омацано с курешките на Гъльо Гугутков. 

Минало се време, били преписани още 

няколко боголъжебни книги от книжовните школи 

в Плиска и Охрид, три морета вече миели 

граничните зони на царство България, но 

окончателната победа не идвала, реколтите били 

бедни, пасомите гладували, 

пастирите им се угоявали, враговете 

от север и запад се умножавали, а по 

великолепната коса на непобедимия 

автократор Симеон се промъкнали 

сребърни жилки. Очевидно умората 

и помъдряването на бодрата старост 

събудили в желязното му сърце някакво съжаление към измъчените поданици и той 

преклонил волята си пред разумната необходимост да потърси „модус вивенди“ с 

византийските гювендии. 

Довереният царски вестоносец ичиргу боил Гъльо бил обезпокоен отново и с 

отегчение напуснал огромната си златна клетка, украсена с керамична икона на св. 

Теодор Стратилат – (покровител на гълъбите), за да отнесе важно послание до 

Василевса на комшиите.  

Предложението за примирие на Симеон било 

прието на драго сърце от измъчените сенатори и 

велможи в Константинопол. Император Роман дори два 

дена тренирал в огледалото как да прави  

примиренческа и скромна гримаса, а патриарх Николай 

Мистик го съветвал какви смирени слова да подбира, за 

да не подразни честолюбието на Симеон при 

предстоящата среща на държавните глави.  

Вместо да тръгне с малка група от елитни войни, 

Симеон препуснал на юг с ударната си сила – личната царска гвардия от отбрани 

юнаци. Гръмотевичен пукот се носел от копитата на кавалеристите, сабите им лъщели, 

България при цар Симеон,  923г. 

Народът започва да роптае; богомилска проповед 

Рисувана керамика – св. Теодор 
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щиковете блестели, броните им тракали, все едно земята се пропуква. Дънкан треперел 

свит на кълбо в прошарената коса на Самодържеца и чувствал, че е част не от човешка 

армия, а от някакви адски конници на Апокалипсиса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За място на срещата бил уговорен заливът на Златния рог. Лакапин дошъл с 

малка бойна флота от кичозни кораби дромони и триреми. Когато Симеон пристигнал, 

бил деветият ден на месец ноември 924г. Войниците му го приветствали на гръцки език 

като Бог-император. Той слязъл от възедрия си ат Буцефал и се отправил към 

специално изградената за срещата площадка. Поставил си възможно най-благовидната 

маска от емоции и прегърнал братски ходещата низкопоклонна карикатура Лакапин, 

какъвто бил обичаят. След това заприказвали: 

- Чух, че си християнин и благочестив човек, но виждам че делата ти никак не 

се съгласуват с думите. – започнал Роман.  

- Може байно, може. – избоботил Симеон. 

- Защото, ако наистина си добър християнин, прекрати най-после 

несправедливите избивания и престъпните кръвопролития, и понеже сам си 

християнин и се наричаш така, споразумей се с нас християните и не искай 

десниците на християни да се опетняват с кърви на едноверци християни!                

- продължавал без да спира тралалакането си Лакапин. - Човек си, и ти 

очакваш смърт и възкресение, съд и въздаяние за делата си. Днес живееш, а 

утре ще се разпаднеш на прах. Сега приеми мира и възлюби съгласието, та и 

ти да заживееш в мир и без кръвопролития, а и християните да престанат 

Край Босфора шум се вдига. Роман посреща цар Симеон с дарове и злато, за да изпроси мир. 
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най-после да вдигат оръжие едни срещу други. – издекламирала на един дъх 

заучените думи амебата Роман. 

След патетичното слово на лукавия грък, Симеон замълчал продължително, 

преструвайки се, че мисли, докато всъщност се опитвал да пресметне на ум колко е 31 

умножено по 13, а изглупелият от жалостивата фразеология на проситбата Дънкан 

Маклауд проронил няколко сълзи и спонтанно решил, че иска за свой приемник добрия 

Василевс Лакапин.  

- Тъй да бъде байно, харно, халал да ти е. – изръмжал българският Бог-

император, като интонирал гласа си и сбръчкал вежди така, сякаш да стане 

ясно, че  едвам се е навил на тази прекалена отстъпка  с великодушния 

компромисен жест на Вседържец на мирозданието.  – Мир ще има. Тъй 

казах!!! 

- Но, - продължил Симеон и погледнал намръщено комедианта срещу себе си. 

-  Ако измениш на думата си и всичко това е фарс, знай, че ще стъпча 

безмилостно главата ти, лукава пепелянке, ще се превърна в най-страшния ти 

кошмар, от който ще се напикаваш всяка нощ и ще се подмокряш даже по 

време на следобедната си дрямка!  Ще бъда камъчето в сандала ти. -

продължил да го скастря с ембатарейната си реч Симеон –  мухата в супата 

ти, говното на червените ти ботуши, бримката на мантията ти, кърлежът на 

дупарата ти, ножът – в гърба ти! Око за око – зъб за зъб, кръв за кръв, капиш? 

- Да – да, господине, брате във вярата. Не  безпокой се, честен кръст ти казвам, 

да пукна, ако излъжа. – отговорил с треперещо чене Роман, преглътнал си 

слюнката със звучно „хглъъ“, забърсал пребледнялото си и запотено лице и 

неловко се почесал по свитите до размери на грахчета свидетели на мъжкото 

му достойнство. 

Последвала братска прегръдка и потупване на гърба между двамата цезари, по 

време на която Дънкан позорно се измъкнал от сребристата грива на Симеон и тупнал 

върху мазната,  добре фризирана на паница глава на Роман Лакапин. 

По време на размяната на дарове станало едно чудо с двойнствено тълкувание. 

Две едри птици се сблъскали в кратка въздушна битка над главите на парламентьорите. 

После едната тръгнала към Константинопол през морето, но скоро паднала във водата 

от раните си и умряла. Втората тръгнала към Тракия и кацнала в близкия лагер на 

българите. Онези, които разбирали от птицегадание, се обезпокоили от това, като го 

сметнали за неблагоприятна поличба.  Те казвали, че споразумението няма да трае 

дълго.  
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Всъщност в разигралата се въздушна 

аеробаталия участвали ловният орел на Роман 

Лакапин – мегадукс Ромеро Алекзандър, и ичиргу 

боилът Гъльо Гугутков - личният пощенски гълъб 

на Симеон. Те се спречкали във въздушното 

пространство съвсем непринудено и мегадукс 

Ромеро взел нещо да се пери. Тогава боилът Гъльо 

му скочил на веждите и с хватки от жиу-жицу набързо му изскубал перушината. Подир 

това се прибрал в лагера. 

                                                   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самонадеяният мегадукс Ромеро 

Не ме гледай умно българино, а Гласувай с 

интегрална бюлетина 666! 

За една разграбена индустрия, срината икономика, 

обезсърчена младеж и разорена нация. Гласувай с 

числото на звяра и избери провал на 

образователната система и затъване в безизходната 

криза на здравеопазването. Пусни вота си за слугите 

на Шейтана и с изпълнението на плана Расате-

Сидеров за разгром на колониалното робство върни 

България към технологиите на палеолита.  

С демоничната ни предизборна програма ще качим 

пенсиите до 1000лв., като избием всички 

нечистокръвни родоотстъпници. 

За стопяване на народността и покачване на 

масовата емиграция, за интересите на елита и фалит 

на държавата. За повече сапун и по-малко цигани. 

За бъдещето на арийската раса. 

Не бъди безразличен – убий различен! 

White power forever! 

Да живей фюрерът! 

Купуването и продаването на 

гласове е задъллжение! 
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                                                   *    *    *                        

Тихият късноесенен бриз в Мраморно море нежно галел косата на пътуващия в 

тунингования си кораб дромон Роман Лакапин, император на Византия. Като че ли 

вятърът бил толкова гальовен и внимателен, защото знаел, че под похлупака на 

модерната фризура паничка на грозноватия мъж трепти божественото дихание на полу-

бога въшка Дънкан Маклауд. Това невероятно и фантастично същество извървяло 

дългия път от Франкската империя до подстъпите на Константинопол, живеейки в 

главите на едни от най-

бележитите и достойни мъже 

на ранносредновековната 

епоха. То минало през много 

авантюри, драми, възходи и 

падения, натрупало знания и 

мъдрост, достойни за едни от 

най-задълбочените философи на църковната догматика, но си нямало никакво понятие 

какво му предстояло за в бъдеще и в какви приключения ще го засили люлката на 

живота.  

Току-що отървал се от противоречивата и деспотична опека на цар Симеон 

Велики, Дънкан Маклауд сякаш строшил пленилите го окови на зла сила и с 

нетърпение очаквал 

запознанството си с 

високата урбан култура               

на константинополския 

мегаполис. А по това 

време градът се пробуждал 

като разцъфващо плодно дърво след сецесионната опустошителната есен на арабските 

инвазии от 6 век и смутните времена на иконоборския период от 8 и 9 век. 

Занаятчийството и търговията просперирали, установявали се чуждестранни търговски 

колонии от всички познати краища на земята. 

В огромните манастирски комплекси се 

развивали образованието и културата, и над 

всичко това зорко бдяла могъщата фигура на 

Императора. Традицията на Дънкан да обитава 

царските особи продължила успешно. Във 

фигурата на Роман Лакапин въшльото виждал 

пиедестала на здравата симбиоза между 

цивилизованото  благородство на римляните и миролюбивата етика на християнството.  

Флагманският кораб на Роман Лакапин пори вълните 

Ранносредновековен Константинопол от птичи поглед 

Панорама от агората пред Св. София 
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Обаааааче – още щом стъпил на здрава земя Роман Лакапин се разкрил такъв, 

какъвто е всеки нему подобен властник. Той бил самовлюбен, безскрупулен мошеник. 

Политик от най-долна каста, мислещ само и единствено за собственото си 

облагодетелстване, най-чистосърдечен циник, лицемер и двуличник; коварен субект и 

само илюзорен обект на възвишеност, прояждан от суетата и манията за величие. 

Моряк, превърнал се в капитан и флотски командир, но желаещ да стане поне Магелан. 

Срещата с царя на българите веднага била обсъдена на четири очи с патриарх 

Николай Мистик. Категорично било решено от политическата комбина, че трябва да го 

ударят, докато е прехвърлил силите си на запад при сръбските князе. Но как, се питали 

те, с тази изтощена войска, отслабена идеологическа пропаганда и дисбалансирана 

икономика? 

Дънкан гледал и не вярвал на ушите си, слушал и не се доверявал на очите си. 

Нима всичко изписано  и чуто било измама? „Прав беше господарят Симеон“ - казвал 

си той, - „когато не се доверяваше на лукавите византийци и сипеше хули срещу 

Роман.“ Чувството, че не е бил напълно справедлив към Симеон, усукало стагнираща 

примка около врата на инсекта, и той изпаднал в резигнация.  

Плетката на заговора срещу Симеон скоро била подхваната. Прокажената черна 

душа на дядо Николай Мистик решила да потърси съвет от отвъдното за вида кройка.  

В една напълно подходяща за Сабат безлунна нощ, той събрал в мазето на Влахернския 

дворец партньора си по мерзост Лакапин, двама доверени сенатори и 4 бъхливи черни 

котки. Вещерската дружина се 

готвела за спиритичен сеанс с духа на 

злия гений Константин Велики - 

държавникът и демагогът, който 

изковал от смирените постулати на 

ранното христово учение най-

могъщия крепител и здрава 

идеологическа спойка на народите 

под доминацията на римската деспотия, с превръщането на християнството в 

универсална религия на Средиземноморието. 

Приглушената виолетова светлина от предготическия италиански свещник със 

синкав похлупак осветявала със злокобна фотонна заря сенките не присъстващите. 

Съзаклятниците ромеи се събрали малко преди полунощ, като предварително упоили 

черните котки със стрити семена от валериана. Котките били нужни, защото според 

магьосническите катехизиси те първи виждали душите на покойниците, също така 

Влахернския дворец и хиподрума 
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изсмуквали излъчената негативна енергия от злите духове и предпазвали хората от тях. 

А в предстоящия сеанс Роман и компания щели да викат изключително зъл дух.  

Дънкан Маклауд наострил сетивата си с любопитство, защото бил скептичен 

към подобни метафизични деветини, но все пак злокобната сумрачна обстановка 

свлякла с  няколко октави самообладанието му до ниво  „нервно предпазливо озъртане, 

характерно за заключен от баба си немирен малчуган в тъмен селски килер, задето не 

си е изял докрай супата“. 

Дядо Мистик накадил тамян и подканил всеки от присъстващите да вземе в 

скута си по една черна бълхарка. След това сложил ръце върху реликварната кама на 

викания мъртвец, защото с лична вещ на покойника било по-лесно, и започнал да 

издава нечленоразделни звуци, наподобяващи акащо японско джудже със запек: 

- Ъааа, урррггууууу, яъъъъ, уууааазз, харъгоуъааъъъъ… - забръщолевил си 

старикът. – Призовавам те, о, Велики Константине, сине на Рим, бащице на 

Константинопол, яви се при нас и ни обдари с мъдростта си! – продумал най-

сетне мистичният Мистик. 

 

След няколко минути, прекарани в пълна тишина и напрегнато очакване, се чул 

изненадващ режещ звук. Всички, включително и Дънкан, изтръпнали. 

 

- Оп-ааа, извинете. – казал един от сенаторите. – Прекалил съм с боба на 

вечеря, уж готвача го превари, а пък тя каквато стана… 

 

Патриарх Николай Мистик подновил дюдюканията си, като припалил още малко тамян. 

 

- Константине, Велики Цезаре, ти, който си откърмен в Наисус (Ниш) и 

съгради своята любима Сердика, обругавана насетне от  презрените мизи, 

покажи се, да ни дадеш акъл как да ги изгоним, ооо, Велики Цезаре! 

 

В настъпилата отново глухота се доловило леко изскръцване и тънък фъстеж. 

 

- Сенаторе! – изсъскал укорително Роман Лакапин. – Прекаляваш вече! 

- Каквоооо, не бях аз! – отвърнал сенаторът. 

- Тогава, КОЙ? – запитали се всички вкупом. 

- Константине, Доминусе наш, сине на Констанций Хлор, ти ли си това? – 

попитал с паднало сърце в гащите патриарх Николай. 
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- Извинете, но мисля, че ме бъркате с нечия друга особа. – проговорил с 

отчетлив джентълменски маниер извиканият покойник.  

- Молим те, господарю, разкрий ни как да надвием Симеон, царя на мизите,             

- обадил се низкопоклонно Роман Лакапин. – Става вече 20 години, откак 

българите ни подлагат на безмилостна сеч, а империята не е такава, каквато 

беше нявга! 

- Прощавайте, но очевидно е станала грешка. – репликирал духът. – Ваша 

милост ме бърка с персона, живяла далеч преди мен, предполагам, в заника 

на Римската империя. Що се отнася до известния от балканската история 

български цар Симеон Велики, то аз също мога да ви помогна. В интерес на 

истината, аз, като професор по история на славянските народи във Виенския 

университет, имам издадена научна студия за интересуващия Ви народ – 

„История на българите“, чиято 8-ма глава е посветена 

на цар Симеон. 

- Но, кой си ти? – запитал Николай Мистик. 

- Простете грубите ми обноски. Забравих да Ви се 

представя. Аз съм Константин Иречек, чешки историк 

от края на XIX и началото на XX век  с тесни 

интереси в областта на сръбската и българската 

история. А коя е Ваша милост?  

 

Тук е наложително да направим уточнението, че земната ни представа за времето, както 

ме уверява Дънкан, е невалидна за отвъдното, или Астрала. Там минало, настояще и 

бъдеще са подредени не линейно, а в окръжност, законите на физиката са 

видоизменени и на практика пътуването в многоизмерното времепространство е 

толково постижимо, колкото е и придвижването с велосипед Балканче до селския 

магазин.  

 

 Господата спиритисти се посъвзели леко от първоначалната си стъписаност и 

шок, и Роман пак взел думата: 

 

- Пред теб стоят - en Christо tо Theо pistоs basileus kai autokratоr Rhоmaion 

(могъщият император и цезар в Христа-Бога верен, Василевс и господар на 

Рим и автократор на света) Роман Лакапин, премъдрият и блажен патриарх 

Николай Мистик и двамина членове на сената. – заразпенявил се той.                      

Кажи ни с познанията си от бъднините, как да надвием кожогризеца Симеон, 

о, славянски дидаскале! – продължавал да кряка като жабока-цар Романчо. 

К. Иречек 
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- Опасявам се, че не мога да сторя това, господа. - отвърнал възпитано Иречек. 

Аз съм запознат напълно с проблематиката на вашите отношения и 

динамиката на епохата Ви, но всяка моя препоръка или съвет биха нарушили 

целостта и порядъка във време-пространствения континуум, и така биха били 

застрашени вселенските закони. Вие сами трябва да намерите решението.             

А сега ме извинете, но се налага да се оттегля. Желая Ви приятен ден.  – 

завършил оправдателното си слово Иречека и изчезнал сред гъст облак от 

ектоплазма. 

 

Конферансието на сеанса дядо Николай подновил повиквателната за призрака на 

Константин Велики, като видоизменил леко калибрацията на адресата, с няколко 

биографични уточнения: 

 

- Яви се при нас Константине, великий императоре на Рим. Търсим точно теб, 

а не някой друг с твоето име. Призовавам Константин, роден в Найсус, 

провинция Мизия на 27 февруари 272 или 282 година. 

  

Изневиделица гръмовен тътен разтърсил застоелия въздух в мазето, а един празен стол 

се вдигнал от невидима сила и бил запратен в стената с оглушителен трясък, където се 

разтрошил на части. В ушните миди на окултистите завибрирали цветисти псувни, 

майни и закани: 

 

- Ае, к'ви сти вийй уе, ваш'та мама? Кой са габарка с мени уе? К'ъв си ти уе, 

пенедел? Ко си ми са облякъл ка'т коледна елха? – обърнал се към император 

Лакапин разгневеният дух, който очевидно не бил на Константин Велики, 

защото бил едър и мускулест като Херкулес, облечен с дрехи от бъдещето, а 

ризата му била изпъстрена с багри, като на търговец от остров Цейлон. 

- Прости ни дух, търсим Константин Велики, 

роден в Найсус, провинция Мизия на             

27 февруари  272 или 282 година. – отговорил 

снижено шашнатият самодържец Лакапин. 

- Ауе, вий ташак ли си прайти с мени уе, 

мишки. Да ни сте от некой жълт вестник, пак 

да ми искати интирвю. – изригнал отново 

темпераментният дух. Чак пък да съм станал 

Константин Велики. Едно времи ми викаха 

Косьо Самоковеца, по паспорт Константин 

Димитров, ама вий пък ся журналята, мноу четки взехти да прайти нещо. Ако 

Духът на Самоковеца 
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искате мой и една дудучка да ми врътнити, ъ? – казал духът на Самоковеца, 

застанал нагло срещу тях и започнал да си пука врата, след  което извадил 

мобифона от задния джоб на дънките си, изкарал антената и си зачовъркал в 

ухото с нея. 

Стресираните византийци си глътнали езика. „Ама сега я втасахме“, - казали си един на 

друг те. 

- Умоляваме те, дух на Самоковеца, прости нашата нетактичност. – обадил се 

единственият запазил самообладание от всички дядо Николай. Би ли извикал 

духа на твоя съименник император Константин Велики, ако може да може? 

- Бе, дедо попе, ти май си риташ здравния картон? – избухнал пак Косьо. Що, 

проблемация ли имаш с мени? Не щети ли да напра'им малко бизнес. Начи, 

аз ви казвам как е схемата да прекараш контрабандно стоки от Истанбул, 

посочвам ви каналити, давам ви контакти и телефони на подкупни  сини и 

червени политици, а вие ше ми свършити една работа, ъ? 

- Но, - възразил патриарх Мистик, - ние не разбираме що ни думаш чедо. 

- Мълчи, уе, мършоу! Че ти пра'им лицето трудно за рисувани! – разлютила се 

пак мутрата. – Начи, офертата е тази: Намирати ми човек за мокри поръчки 

от вашия град, купувати му паспорт и го пращати в София да гръмне онези 

мърши гадни Йоско Костинбродския, големия Маргин и Антон Милтенов – 

Клюна, Антон Петров – Хамстера и Антон Хекимян – Арменеца, ъ? На тоя 

последния му нямам зъб, ма мно'о ма дразни. - А, и ей тая педеруга с роклята 

(посочвайки императора) да ми врътни една дудучка, че мноо съм загорял, ъ? 

- Синко, смири душата си и ще намериш утехата лесно,  - взел да излиза от 

положение Николай Мистик, като съобразително прибягнал до етиката на 

професията си, с надеждата да умилостиви разфучалия се полтъргайст-мутра, 

- покай се за злините, що си вършил, защото по-скоро камила ще мине през 

иглено ухо, нежели сърдит бандюга да влезе в царството господне.  

- Ко, не?! – изрепчил се бабаита. - Ай стига си ми пял проповеди, чи т'ва мно'у 

гу мразя. Ай, ше бегам, чи наскоро едни авери утрепали бай Миле и с 

момчетата от бригадата сме му по питите, че имаме сметки за уреждане. 

 

След тези си думи Самоковеца строшил още един стол, за да демонстрира колко 

е сериозен в намеренията си, ритнал здравата една от черните котки, която се отърквала 

в дематериализиращите  му се крака, като казал „бегай уе бълхар“, и се изпарил. 

 

Травматизираните баш окултисти не смеели да зоват нищо и никой повече. 

Самоковецът здравата ги наплашил с грубиянското поведение като на мечка стръвница 
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със зъбобол, а мисълта за исканата от него дудучка ги ужасявала. Кой знае какво 

можело да изскочи при следващия сеанс. Страхът им от загубата на войната със 

Симеон и престижните постове в империята обаче надделял над здравия разум и 

фанариотът Мистик за трети и последен път пробвал да повика страшния дух: 

 

- Търсим духът на цезар Флавий Валерий Аврелий Константин Велики, издал 

Миланския едикт през 313г. и обявил град Византион за столица на Римската 

империя. – промърморил плахо стресираният поп. 

- Ох, идвам – идвам, чакайте, само още малко. – чули стъписаните византийци 

нечии безтегловен глас, носещ се от нищото.  

 

След около десетина минути пред тях се кондензирал от 

пурпурен облак прах образът на нисък и доста грозен 

мъж в раздърпана римска тога и с императорски венец 

на пачата глава. Носът му бил гърбав и голям, очите 

изцъклени, а на брадичката си имал трапчинка с 

потънала в дълбините й брадавица. С едно от по-

фриволните си сравнения Дънкан Маклауд го 

оприличава на мършав неандарталец, който току-що е 

бил сдъвкан и изплют от тиранозавър рекс с парадонтит.  

 

- Цезар Константин его салют капут, -  измечил 

нещо на латински призракът и ги поздравил с характерния за 

римляните жест с вдигната ръка.  – Много път е от ада до тук, 

ще ме прощавате, но докато дойда, мина сигурно един час. 

Кажете сега, за какво безпокоите августейшето ми внимание, че  

Азазелчо ме пусна само за 10 минути да изляза от казана и 

заради закъснението ще ме ръга здраво с тризъбеца? 

- Доминусе наш, - започнал словото си Николай 

Мистик, - ти си победил хиляди врагове, и наши, и варвари, обедини 

империята и въздигна от упадъка мощта на Рим, скрепи обществото с 

християнската вяра, молим ти се, кажи ни как да победим Симеон Варварина 

от скитското племе на българите на долни Дунав. Честолюбецът иска да ни 

съсипе и от много години сме в ран с него, малко ни остава и ще паднем под 

ярема на скитите. 

- М-да, - почесал се по брадавичката на брадичката Флавий Валерий Аврелий 

Константин. – що за врелий некипелий сте ги надробелий? – Пробвахте ли 

Константин Велики 

Протодемон Азазел 

Коцето пак 
закъснява 

нещо, ще 

има муш-муш 

хи-хи-хи 
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максимата „Дивиде ет импера“? – запитал ги с носовия си глас неприятният 

мъж от Ада. 

- Да, но не стана. – отвърнал Роман Лакапин. – Няма умора тази варварска 

сган, справи се с всички вътрешни и външни врагове. 

- Хм, - продължил да си чопли трапчинката Константин. – „Куалис рекс, талис 

грекс.“ – казал той. 

- Доминусе, нещо ни куца латинския, би ли ни превел какво каза? – запитал 

Роман. 

- Какъвто е попът, такава е и енорията, невежествени мой наследнико. – 

смъмрил го римлянинът. Това е амфибола, тоест израз с двойнствено 

значение. Казвам, че първо ти не си достатъчно кадърен, за да се справиш с 

варварина, и второ, той е голяма работа, вдъхновител за народа си, вълна, 

която не можеш да спреш да достигне брега. От дългогодишния ми опит в 

интригите мисля, че трябва да му направите черна магия. Случайно знам 

една много ефикасна. Нарича се вуду. Слушай ме внимателно, няма да 

повтарям. – Ще намериш някоя статуя в града, която да прилича на този 

варварски цар. Ще напишеш върху й името му и ще я облечеш в негова дреха 

или плащ. Когато решиш, че искаш да го погубиш този скитски вожд 

Симеон, ще отсечеш главата на статуята. Това е цялата философия. 

- Благодарим ти за съвета, о, велики предшественико, стори голяма добрина на 

ромеите. - подвикнал весело Роман. 

- Само знай, че поръчителят на магията се наказва с вечни мъки в лумналите 

пламъци на ада и 200 годишен абонамент за запръжка в едни от най-

горещите казани. – предупредил го Константин. – А сега довиждане, повече 

не ме търсете. „Вени, види, вичи“. 

 

По това време цар Симеон водил тежки битки със силната хърватска държава.             

В планинските теснини на Динарите неговата преуморена армия, начело с 

военоначалника Ало-бало алогоботур, била  разбита и за пръв път военният гений на 

Симеон загубил голяма война.  

Самият той бил изнемощял и грохнал от известно време. Докато Дънкан 

Маклауд обитавал косите му, по подобие на библейския герой Самсон, българският 

самодържец, въпреки 60 годишната си възраст, се славел с озадачаваща виталност и 

енергия. Той не знаел умора, винаги бил бодър и свеж като кюстендилска био репичка, 

макар че спял по 4-5 часа в денонощието, ядял мазно и водил нездравословен живот.  
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След като безсмъртната въшка напуснала Симеон, сякаш част от живеца на Царя 

изчезнал. Все по-често преславският повелител се успивал, уморявал се, запъхтявал се 

и сърцето от време на време го пробождало. За кратко време някогашният строен 

левент се видоизменил до немощен и обезсилен старец. Благородните черти на лицето 

му повехнали, даже властният му волеви глас изгубил кънтящата си тоналност. 

Мнозина от неговите приближени предусещали, че скоро ще се разделят с обичния си 

владетел. Симеон обаче не си и помислял за това, преди да се опита още веднъж да 

осъществи химерата си. С хърватите се водили ускорени преговори за мир чрез 

посредничеството на папата, а в България силите били напрегнати до краен предел в 

подготовката на нова широко мащабна военна кампания срещу ромеите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През това време в Константинопол новоизлюпените черномагьосници и влечуги 

Николай Мистик и Роман Лакапин избрали подходяща статуя за вуду ритуала. Тя се 

намирала над арката на Ксиролоф. Нахлузили й една стара симеонова мантия, за която 

чакали няколко месеца шпионина си презвитер Кръстьо от преславския дворцов храм 

да я открадне и изпрати. След това, по залез слънце на 11 май, датата на освещаването 

на Константинопол за столица на Рим, император Роман Лакапин собственоръчно 

обезглавил статуята. 

Цар Симеон Велики получил сърдечен удар на 27 май 927г., докато обмислял 

бойната  тактика над любимия си географски атлас. Малко по-късно великото му сърце 

спряло да бие завинаги. 

Цар Симеон диктува заповедите си по подготовката на новия щурм на Константинопол 
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 Докъде се простира влиянието на смешната имитативна магия с индуктивно 

действие и контактьозни елементи, и имало ли е въобще такова, и доколко  смъртта на 

цар Симеон зависела от обективните фактори за човешкото здраве, оставяме на 

читателя да прецени в съгласуваност със своята лична предразположеност или 

ненавист към суеверията. Но съвпадението било повече от забележимо в онези времена 

на вълшебства и магии, и се отразило много тежко на въшката Маклауд. 

Смъртта на цар Симеон Велики вляла глътка свеж въздух в душите на 

изтормозените от напористите му военни походи византийци. Тя позволила и на 

изстрадалия български народ да си почине от интензивните военни кампании, които 

лежали като тежко данъчно и кръвно бреме върху му.  По силата на подписания през 

есента на 927г. мирен договор Византия официално признала царското достойнство на 

симеоновия син и наследник Петър Едно. Наред с това било признато и 

патриаршеското достойнство на българския архиепископ. 

Основната цел на българската външна политика и химерата на цар Симеон 

Велики изиграли голяма роля в изграждането, обогатяването и идейното утвърждаване 

на българската царска институция. Неговата надчовешка амбиция извела малка 

България на голямата средновековна политическа сцена. Културното развитие и 

наченките на на'ука, разпръскването на църковните практики в славянската диаспора, 

остават в историческата памет с понятието „Златен век“. В днешните дни на малодушие 

и обезвереност, на хронична слабост и зависимост от „Великите сили“ България на 

Симеон е емблематична тема за националното и историческото съзнание на всички 

българи. Тя е повод за национална гордост и носталгично впечатление от силата на 

тогавашния ни държавен строй и величието на някогашните български импозантни 

лидери. И наистина, имаме с какво да е пъчим пред безисторичните американци: 

България на три морета, Златен век на 

българската култура, военна доминация на 

родния Балкански полуостров, сложни 

хай-тек маневри във високата дипломация и 

не на последно място – имперски планове за 

бъднините на нашата народност. Зад всичко 

това мощно стоели гениалният промисъл, 

но и болната амбиция на един 

митичен полу-бог в човешко тяло. 

 

                                         

                                                 

Симеон – Василевс многая лета 
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                                                  *    *    * 

 

На страна обаче остава неудобният факт за невинните жертви, изпепелени в 

смъртоносните крематориуми на военните действия, заради величието на Хана. Никой 

не разказва за простата им човешка драма. Поетите и художниците са улисани в 

патетиката на златните и пурпурни краски, а в пожълтелите страници на многотомните 

издания - грамади, натрупани през вековете, там,  под буквите и редовете, към нас 

викат скритото страдание и мъката на легионите онеправдани и изклани в пожарищата 

и кладите на огнената вихрушка човешки същества, наши предци и деди.  

Да, били са такива времената и нравите на тъмните векове. Да, и Световният дух 

е бил безпощаден, нецивилизован, за мъченически души кръвожаден. Да, така е и сега 

във века на информацията, но докога, докога – пита един друг полу-бог, провесен от 

бакенбарда ми? 

Според Дънкан Маклауд, изживял тежко  този мимолетен отрязък от протяжния 

си живот, дължим поне преклонение пред клетниците без имена. А за надувковците-

шовинисти, които са отвратени от непоносимото ни настояще, обхванато от 

разложението на обществените и морални устои, и намиращи утеха и идеал във 

връщането към славните и героични исторически времена и порядки,  Дънкан мисли, че 

робуват на комплекса „Златния век“ (психологическо явление, чието схващане се 

корени в това, че за приелия този начин на мислене /вид отрицание/, едно друго време 

/друго настояще/ е по-добро и различно от това, в което живеем). Той казва още, и че 

ако те се върнат във времената на Симеон, е най-вероятно на кастинга на живота 

съдбата да ги ориса не с главната роля на лустросани царски боляри и генерали, а със 

сивата участ на исторически статист - труп, като някой вкиснат от данъчното бреме 

мъртъв и дрипав селянин, облагородяващ със загниващата си плът и културно-

историческата си незначителност на хумос плодородната пръст на одринска Тракия и 

подпочвените пластове на историята. 

 

                                               

                                                  *    *    * 
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Великият и всемогъщият маг Мирилайлай помага на закъсали несретници със силата на 

феноменалните си способности. 

Родом от пясъчните дюни на Дамаск, той дойде при нас като сирийски                

бежанец, и докато чака каналджийте да го уредят за Австрия, реши и благоволи да 

обдари тукашните люде с екстрасензорната си дарба. 

Със закупуването на ваучер пълен пакет от сайта за колективно пазаруване 

www.drankulki.com Вие получавате месечен абонамент за: 

Фрийстайл ясновидство чрез гадаене на смилянски боб, бразилско кафе, карти Таро, 

компот от дюли, печени кестени, угарка от фас, вътрешности на черна котка или бял 

котарак и курешки от домашен гълъб. 

Разваляне на магии, тип: черни, бели, пембени, третирани с Vanish, любовни, вуду, 

контактьозни, за слаб успех в училище, за лошо кариерно развитие, за акне… 

Спиритичен сеанс, но без покойници, родени преди 1923г и духа на Елвис Пресли, 

защото краля е жив (yeah, big mama), а, и без Майкъл Джексън, че е много грозен. 

Телепатична връзка с представители на висши цивилизации от светлата полярност, с 

изключение на лемуро-атлантите осеменители от хималаиските пещери – цупят се. 

Премахване на: чипове в главата и коленете, имплантирани от злонамерените сиви 

извънземни; въздействие от руското и американското психотронно оръжие; зли духове; 

хемороиди, глисти, гъбички на краката… 

Вещерската мощ на маг Мирилайлай спомага още и за: защита срещу енергийни 

вампири, лечение на промити мозъци от ТВ реклами и изцеряване от: страхови 

неврози, депресии, нощно напикаване, работохолизъм, алкохолизъм, тютюнджийство, 

курвентийство, хомосексуализъм, еректилна дисфункция (терапията включва голи 

снимки на черната Златка, Николета Лозанова и мис Джуки) 

Със специално закупен премиум ваучер получавате и бонус - хипнотично връщане в 

минал живот с  3D прожекция и запис в mpeg4 формат на DVD за спомен.  

Важно условие е всички клиенти да имат профил във Фейсбук! 
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                                                  *    *    * 

 

Началото на месец юни 927г. … 

 

 Огромната трапеза в императорския дворец била обградена отвсякъде с най-

разнообразни и причудливи гости от близки и далечни страни. Погледнати от висините 

на космоса и дистанцията на времето, с шарените им дрехи, необичайните им тоалети, 

фрапантни шапки и тюрбани, цвят на кожата, структура на тялото, темперамент и 

езикова разновидност, поканените на официалния прием в големия константинополски 

дворец чуждестранни пратеници приличали на пъстроцветни пилци, кудкудякащи 

около препълнената хранилка в курника на стопанина си.  

 

 Сред цялата цветова палитра на това мултиетническо сборище можели да бъдат 

различени посланици от всички краища на познатия свят. Там седели закачуленият 

пратеник на Сафаридката династия, едноокият агент на Омаядския халифат и разбира 

се страшните озъбени врагове от Абасидския и Фатимидския халифат. Имало делегати 

на кушитите и берберите от Африка, на черните туареги и етиопци, и дори на хората от 

общността Банту. По наблюдателните биха забелязали и свития бушмен Кико от 

пустинята Калахари, пристигнал в столицата на света преди 

известно време, за да установи търговски отношения с 

империята чрез най-драгоценната стока на родината си -  

щраусовите яйца. Сред пълномощниците от Азия лесно се 

набивали на очи огромните чалми и тюрбани на възпълните 

депутати от държавите на индийския субконтинет, както и 

всякакви монголоиди и номади от безбрежните степи на тюркската езикова и етническа 

общност. Къде и без европейците: от западна Европа си шушукали в отделно ъгълче 

ватиканският легат нунций Макарони Макарина и аташетата на всички държави, 

сепарирали се от някогашната Франкска империя. До тях било лобито на 5-6 особняци 

англи, сакси и юти от остров Британия, а от лявата им страна седели разни ми ти 

поляци, великоморавци, и други подобни дипломати от славянските княжества, наред с 

гордите хървати и мижавите сърби от Рашка. Най-голяма атракция произвеждали 

дружинките на викингите от Скандинавия и варягите от Киевска Рус, които не 

преставали да се надпиват и да вдигат тостове ту за Один от едната група, ту за Дажбог 

от другата. На отрупаната с всякакви хвъркати, земни и подводни деликатеси маса 

липсвал само старият и дългогодишен български пратеник Боритаркан Цок - Буркан. 

Присъствието му било неудобно, имайки предвид повода за тържеството.  

Кико Калахарски 
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 Количеството и богатството на храната върху императорската софра често 

символизирало свещената  триада - земя, море и въздух, и демонстрирало имперското 

превъзходство. Обичайните пирове на Василевса били гвоздеят на програмата за всеки 

чуждестранен пратеник, удостоен с честта да бъде гост на официален прием.                        

На текущото събиране масата била огъната от тонажа на шишчета с фазански мозъци и 

езици от фламинго, пълнени пилета с бадеми и сос от пчелно млечице, преобилни 

порции бременна есетра с лимонов сок, всякакъв дивеч, пюре от атлантическа треска, 

фригийско зеле с много мазнини, заешко месо в саламура, рулца от рогца на гигантски  

африкански охлюв, панирани гръцки медузи мезаки, варени тестиси от макак, пълнени 

чушки с печени колорадски бръмбари, че чак и суши от гърбат кит. Изобилието от 

плодове можело да се съизмерва с продукцията на райската градина – грозде,  ябълки, 

круши, череши, нарове, пъпеши и дини, смокини и много други. В гърлата на гостите 

се изливали пълноводни реки от вино, реколта 901г. Черешката на тортата била 

огромното блюдо с пълнен хипопотам, при чието разрязване от вътрешността му 

излитало цяло ято живи врабчета.  

 Причината за приема на посланиците, и за цялото това помпозно ежене с 

драгоценности била, за жалост, смъртта на най-безмилостния враг на императора – 

Симеон Български. Дворът на Роман Лакапин ликувал от няколко дни, а 27 май бил 

обявен за официален празник. Безчестните посланици от цял свят не се свенили никак в 

радостта си за мъката на българите, защото знаели каква сила и държавнически замах 

притежавал Симеон. Били чували и легендата за безмилостния му меч Заклалибур. Те 

помнили много добре походите на Александър Македонски, който навремето завладял 

почти целия свят и се обявил за бог, воден от химера, подобна на симеоновата. Затова и 

се радвали, че отървали скъпоценните си кожи от експанзията на “pax Simeonica”.  

 Сред цялото това веселие безсмъртната, невероятната, божествената въшка 

Дънкан Маклауд от рода Маклауд била съсипана. Толкова много смърти, подлост, 

предателства и мерзост преживяла. Скръбта по ненавиждания, но все пак благороден и 

велик нейн спътник я прояждала отвътре бавно и методично. Терзанията за 

безпомощното наблюдение на черната магия струпвали камари от самобвинения в 

дънкановото сърчице. На пира той мислил само за едно – как да избяга от сатаниста 

Лакапин. Потенциалните гостоприемници предоставяли необозрим вариативен избор 

от възможности. Всяка една глава щяла да го отведе на различно място от света – 

чуждо и неизследвано, предизвикателно и митично. По този сложен кръстопът Дънкан 

решил да тръгне слепешком, без предварителен оглед, преценка и анализ на субекта - 

спонтанно.  
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 При едно от преминаванията на императора през всеки един от гостите, Дънкан 

се опитал да се закачи за главичката на малкия бушмен, с помощта на изплетеното от 

него за целта въженце от косми. Непредвидено въздушно течение от крилата на едно 

пърхащо над масата врабче обаче го отклонило от желаната траектория и го тласнало в 

главата на дребничък и не по-малко самобитен на вид мъж, който се опитвал да общува 

с бушмена Кико посредством мимики. Този мъж не бил от официалните гости, а 

попаднал на приема случайно, покрай мисионерът на махараджата на маргиналното 

индийско подхималайско княжество Камарупа, разположено в средното течение на 

река Брахмапутра. Странникът се казвал Гендун Друп, родом от земите на тибетските 

княжества и бил пътешественик. По-късно се прочул в родните си земи и по света с 

името Далай Лама.  

                                                   *    *    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

Дами и господа, заповядайте на околосветско кулинарно пътешествие с нож и 

вилица в ресторант „Боде ва“! – мястото, където определено ще Ви убодем със 

сметката. 

Насладете се на свръхминиатюризираната ни интернационална кухня! Вкусете 

подбрани гадости и специалитети от цял свят! Дегустирайте приготвените на жар 

гурме патладжани и си вземете задължително лупа, за да виждате по-ясно 

порциите.  

Опитайте специалното ни предложение за влюбени двойки. За нея - прясно 

сварени луди бразилски жаби-пигмей от Амазонка, които още дишат и Ви 

гледат, докато ги ядете.  За него - диетична порция от две  бейби картофчета, 

гарнирани с един стрък целина, четвъртинка морков и три зърна чер пипер. 

Избата на ресторанта разполага с богат асортимент от над 100 вида подбрани 

вина за всеки повод и настроение, разбира се, първокласно разредени по 

габровска технология. 

Предлагаме Ви предразполагаща атмосфера и дискретно обслужване. 

Единствено келнера чичо Гошо сдава фронта, защото попръцква от възрастта.  

Приятната обстановка за вашите сетива се допълва с испанска музика на живо в 

изпълнение на горещата циганска кръв на маестро Фернандо Ескандон дела 

Факултето, по прякор Ферди цигането. 

Очакваме Ви с нетърпение! 

 

За резервации: 

Студ. Град, в 

трафопоста до 

54 блок, тел: 

0898 638083 
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                                                   *    *    * 

Може би отдавна се питате, скъпи читатели, как се случва съвпадението 

еквилибристът между живота и смъртта Маклауд да попада само сред велики 

личности? Не е ли нагласена цялата тази работа с художественото майсторство на един 

неподправен мечтател с развинтено въображение? Звучи повече от невероятно, но тук, 

по обясненията на въшката от косата ми, действа вселенският закон за всемирното 

привличане (резонанса) - подобното среща подобното, великият е при великите.                   

„Как пък не!“, ще си каже бачо Иван, отпивайки от бутилката с гроздова, купена от 

уруспията в селския хоремаг. И наистина, има смисъл в неговата мисъл и оправдателен 

скептицизъм. Нека не забравяме, че в житейския водораздел на изборите си, 

енигматичният насеком Дънкан се е ръководил от афинитета си към значимите особи. 

Целенасочено се е бутал в центъра на световните събития, за да има един ден какво да 

разказва на поколенията читатели, като Ваша скромност, ръзбиръш ли. 

 С незабележителния си ръст от около 1.50 м. пътешественикът Гендун Друп не 

правил никакво по-особено впечатление отдалеч. Дребен и свит на пръв поглед, 

мъникът имал само една отличителна черта – бил загадъчно усмихнат, сякаш знаел 

нещо, което другите не знаят, но не искал да го каже; като Джокондата на Леонардо да 

Винчи например.  Лицето му обаче било одухотворено и издавало висока 

интелигентност, а любопитството му нямало край. Бил толкова общителен и 

любознателен, пъхал си носа навсякъде, че често разсърдените простодушковци го 

преследвали яростно с насилствените намерения да го превърнат в медицинска загадка 

за патоанатомите. За щастие, дребчото бил и много пъргав, скачал бързо като маймунка 

и винаги се измъквал от неприятностите.  

Още щом безсмъртният фантом Дънкан се присламчил в късата коса на 

тибетеца, усетил ласковото чувство на топлина, на светли тоналности и морална 

чистота, на надчовешка извисеност. Таково чувство, такава положителна аура Дънкан 

Маклауд  доловил при Константин-Кирил Философ, след чиято гибел изпаднал, както 

си спомняте добре, в потиснатото състояние на меланхолична криза, заради която дал и 

продължителния си обет за мълчание.  

Но кой бил всъщност загадъчният дребосък Гендун и как се озовал в 

Константинопол?  

 Хобитът проплакал за пръв път в малко тибетско селце в подножието на 

Хималаите. Родителите му били бедни и немотията бързо му ги отнела. Друп обаче се 

родил под щастливата звезда Бетелгейзе и за него се погрижили монасите от близкия 

будистки манастир. Там отраснал и бил закърмен с учението на мъдреца Буда, което 

наскоро проникнало от Индия в планините на Тибет. Полуръстът бил възпитан за 
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монах и посветен в религиозните тайнства. Научил се на кунг-фу и как да оцелява сам в 

дивата природа. Изучил етиката, философията, схващанията на различните школи и 

секти, техниките на медитация. Усъвършенствал познанието си по голямата и малката 

колесница (двата основни дяла на религиозно-философската система на будизма), 

тръгнал по средния и осморния път, но все нещо не му достигало и искал да научи още. 

На 25 години Гендун станал най-добрият и мъдър ученик сред монасите шаолинци, 

спряган дори за бъдещ учител, но умът му не се успокоил така, както душата, и той все 

си задавал въпроса „Защо?“. С благословията на учителя Кхйенце Ринпоче момъкът 

тръгнал да дири просветление по белия свят, с 

обещанието да се върне един ден като бодхисава 

(същество на състраданието, просветлението и 

мъдростта).  

Срещата му с посланика на княжество Камарупа 

станала близо до делтата на Ганг, където един разбеснял 

се слон за малко щял да стъпче Вишванатан Манган, 

както благозвучно се казвал посланикът. Храбрецът 

Гендун (който оттук нататък ще наричаме за улеснение 

на автора и читателя с по-лесно произносимия 

псевдоним Лами, Ламко, или Ламчо) се покатерил чевръсто върху слона и го успокоил 

с лирична будистка молитва на ушенце. След това извадил безкръвно като филипински 

шаман треската от стъпалото на слончо, която била и причината за цялата дандания.                

Упарадж Вишванатан Манган искал да благодари 

някак си на своя скаут-месия и му предложил пари, но 

Лами отказал. Провели дълъг разговор и Манган 

разбрал, че монахът е тръгнал на опознавателен тур 

по широкия свят и не се нуждае от вещни богатства, и 

че истински ще го обдари, ако го вземе със себе си. 

Така дошло и предложението за разходка до другия 

край на света, което с радост било прието от смелия 

Ламко.  

Веднага след като излезли от Константинопол, 

посланик Манган и Ламко отпуснали сърцата си и 

заговорили открито за преживяното в двореца. Дънкан не разбирал нищо от езика 

санскрит, на който говорили, но с времето започнал да свиква и да откроява 

универсални лексикални алгоритми за индоевропейската езикова група в речта им. 

Първият разговор, който успял да дешифрира на що-годе  разбираемо ниво, бил 

следният: 

Ламко в манастира 

Вишванатан Манган 
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Посланикът казал: „Кераду ма фрик, ю привиди макак?“ (Кажи ми приятелю, 

хареса ли макака?) – имайки предвид ястието от панирани тестиси на макак. 

Ламко отвърнал: „Радж Манган, чайшукарей тесте, кихенос джаста-праста бол  

ми нанай ам-гъл“ (Господине Манган, докато се усетя да ги опитам, хиените оплюскаха 

всичко и аз само преглъщах  въздух.).  

Упарадж Вишванатан отговорил: „Сахиб банго Василь Лакапи джоманге 

калибри соч секеджем пеле леледжем захапи окапи, пенгяз  джумангеста хеле хас  

дурмангел, чайве – джаста-праста. Хас мукар на вилица. (На масата на господаря 

Василевса Лакапин имаше голямо изобилие – от пиле до окапи, но нали знаеш как е с 

безплатната храна, синко – бързо се разграбва. То и аз си взех малко за из път.) 

Пътят на двамата приятели  към тъмна Индия бил убийствено дълъг. Още преди 

да стигнат границата с арабите, високите гости на императорския прием изяли с голяма 

наслада препълнените дисаги безплатна храна, която авантаджията Вишванатан успял 

да свие от трапезата.  Камилата им вече не подгъвала колене под тежестта на припасите 

и ведро носила на гърба си чудните стоки от Запада, разменени срещу един тон 

манганова руда. Макар че раджът бил богат човек и го изпратили на командировката до 

Византия  с пари за харчлък, по пътя той и Ламко окрали няколко бостана с дини, 

обрали овошките на не една градина, а в  особено късметлийския ден за индийците - 

петък 13-ти, заклали шест кокошки, докато минавали през богато чорбаджийско село. 

Вечерта си устроили малък императорски пир край лагерния огън, но за зла беда 

гарнирали пилешкото със сладкокисел арабски сос и ананас, и се подрискали. Посред 

нощта се наложило да си перат гащите на канала, където няколко рибки обърнали 

коремите от токсичното замърсяване, а цял пасаж русалки-плеймейтки получили 

уртикария.  

Кредото, житейският девиз на Вишванатан Манган бил „Шамар да е, на аванта 

да е“. В страната му кражбата се считала за съвсем нормален занаят и се практикувала 

повсеместно. В престъпването на мойсеевите заповеди радж Манган завлякъл и 

спътника си. Лами съзнавал напълно, че кражбата е нередност, но стремежът му към 

опознаване и изследване на всички опитности в живота, като царски път към 

мъдростта, го тласкал да се поддава на тарикатлъците на Мамона.  

Паразитът гратисчия в кервана на авантаджийте оставал все така безмълвен като 

сфинкс. Навсякъде по друмищата Дънкан Маклауд виждал страданието на 

обикновените хорица, интернационалното им обединение под хомота на бедността и 

мизерията, мъките и болките на живота, който не престава и до днес да ги бие 

денонощно с тежките си лапи през лицето. Хомогенни съдби, лишени от бъдеще и 
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минало. Застинали роби в унифицираната скованост на житейските несгоди и печал, 

чиито сълзи и пот се трупали всеки ден по земната простор и били измивани нощем с 

молитвите към Исус, Богородица, Аллах, Кришна, Вишну, Брама и вложените в тях 

надежди за по-добро и по-леко утре.  

При напъните си да осмисли всичко видяно, будният син на тъмната и тревожна 

епоха развил необикновено чувство на емпатия към клетниците земни. Досега бил 

страдал така дълбоко само за своите близки, за гостоприемниците си, но умът и душата 

му прозряли, че да обичаш ближния си не е само действие, валидно за скъпите ти хора, 

а универсална формула на сърцето, приложима към всички нищи и слаби.  

След  няколко месеца път Упарадж Вишванатан Манган и Ламко стигнали п-в 

Индустан. Посоките им се разклонили и забавният привкус на комичните кражби и 

золуми изчезнал. Раджът се прибрал победоносно в столицата – село Манганхамбхор и 

цял живот се надувал заради пътешествието си, като шампион по надяждане с 

македонска наденица Леки. 

Ламко решил, че е видял достатъчно от света, и се установил в една дълбока 

провинция на Индия, за да премисли видяното под дърво, което символично кръстил 

Бодхи. Най-добрият начин за подобно самовглъбяване е дълбоката медитация в 

състояние на почти нулев метаболизъм, която Ламко владеел отлично. И тъй, в един 

хубав летен ден Лами задрямал в йогистка поза Лотус под милувките на слънчевите 

лъчи, за да се събуди с просветлен ум и угаснали страсти като най-новото попълнение 

на будите (мъжете, постигнали пълно угасване на страстите, т.нар. Нирвана). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драги читатели, позволете ми да откъснем за кратко вниманието Ви от наратива 

на безсмъртния медиавист от рода Маклауд с поредния текстово-семнатичен екскурз.  

Лами в началото на медитацията си  
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С негова помощ ще проследим по-пълноценно патилата на Дънкан и Лами, защото им 

предстои навлизане в дебрите на Дхарма и Шрахда – учението на Буда и вярата в него.  

Тъмна Индия е пълна със загадки, но и с велики мислители, които се опитват да 

ги разгадаят. През 6 век пр.Хр., по времето когато в Китай преподавал мъдрият учител 

Конфуций, в едно индийско княжество се родил човек без особени дарования, но с 

особен начин на мислене. Сидхарта от рода  Гаутама от племето Шакя бил наследник 

на заможен племенен княз и до възмъжаването си водил типичен живот на индийски 

принц. Зад стените на княжеския дворец той се наслаждавал пълноценно на благата, 

които предоставяла абселютната властта на бубайко му. Превратният миг в живота на 

принц Сидхарта дошъл в момента, в който, при вида на мизерията и ужасния начин на 

съществуване на населението извън палата, той си задал въпроса – „Защо?“  - и този 

въпрос довел до възникването на едно от най-проникновените духовни доктрини, 

разпространявани някога сред хората.  

Принцът оставил красивата си жена и невръстния си син и заминал на дълго 

странстване. След 49 дни, прекарани в медитация под  свещеното дърво Бодхи, той 

получил прозрение и започнал да проповядва. Станал Буда (просветен). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В беседите си просветеният Сидхарта Гаутама - Буда учи, че покоят и небитието 

са основата на всички неща, както и краят,  който тези неща трябва да достигнат. 

Пълното бездействие се счита за най-съвършеното състояние и е главната цел на 

духовните надежди на последователите на будизма. Върховното същество е назовано с 

дума, изразяваща неподвижност – Абселют, и стремежът  към сливането с него е най-

святото нещо за човека.  

За Буда няма материя, душа и същности, те са съчетание от различни елементи. 

Личността на човека не е монолитна, а е съставена от цяла поредица същности, които 

Сидхарта Гаутама - Буда си почива в селенията на Абселюта 
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преминават чрез преражданията си от една материя в друга. Излизането от 

преражданията, напускането на Самсара-чакра (колелото на преражданията) става, чрез 

постигането на пълно просветление, получаване на истинно знание за природата на 

нещата. А това знание, тази висша мъдрост, наречена Архат, може да се придобие само 

ако човек  ликвидира  всички земни страсти и привързаности в себе си, и така се 

освободи от страданието, което те му носят. Постигналият Нирвана (развод със 

страстите на живота) може да се слее с Абселюта след като умре, защото със знанието 

си за истинския природен цикъл се освобождава от вечното връщане и прераждане на 

Земята, и може на воля да си се рее като свободен дух в ефира на космоса.  

За да постигне раздяла със житейските емоции (Нирвана) или по-хубав живот 

при следващото си прераждане (Карма), човек може да тръгне по два пътя – среден (за 

патриотите и бъзльовците) и осморен (за буйните натури, които никак не се кефят на 

живота на Земята).  Средният път препоръчва въздържане от крайностите в живота и 

делата, а осморният е твърде аскетичен и изисква спазване на строга дисциплина и 

поведение, презрение на плътските наслади и много, много, ама много медитация. 

Минали се 49 дни откак Ламко заспал в дълбоко медитативно състояние на духа. 

Отегченият от монотонните дни и нощи принц по рождение с инсектоидна обвивка 

изгарял от нетърпение да види какво ще се случи на 49-тия ден, та нали според 

митологиите, които бил чул по пътя, тогава се достига Архат, висшата мъдрост, 

пробуждането? Да, но кандидат Ламата явно бил по-ламав от Сидхарта Гаутама и не 

получил така лелеяното просветление на 49-я ден. „Хубаво, - казал си въшока, - може 

би му трябва още малко време, бас ловя, че до седмица ще се събуди.“  

Проточили се две убийствено бавни седмици, а Ламко още дрямал в поза лотус. 

Нищо не се случвало около дървото. Жива душа не минавала, даже и мухите не искали 

да прелитат около будиста - явно  еманацията на аурата му го предпазвала от 

натрапници.  

Дънкан започнал да затъпява заради липсата на активен живот. Било му толкова 

скучно и се чувствал  така самотен, че чак си измислил въображаем приятел, на име 

Зенон, с който водил диалектически разговори и си разказвали мръсни вицове.  

Лятото отминало, дошъл дъждовният сезон. Забръскал дъжд, като че ли 

предстоял всемирният потоп. Лудият ни герой намерил сухо местенце в ушната мида 

на монаха и се опазил от удавяне, спомняте си как мразил водата, но вицовете взели да 

се повтарят, дискусиите със Зенон зациклили на апорията за „Ахил и костенурката“ и 

никой от двамата философи не искал да отстъпи. Накрая нервите им не издържали пред 

неразрешимия логически проблем и двамата спрели да си говорят. Скуката се 



 
73 

 

завърнала. Дъждът плющял по каления в арктическите студове на Тибет Ламко и още 

повече развалял прокиснатото настроение на невротизирания Дънкан.  

В момент на умопомрачение той започнал да си мрънка под носа, като обидена 

на живота пенсионирана учителка по литература с 35 годишен стаж в техникум: 

„Добре, де, тоя сега какво дреме, окумил се и не мърда? Още малко лапавица ще 

натрупа, а тоз михлюзин даже и не трепва. Как може така, не му ли се доходи поне по 

малка нужда. Аз самият съм дал обет за мълчание, ето, става вече 60 години почти не 

съм гъкнал, но чак пък да не мърдаш, какви са тези инати будистки монаси? Чувал съм 

за религиозни фанатици, за пустинници и аскети по пещерите, чел съм даже и за 

упорития Симеон Стълпник, който прекарал няколко десетки години в тясното 

пространство на построената от него 10-ет метрова каменна кула, докато не умрял на 

103 годишна възраст, но това нашето вече на нищо не прилича. Онзи дядка е имал 

поклонници, запълвал е времето си с молитви, а оттук никой не минава и нищо не се 

случва. Скучно ми е, не издържам, ще полудея. Трябва да го събудя тоз стоически 

упорит комсомолец, инак загивам.“ 

И Дънкан престъпил клетвата към светия философ Кирил. Разбира се, имало 

известно колебание, но нагонът за живот на малкия схимонах намерил аргументи за 

нарушението на обета, като този, че Кирил бил набожен до глупост и сам си бил 

виновен, че ингорирал предупредилия го за отравянето Дънкан и не го послушал, а го 

обвинил, че е демоничен дух.  

Отшелникът Маклауд поел дълбоко въздух и с цялата мощ на гласчето си 

изкряскал: „Събуди се, бе, пор миризлив, стига спа, скучно ми е. Дай да си полафим 

малко, да та шибат калинките.“ 

Нищо не последвало. Ни звук, ни стон. Ламко продължавал да медитира и да 

мълчи като партизанин, обрал мандра, на разпит пред инспектор Гешев.  

Нашият вражалец пробвал всякакви думи на всички езици, които знаел и 

поназнайвал - Ъ-ъ. Духът на Лами може би витаел някъде в небитието и само и 

единствено неговата воля решавала дали да се спусне обратно по сребристата нишка, 

която го свързвала с телнното му тяло. На свършека на силичките си титанът на 

мисълта Маклауд бил озарен от гениална по своята простота идея. Най-надеждният и 

тестван начин, по който можел да въздейства на исполинското тяло на човека с малките 

си размери, бил най-слабото място на мъжа. Така инсектът поел с боен марш към 

слабините на жертвата си и с хирургична точност впил острите си челюсти в бобчетата 

на Ламко.  
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Чул се писък, последван от болезнено интонираното „Ох, майчице“. И Лами 

отворил клепачи. През това време Дънкан се изстрелял с реактивна скорост към ухото и 

изписукал:  

- Привет в света на живите славни будисте. Какво научи в странстванията си 

там горе? – запитал с преголямо любопитство хер Маклауд. 

Внезапно излезлият от транс Ламко се олюлявал от шока 5-6 минути, и чак след 

като се начесал едно хубаво по акупунктурното двуеточие, успял да долови с 

прецептивния си апарат тънкия гласец на Дънкан. Тогава на свой ред промълвил: 

- О, славни Буда, ти ли си това? Приет ли съм вече в клуба на просветлените 

архати? 

- Не, бе, льольо. – отговорила бубата. – На баба ти хвърчилото е Буда, аз съм 

безсмъртният господар на Запада Дънкан Маклауд. По едно нещастно 

стечение на обстоятелствата се родих в тялото на въшка и водя скрит от 

обществеността живот. Избрах теб, за да те обдаря с мъдростта на вековете, 

но я първо кажи как беше в астралния свят. Какво ново там? 

- О, учителю Буда, нима искаш да ми кажеш, че в тази си поредна инкарнация 

ти си избрал формата на малка буболечка и така си решил още веднъж да 

докажеш превъзходството на твоята велика душа над природните закони? – 

пак попитал Лами. 

-  Не, не и не. – започнал вече да се изнервя принцът по рождение. Аз съм 

безсмъртна въшка. От столетие живея в косите на най-бележитите мъже на 

Запада. Научих се да говоря и мисля. Избрах да се прехвърля в теб, за да 

опозная източната духовност. Обаче ти потъна в дълбок сън и ми стана 

скучно, затова те събудих, и сега, ако можеш, разкажи ми какво научи отвъд. 

– повторил Дънкан, влагайки в изложението цялото си дипломатическо 

старание.  

- А, а-а, така ли било? – казал Лами и се зачесал по главата. – Ами, всъщност 

аз не бях в астрала, а вътре в себе си. Изучавах вътрешния си мир, защото в 

него се намира отражението на външния свят. Има три стадия на медитация. 

Аз, поне засега, умея да практикувам само  първия, най-нисшия – Сонна, 

чрез който се навлиза дълбоко в морала. Чрез втория -  Сомати, душата 

излиза от тялото, а то изпада в каменно-неподвижно състояние. Него за 

малко да го постигна, ако не ме беше захапал. С третия - Прана, се достига 

истинската мъдрост в осъзнаването на живота и мирозрението. А ти по 

принцип кога си роден? 

 



 
75 

 

Така започнала задругата между безсмъртната въшка Маклауд и смъртния, но 

прераждащ се във вековечна палигенеза Далай Лама, който продължава да се връща 

сред нас и до ден днешен като усмихнат монголоид със загадъчно изражение. 

Разговорът под дървото продължил няколко часа, през които двамата неподвластни на 

смъртта другари се опознавали надълго и нашироко, обменяли знания и опит, събирали 

по умозрителен път късче след късче първата интердисциплинарна духовна 

енциклопедия, на която сложили начало, чрез синтезата на западното вероучение и 

източната религиозна мистика в диспутите си.  

 Интелектуалният кипеж на тяхното съдружие задвижил, както никога досега, 

тектоничните плочи на дънкановата мозъчна кора. В крехките му ганглиеви възелчета 

се родили идеи, които не му били хрумвали изобщо, дори и в най-авангардните му 

абстракции. Тогава, под влияние на учението за стихийното единство и противоречие 

между силите Ин и Ян, той измислил една от първите си култови сентенции, 

изразяваща диалектичното противоборство на статиката и динамиката в принципите на 

Вселената. Ако не други, то поне тази изумителна със своята метафоричност сентенция 

трябва да влезе в световния алманах на крилатите фрази. Цитирам: 

„На фона на цялата вселенска шир Господ е зле възпитаното келешче на двама 

родители - скандалджий, което садистично си играе с лупа, а ние сме обречените на 

хекатомба мравки под огнения жупел на зловещия му експеримент. 

 

 

 

 

 

 

 В интелектуалната симбиоза с Лами невъзможният образ на Дънкан добил нов 

стимул за живот и съществуване. Чакрите на микроскопичното 

му инсектоидно телце се разтворили като чадъра на Джийн 

Кели в песента „Аз пея в дъжда“, а Ламко го уверявал, че ако 

прекара седем години в Тибет, може и третото му око да се 

посъживи. Пред кандидат Ламата грешникът Маклауд направил 

своята тежка изповед, вследствие на което се отърсил от 

метастазите на мъката и прекършил със замах клоните на 

-  Къш, бе, келеш! –Спри, зан'йш ли как пари?! 
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страданието от дървото на живота си.  

 Гносеологичното и онтологическото мъдруване в общението на философското 

дуо дало преизобилен резултат откъм приноса си в съкровищницата на традиционната 

метафизика. Интелегебилните възможности на човешкия разум обаче не могат да 

прескочат високата летва на ирационалното, какъвто и допинг да приемат. Затова 

Дънкан и Лами се решили на следващата крачка по стъпалата на Архат.  

 В Тибет, сред високопоставените лами се предава поверието, че дълбоко скрити 

в недрата на прастари пещери по непристъпните върхове на Хималаите спят своя зимен 

сън полу-богове от древната предчовешка епоха на Атлантида. Малцина храбреци с 

чисти сърца и души били допускани близо до граничната област на светата земя от 

верните атлантски стражи – косматите великани Йети, а още по-малко успявали да 

откъснат от забранения плод на мъдростта, пропъждани от могъщата сила на бдящата 

енергийна бариера от психически торсионни полета. От край време тази митологична 

страна се наричала в легендите и сказанията на Тибет – Шамбала. Митът говори, че 

расата на атлантите била организирана във високотехнократична цивилизация, която 

била и несравнимо духовно извисена.  

 

 

 

 

 

 

 

За съжаление, тази цивилизация  натрупала много негативна психична енергия, 

която се изразходвала в конфликти между различните й фракции. Безкрайните войни и 

невижданото по своята мощ оръжие в крайна сметка повлияли върху стабилността на 

земната ос. Преместването й предизвикало глобални промени в земните недра, които 

били съпътствани от изчезването на Атлантида и появата на нови континенти. 

Настъпил космически катаклизъм и Земята променила посоката си на въртене. Тогава 

огромна морска вълна заляла земното кълбо, потапяйки градовете и жителите им. 

Малка част от атлантите и техните предшественици – късните лемурийци, се спасила и 

дала начало на човешкия род от семето си. В последствие атлантите напълно изчезнали, 

но колцина най-висши и състрадателни се уединили в непристъпните твърдини на 

Карта на древните континенти Атлантида и Лемурия, потънали при световния потоп. 
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Шамбала, където изпаднали в Сомати – крайно летаргично състояние на тялото, при 

което то се вкаменява и душата го напуска, но си запазва възможността един ден да се 

завърне. В името на самопожертвованието и преголямата си любов към висшия живот 

на планетата тези митични прародители на човеците се заклели в мисията да възродят 

единородците си, в случай че видът им бъде анихилиран в някоя армагедонна 

катастрофа от бъдещето.  

 Именно срещата с едно от тези свръхестествени същества била следващата 

предизвикателна авантюра по стълбицата на Архат за Ламко и Дънкан. В търсенето на 

главния път към премъдростта те се надявали, че хипотетичната им среща с лемуро-

атлантите съхранители на човешкия генофонд ще ги отведе по стъпките на самия 

Сидхарта-Гаутама, демек Буда. 

 Конфиденциалността на генотипните пазители била свръхсекретна, но Лами се 

сетил, че имало един човек, който можел да се съгласи да ги упъти. Нещата не били 

много лесни, защото кой знае какво щял да поиска водачът им в замяна. Той бил 

истински чудак - припрян мизантроп, безпрецедентно славолюбив и безподобно 

сприхав. Казвал се учителят Пандасамбута Лудуморанема - истинска полулегендарна 

икона, за която в манастира на Ламко се разказвали забавни анекдоти. А сега – малко 

биография… 

Като дете Пандасамбута Лудуморанема постъпил в будистки храм за обучение. 

Но много обичал животинките и прибирал в килията си всякакви пълзящи и хвърчащи 

гадинки.  Една нощ обаче любимата му тарантула избягала и ухапала главния монах на 

манастира по диференциала. Немирникът Панда бил наказан със сто тояги на голо дупе 

и изключване от монашеската общност, а паякът бил сготвен за обяд. Момчето 

завинаги намразило будистките монаси и заминало за Китай. Там развило способността 

си да контактува със животните и намерило признание за таланта си. Личността му 

била почитана из цялата Поднебесна империя, славата му на нещо като китайския д-р 

Дулитъл растяла. Веднъж, когато бил на 70-80 години, уважаваният природолюбител 

успял да укроти и върне два от императорските тигри, които избягали от двореца на 

владетеля Тан и кротко помахвали опашките  си в чаршията на столицата Чанан пред 

ужасените погледи на мандарините и аристократите.  В знак на благодарност 

дворцовият поет Бо Ли Бо съчинил възхваляващи стихове, а императорът заповядал 

поемата да влезе в задължителните програми по китайска литература на малките 

мандаринчета. 

 Говорило се, че навремето Панда бил нает от Йети - гардовете на пещерите, за да 

изпъди ято прилепи-вампири, което успяло да пробие енергийния щит в търсене на 

удобен подслон. Накарали го и да измете курешките им. Любовта по животните и 
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невероятният подход  към тях били входният билет на учителя Панда за непристъпния 

мавзолей на лемуро-атлантите. Оттогава Лудуморанема много се възгордял, понеже 

мнозина мъдри и усъвършенствани будисти се пробвали безуспешно да пробият 

кордона, а само той бил допуснат, макар и за да чисти акита. Социопатията му след 

този случай се отприщила в един вид сладко отмъщение спрямо будистите. Нарекъл се 

Учител и започнал да мисли на свой ред анекдоти за тях.  

Сега Панда Лудуморанема бил на преклонните 200 

години и живеел в една бамбукова гора из тибетските  

високопланински области, където работил като самотен 

рейнджър за каузата на природозащитното движение и 

помагал на срамежливите мъжки панди да ухажват 

черно-белите самки. Изучавайки особеностите на вида 

Ailuropoda melanoleuca (Голяма Панда), учителят 

Лудуморанема прибавил към смъртоносните техники на 

кунг-фу две нови хватки – мечата лапа, при която със 

силен удар в гърдите на противника се спира сърдечната му дейност, и „мечката“, която 

всеки уважаващ себе си училищен побойник прилага на зубърите по време на голямото 

междучасие и до днес. 

Ламко и Дънкан не се затруднили в локализацията на стария нихилист. Просто 

изобретателната въшка попитала братовчедите си бълхи от козината на първата 

срещната мечка панда къде се намира резерватът на учителя Лудуморанема.  

Срещата с него се състояла скоро. Щурият биолог не се държал чак толкова 

невъзпитано и  откликнал на желанието на Ламко да му покаже пътя до Шамбала, още 

повече, че се запознал с въшката Маклауд, която дори издекламирала предварително 

наизустените стихове на поета Бо Ли Бо, за да натрупа точки пред дядката. Естествено, 

учителят Панда поискал услуга за услуга. На самоотвержения Лами се наложило да го 

замести в една не чак толкова безопасна ролева игра. От него се искало да се подложи 

на унижението да влезе в специален любовен костюм за сексуално обучение на 

срамежливи мъжки панди и да флиртува с 

един стеснителен 160 кг. мъжки екземпляр. 

Учителят още не бил простил на монасите 

и не забравил, че Ламко е будист. Скришом  

нафъскал заместника си - жертва с 

феромони на фертилна женска. 

Прелъстителят мечок изненадващо бързо 

разчупил ледовете и веднага натиснал мнимата мецана, като понечил да бръкне и в 

Учителят Панда 

Лами в обучителния костюм на женска 
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кацата с меда. Лами едвам спасил честта си от разгонения пухчо и получил дузина 

драскотини. Учителят Панда останал удовлетворен, тутакси измислил нов анекдот за 

будистите, и заел ролята си на шерп в опасния поход към Шамбала. 

                                                  *    *    * 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

                        

                                                  

 

 

 

 

Скъпи младежи и девойки, ние,  

монасите от манастира в Шаолин, 

търсим нови попълнения за нашата 

школа, поради недостиг на кадри. 

Няколкостотин от нашите най-храбри 

и силни монаси бяха изядени от току-

що събудилото се от зимен сън 

чудовище Йети. Ако вие сте 

талантливи, бързи, смели, сръчни, 

ловки и издържливи будисти, 

вярващи в божествената мисия на 

Далай Лама, то моля, заповядайте.    
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                                                  *    *    * 

Там нейде навътре в планината Хималаи, която крепи небето синьо с рамената 

на многохилядните си върхове, се издига връх Кангчендзьонга, паметник на 

безсмъртното дело на последните атланти, извор на легендите за скритите пещери и 

костница на стотина смели хероси, дръзнали да осквернят с нищожната си аура 

свещената земя Шамбала. 

В близката далечина край полите на третия най-висок връх на света две малки 

точки се чернеели на фона на заснежената шир. Те с мъка си проправяли път през 

дълбоките преспи и всеки разчитал в битката със снежната фурия  на мъжката сила на 

мишците и нозете си, и на вътрешния огън в железните си гърди, който се подклаждал 

от светъл идеал – любовта към мъдростта за Ламко и любовта към репродукцията на 

мечките панда, за учителя Лудуморанема.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В подножието на Канчендзьонга страховитите пазители  Йети отдалеч засекли с 

радарните си пелингатори двата силуета да влачат жалките си примитивни фигурки по 

скалистите чукари. Почти триметровите космати исполини прегазили само с няколко 

великански скока дистанцията от 

километър хлъзгави скали, без изобщо 

да се впечатлят от ураганния вятър и 

снежната виелица, и обградили 

човешките лилипути. Фелдфебелът на 

граничарския батальон изревал мощно 

Връх Канчендзьонга, висок 8586м. 

Йети - старшина 
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с цяло гърло на маймунския си език заповедта – „Разкъсвайте без предупреждение“. 

Тогава едното нещастно човече заревало с цяло гърло – „Чакайте, чакайте, чакайте, 

идем да ви спасим от напаст божия, що приближава. Аз съм учителя Лудуморанема, 

дето преди век и половина изпъди прилепите от сомати-пещерата на човека-камък. 

Сега изучавам природата и разбрах, че огромната популация от вампири ще мигрира 

пак по тези места на пролет. Дойдох да ви помогна и да напръскам с отрова срещу 

прилепите в пещерата. Мир, а?“  

Водачът на шпицкомандата изревал нещо на своите подчинени и проговорил на 

свой ред с грубия си басов рев на развален тибетски – „А кой е туй?“. 

 - „Абе, понеже вече съм стар, и си взех помощник. Бедно сираче от дом за 

изоставени бавноразвиващи се. Казва се Тъпчо и е много миролюбив. Даже вчера за 

малко да изяде част от отровата за прилепи.“  Старият Панда потупал в този момент 

Лами по гърба и дребосъкът се ухилил с възможно най-олигофренската си усмивка на 

главния Йети, като извъртял очите си, за да прилича на кривоглед и казал: „Има ако в 

гащи, много стреснал аз.“. 

Йети лесно се вързали на номера. Те не се славели с особена интелигентност, все 

пак в древна Атлантида пишман евгениците създали генетичната им издънка по 

погрешка и съвета на старейшините решил да ги ползва, за да плашат гаргите от 

летищата на НЛО, а после и за пушечно месо в епичните битки, погубили великата 

атлантска цивилизацията.   

Старшина йетито ги ескортирало до 4500-ния метър на 8586-метровия  

Канчендзьонга, където била скрита одрисканата навремето от прилепите-вапири 

пещера и застанал на пост пред входа. Учителят Панда, бъдещият лама Ламко и 

невидимият демоничен насеком Дънкан Маклауд влезли през тесния пещерен вход и се 

озовали в просторното предверие на мрачната бърлога, което още лъхало на гадно. Там 

се спрели и Панда Лудуморанема започнал подготовката за симулативното пръскане 

против летящите мишки. Дънкан и Ламко продължили напред по дромоса (коридора) 

към погребалната камера на лемуро-атланта осеменител.  

Похитителите на свещената пещера плахо се придвижвали напред в тъмнината 

около 15-20 метра. Пулсът им се ускорявал с всяка измината крачка. Безкрайно дългото 

пристъпване слепешком в мрака и тишината на погребалния коридор било прекъснато 

най-сетне от пространството на голямо осветено помещение с няколко сводести изхода 

и една висока почти 5 метра, изпъстрена с йероглифи арка – явно входа на главната 

камера. Когато се огледали из залата, Лами и Дънкан  забелязали грамадна маса, 

правена като че ли за титаните Кронос и Рея, и няколко стола до нея.  
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Преди да преминат през входа, от който очевидно започвала психоенергийната 

бариера на сомати-пещерата, Дънкан и Лами трогателно спрели и се обърнали един към 

друг с думите:  

- За мен беше чест и почитание да прекарам последните няколко месеца в 

твоята компания, приятелю. – казал Дънкан гордо и натъртено така, както 

само един олимпийски бог може да признае на смъртен, че го цени. 

- Ще помня винаги слънцето на мъдростта ти, сиянието на бляскавия ти разум 

и топлотата на дружбата ти, божествени ми другарю. – отвърнал 

разтрепераният от вълнение Лами и проронил няколко сълзи. 

- А сега, - отсекли задружно двамата -  да преминем Рубикон.  

  С доближаването си на метър-два до арката, Ламко изпитал леко чувство на 

тревожност, което със силата на волята си потиснал. При преминаването под свода 

тревогата отново се появила, придружена от негодувание и безпричинен страх. Явно 

ефекта на бариерата се задействал. След още няколко крачки в завърналия се мрак на 

пещерата Ламко бил обзет от ненормален животински страх, краката му се подкосили, 

а главата му щяла да се пръсне. Той неколкократно се опитвал да се концентрира с 

различни техники за самоконтрол, но мощта на психичната енергия била несломима. 

Лемуро-атлантът вътре не искал да го допусне при себе си.  

 Дънкан, като по чудо, не изпитвал никакъв дискомфорт, може би поради 

божествения си произход или малките си размери и морфологията на буба. Напротив, 

негативизмът на бариерата го зареждал като акумулатор Бош и го преизпълвал с 

енергия. Космичният шотландски боец се притеснявал единствено за състоянието на 

верния си човешки приятел. Накарал го да спре и да не се погубва, обяснил му, че има 

и друг начин да придобие Архат. Обещал му сам да разбере тайната на въпросите за 

живота, вселената и всичко останало от пренебрежителната, високомерна, 

самомнителна, резервирана и надута вкочанена статуя на атланта, и го успокоил, че при 

извънредна ситуация ще се оправи, като използва зъбките си срещу каменните топки на 

Холът на атлантската пещера 
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лемура. Накрая се разбрали да се чакат в предверието на пещерата при учителя Панда. 

„Ще летим заедно до Луната и ще посегнем към звездите, щом премина това 

изпитание. Аз съм безсмъртен и имам кралска кръв, никой жив или мъртъв не може да 

ми бъде равен. Ще се върна скоро, за да приема останалите предизвикателства на 

времето, а сега – прощавай.“ – били последните думи на Дънкан преди да потъне в 

полумрака на сенките. 

  Ламко тръгнал обратно с голяма неохота, свито сърце и смутена душа от 

тревога и безпокойство за побратимия  си. Смелият шотландски боец Маклауд също 

поел с малки стъпчици в светлосенките. Леденото течение полюшвало смехотворно 

антенките на главицата му  и той усетил тръпки по гръбчето си от пронизващия  хлад.  

 Лемуро-атлантът Боцко предусещал от денонощие, че човеците пак са си 

позволили да търсят леговището му. Добре че духът му витаел в пределите на 

слънчевата система заради наближаващото галактическо подравняване на планетите, 

при което на всеки има-няма 25920 години сомати-осеменителите се раздвижвали с 

кратка физзарядка, пускали по една вода и се отдавали на сладка раздумка със съседите 

си по пещера.  

Боцко подозирал от самото начало на службата си преди 600 хиляди години, че 

мерките за сигурност не са достатъчно прецизни и винаги могат да бъдат заобиколени. 

Алармата понякога дефектирала, а и онези безмозъчни псета Йети били престъпно 

немарливи. Затова побързал да влезе в тленното си обиталище преди настъпването на 

прецесията. Метаболитният процес на реинкарнация бил изнурителен и бавен, бавно и 

постепенно, но сигурно го угнетявали и безпокойството и уплахата да не би някой 

осквернител да се промъкне и да застраши мисията „Генофонд“.  

 Процедурата приключила след няколко часа и Боцко бавно отхлупил клепачи.               

В разфокусирания си първи след летаргичен сънен взор той откроил очертанията на 

застрашително огромна сянка, която безшумно се приближавала в сумрака на 

коридора. Ужасяващият й притежател стъпвал тежко като Годзила, на ръбестата му 

глава стърчали масивни рога и по всичко си личало, че има повече от четири крайника. 

Екстраполацията и въображението на Боцко допълнили описанието на звяра с тежка 

опашка със шипове, здрави като стомана нокти, безпощадно остри зъби, подредени в 

челюст с обратна захапка и бронирани огнеупорни люспи по туловището. Каква ли 

извратена мутация на земните хищници, какво ли адско чудовище е тръгнало срещу 

него, се чудил Боцко и дори паранормалните способности на третото му око и 

свръхсетивната му интуиция останали парализирани от сковавалия го страх. „Свърши 

се, загинах, наследникът на Ти-рекс ще ме схруска за закуска“ – захленчил  лемуро-

атлантът и с мъка преглътнал за последно слюнката в устата си. 
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  Смразяващото очакване на първия визуален контакт с прегладнелия звяр, 

подсилено от  драматичния ефект на забавеното хорър действие, довело висшия атлант 

до прединфарктно сърдечно натоварване. Той се чувствал напълно безпомощен в 

затворената погребална камера, аклиматизацията на тялото му продължавала и не 

можел да мръдне от мястото си. Същинска четириметрова мушица в амплитудната 

паяжина на гигантска тарантула.  

 Ответната гледна точка също премисляла знаковата среща от подобен 

сюрреалистичен аспект. Тъмната, хиперболизирана от играта на светлините сянка на 

Дънкан Маклауд събирала кураж за сблъсъка с колосалната психика и физика на 

лемуро-атланта.  

 В кулминацията на съдбовния миг, при която двамата потенциални противници 

се съзряли, Дънкан Маклауд останал смаян от нелепия вид на опонента си и издал само 

издаващия недоумение звук „Ъ“. И как нямало да каже „Ъ“, след като заварил 

върлината да седи свита на кълбо в единия ъгъл на помещението, хлипайки като 

пеленаче и повтаряйки си истерично: „Не искам да умра, не искам да умра, още съм 

млад и зелен. Мамо, спаси ме! Искам при мама!“  

 Нервната криза, в която изпаднал пазителят на човешкия генетичен код, сринала 

предубеждението на неканения гост Маклауд за психо война с авторитет от космоса и 

му вдъхнала кураж. Дънкан се засилил с въшко реактивна скорост и се вклинил храбро 

в клеясалата коса на шашардисания Боцко, както войните спартанците на цар Леонид 

влизали храбро в схватка с пълчищата на Ксеркса при Термопили.  

 След това дръзновено съприкосновение с госта от вековете, въшката Маклауд 

преминала към изкуството на куртоазната дипломация: 

- Добър ден, големи приятелю. – започнал Дънкан. – Дал ти Буда добро. Наспа 

ли се? 

- Но, - изрекъл все още намиращият се в шок лемуро-атлант – как се смали 

толкова, аз мислих, че искаш да закусиш с мен? 

- А, сторило ти се е от абсистенцията за свеж въздух. То тука мирише много на 

лошо и застояло. – опитал се да завърже приказка мистер Маклауд. 

- Ами, да, то преди век и нещо едни прилепи бяха накацали оттатък в 

предверието и коридора, и още мирише на екскрементите им. – поуспокоил 

се малко от добрия тон Боцко. – Но всъщност, аз с говореща въшка ли си 

приказвам, или с някакъв призрачен демон от ниските честоти на астрала. 
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- Честно да ти кажа, не съм демон, но не съм и обикновена въшка. Възприемам 

се като чудо на природните закони, един вид полу-бог. – изказал се на свой 

ред инсектът. 

- И таз добра, - възкликнал мъдрият сомати майстор. – а как влезе тук? 

- Имам си човешка компания, но не се безпокой. Те са много добронамерени. 

Бариерата обаче пречупи волята им и не успяха да ме придружат. Целта ни е 

само знанието. Посетихме те, за да почерпим от извора на извънземната ти 

мъдрост. – обяснил Дънкан. 

- Хм, теб мога да приема, но човеците трябва да си вървят. Споделянето на 

познание с тях води само до беди, от опит го знам. Би ли ме извинил за 

малко. Нуждая се от раздвижване на мускулите и адаптивна медитация към 

света на материалното. От цялата тревога покрай теб изхабих много енергия. 

Ще се върна в съзнание след няколкочасова медитация. – продумал Боцко и 

откъртил яко, а буталата на съживеният му организъм показали, че вече 

работят, като по подобие на пуфтящ мощен локомотив попръцквали през 

мощната дюза на атлантския му гъз. 

 

За уважаемия читател би било интересно да разбере как е изглеждал на външен 

вид Боцко. Освен споменатата височина от четири метра, той имал издължен череп, 

високо чело, небесно сини очи, по-скоро чип нос, и дълги руси коси, висящи като 

водорасли. Тялото му било жилаво, с широк гръден кош и слабички кълки. Между 

пръстите на краката си имал рудиментарна ципа. Боцко бил почти чисто гол – само 

малка препаска, наподобяваща бебешка пелена, скривала репродуктивния му 

инструмент. Тя скривала и най-ироничната черта в анатомията на лемуро-атлантите – 

ярко червеният им маймунски задник. За официалните си срещи намятал церемониален 

плащ. 

 

 

 

 

 

 

 

Фоторобот на лемуро-атланта Боцко, по описание на Дънкан 
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Междувременно, в предверието на сомати-пещерата учителят Панда 

Лудуморанема и Ламко си изчакали чаканката. Тъпоумните Йети от доста време ги 

подканяли да си ходят и най-накрая оправданията свършили. Будистът и антибудистът 

били насила изкарани от дупката и засилени с принудително Ве нулево (Vο) по 

нанадолнището на Канчендзьонга.  

Ламко отдавна бил забравил ролята си на дебил, която играел за пред 

охранителите горили и настървено се опитал да се върне, за да прибере скъпия си 

приятел. Учителят Панда направил голяма услуга и жест на неопитния си спътник и го 

спрял с няколко кунг-фу хватки от сигурната смърт, която го очаквала в безмилостните 

лапи на Йети. Бедният Лами яростно се дърпал, крещял, плакал, буйствал, умолявал 

учителя Панда да го освободи от желязната хватка „мечка“, с която бил притиснат в 

снега, но Панда бил безкомпромисен. „Угаси страстите си“ – приканвал го той. „Ти си 

будист, помниш ли, всяка земна привързаност е пагубна за теб“.  

Накрая умопомрачителният бяс преминал. Времето и разстоянието излекували 

сърцето на Гендун Друп, но страстта на истинското приятелство с Дънкан Маклауд 

оставила дълбок отпечатък в душата му и никога не успял да достигне Архат. Усилията 

и познанието му били оценени от общността на Сангха и той станал велик учител – 

Далай Лама (главният първосвещеник на океана от будистки поклонници).  

Учителят Панда, пък, благодарение на обичта си към животните и правилната си 

обезмаслена диета от ориз и крем супа с рибешки глави, живял още много лета, някой 

казват, че доживял до Синхайската революция и създаването на китайската република 

през 1911г.  

Други твърдят, че надживял даже и тези главоломни събития и си отишъл от 

белия свят заради лична вражда с Великия кормчия Мао Дзедун, който, като млад, се 

скрил в резервата на учителя, бягайки от преследващите го националисти от Гоминдана 

и лидерът им Сун Ятсен.  Единственият начин да се укрие успешно бил да използва 

костюма на женската панда за обучение на мъжкарите. Случайно феромоните били 

заменени пълноценно от естествената миризма на младия комунист, който освен това 

бил и доста закръгленичък. Не една, а цели три мъжки панди успели да бръкнат в 

кацата му с мед, но вместо да е благодарен, че отървал кожата, той намразил Панда 

Лудуморанема и се заканил един ден да си отмъсти кръвно за унижението.   

След установяването на новия кръвожаден комунистически ред и тоталитарна 

идеология, безбожните маоистки кръволоци и хунвейбини затворили приюта за панди и 

национализирали земята, а гордо протестиращият  стар природозащитник бил 

разстрелян без съд и присъда за назидание на кулаците. 
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Маями бийч, Бахамите, Хаваи, Акапулко или Рио?   Чудите се къде да отидете на почивка, но искате да 

избегнете клишетата? Търсите разнообразие на разумна цена? Искате вълнуващи дестинации и дори 

малко екшън? 

Туристическа компания “The grays holiday travel”, част от концерна „Билдерберг инкорпорейшън 

трилатерал“, има точната оферта за Вас! 

Резервирайте си места за отвличане от сивите извънземни и прекарайте няколко незабравими седмици в 

тяхната подземна база в пустинята Невада. Лабораторията им е оборудвана по последния писък на 

орионската медицинска техника за дисекции на примати и се намира в едно от най-живописните и 

екзотични кътчета на „Зона-51“.  Пакетът включва: 

1) Превоз с енельо, тип летяща чиния, от посочен от Вас адрес.  

2) Телепатичен, психиращ ексурзовод, разясняващ по време на полета предстоящите процедури.  

3) Поставяне на импалнт в петата, плюс сканиране и промиване на мозъка. 

4) Сондиране и чъгъркане във всички възможни отверстия на тялото. 

5) Релаксиращ масаж от робота Льольо и спа терапия с инжектиране на нанопиявици в гръбначния кош. 

6) Садистични опити за зачеване на туристките от чуждоземен надарен рептил-осеменител и болезнено 

съешаване на туристите с представителки на инсектоидната раса от планетата Кошер-мошер-барабошер.  

7) Разрязване на черепната кутия с мощен лазер, изваждане на мозъка и консервирането му в буркан за 

туршия с бамя и кисело зеле. От престоялата зимнина по стара орионска рецепта се получава чудесен 

коктейл „Церебрум Сапиенс“. 

8) Окончателна дисекция на тялото с цел извличане на протеините за приготовление на кулинарния 

рептилски специалитет „сушеница по землянски“. 

9) И за финал - подмяна на отвлечените екскурзианти с индивидуални андроидни копия, които заемат 

мястото им в обществото и  чакат сигнал да подпомогнат бъдещата извънземна инвазия за колонизирането 

на планетата, като изкормят роднините и комшиите, докато спят. 

Очакваме Ви с нетърпение! 

Офертата не важи за досадните уфолози и за жителите на САЩ, които са защитени с конвенцията от 1954г. между 

президента Айзенхауер и посланик Крил, делегат на алианса между сивите и рептилите 

Ммм 

Земляни 

Ммм, 

вкусноо! 
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                                                        *    *    * 

Преди да каже каквото и да било на лемуро-атланта за ограничението във 

времето и чакащите го в пещерата приятели, Дънкан се оказал в патова ситуация. Боцко  

изпаднал в дълбока медитация, никаква висша мъдрост не била измъкната от него, 

Йети натискали Лами и Панда да си ходят. Какво трябвало да направи? Най-логичният 

ход – да събуди великана. Но, не - Боцко продължавал все така героично да попръцква. 

План – Б, - екстраординарно, форсмажорно, екстрено и екстремно събуждане чрез 

дренаж на резервоарите с човешкото семе. Не, и там Маклауд ударил на камък, 

буквално, защото реинкарнацията била поетапна и областта на гениталиите явно  имала 

вторичен ред.  

Спешната евакуация била единственият изход. Дали реално погледнато щял да 

стигне навреме? Адреналинът се покачвал, хладнокръвието станало дефицитно в 

заплетената ситуация. Трезвата преценка и бързите реакции му били наложително 

необходими в този съдбоносен миг. Рискът бил неизбежен. Маклауд  непоколебимо се 

стрелнал с форсирана въшкореактивна скорост към изхода.  

Какъв потрес, каква горчилка изпитал той, когато при отлепянето си от тялото 

на лемура, в областта на крака му, невидима преграда се изпречила на пътя и не му 

позволила да докосне земята, за да продължи по-нататък. В главицата на сконфузно 

заклещеното божествено насекомо прогърмял телепатично гласът на възстановилият 

силите си Боцко:  

- Отиваш ли някъде, гнидке моя? Не бързай! Имаме цялото време на света, за 

да си поговорим. Откога си мечтая за домашен любимец – Му-ху-ху-ху-ха, - 

кънтял злодейския му смях в миризливата гробница.  

- Пусни ме да премина. Не искам да остана тук. Приятелите ми ме чакат. – 

отчаяно се молил на прикрития злосторник клетия Дънкан. На никой няма да 

разкажа за теб. Ще отнеса тайната на пещерата в гроба си. 

- Не мисля. Вярно е, че си само една безпомощна въшлива гнида, но говореща, 

и при това безсмъртна. От този ден ти си моя собственост. Ще прекараме 

вечността тук. Ще ни бъде много забавно двамата – Му-ха-ха-ха-ха. 

- Нищожество! Няма да бъда твой роб. Никога няма да вляза в мазната ти 

пърхотясала коса. Свали енергийната решетка или се сбогувай с безценните 

си орехчета. В училище ви викаха саблезъбия тигър. – заплашил го остро 

франксият войн. 

- Я, да те видим сега, чудо на природата, как ще се възпротивиш на един 

истински бог от Атлантида. – казал презрително маймунът и с 

телекинетичните си способности повдигнал малката буболечка във въздуха, 
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завъртял я, и я запратил върху скалпа си, като стеснил енергийната бариера 

само около темето си, разпростиращо се на площ от почти  четвърт квадратен 

метър. 

-  По-скоро ще умра, отколкото да загубя свободата си от мръсните ти 

маймунски ръце, лемуриецо. – промълвил безнадеждно Маклауд и неистово 

започнал да се блъска в силовото поле, с убийствения жизнен порив за 

свобода на заклещена в тясно помещение жужаща досадна муха.  

Когато изтощението триумфирало над новопостъпилия изгнаник, той изпаднал в 

угнетеното безропотно психично състояние на прострация.  

Отвращението и неприязънта към оковалия го в плен душманин събудили 

тъмната страна на дънкановата същност. Мъст жадувал той, жестоко клане, заличаване 

на ненавистния екстрасензорен примат, в чийто ръждясал капана на несвободата 

попаднал.  

Преминали дузина дни. Дънкан мълчал упорито и мислил за незавидното си 

положение. С умиление си спомнял за всички добри хора, с които се запознал. Връщал 

се с носталгия в спомените си за добрия крал Людовик, честния Гийом дьо Ивон, 

лековерния Кирил, зиморничевия Ангеларий, заслепения Симеон, верния Ламко – и 

плачел вътрешно, за да не издаде слабостта си на лемура, плачел и стискал зъби 

едновременно. 

Заедно с това шотландския боец бил подложен на психическия тормоз на Боцко. 

Страдащият за внимание гигант с ледено сърце постоянно му надувал главата – ту с 

глас, ту телепатично. Думите му били извънредно отегчителни и досадни. Предимно 

разправял как с останалите осеменители от съседните пещери играли на карти при 

миналите им събуждания, с подробна информация за всяка ръка, залозите и развоя на 

играта. Сред проточените и дотегливи истории имало и такива, заслужаващи внимание, 

като тази за най-старото същество на планетата. 

 Това бил един китайски сом, роден още преди да е имало Китай – някъде в 

ранния Плиоцен. От четири милиона години обикалял световната водна шир, но с 

годините станал прекалено голям за сладководните водоеми и вече плувал само в 

моретата и океаните. Викали му Левиатан, на галено – Леви, понякога моряците го 

бъркали с остров. Най-вероятно имал същата мутация като на Дънкан.                                     

За цивилизацията на атлантите този Левиатан бил същински Годзила, защото при 

потъването на Атлантида изпогълтал един билюк давещи се червеногъзковци.  След 

чутото за сродната душа Леви, Дънкан всяка нощ пожелавал със злост на Боцко, на 

утрешния ден Леви да го спипа, и  така прокълнатият лемур не спял спокойно. 
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 Боцко бил многословно отегчителен и монотонен, но понякога и увлекателен 

разказвач. Спомените му за Атлантида били прелюбопитни, но в тях наблягал на 

личния си живот, жълтините около известните лайфстайл атланти, интимностите за 

бившите му гаджета, статистики за любимите му спортни отбори, описание на 

кръчмарските му изпълнения и гуляй. Всичко това минавало от едното ухо на Дънкан 

през другото и се изгубвало в невидимите честоти на всеобщото информационно 

пространство и отделът за безполезните база данни, които автоматично се 

форматирали.  

От всичко чуто, иначе видният властелин на дълготрайната памет Маклауд 

запомнил само, че не египтяните, а атлантите построили големите пирамиди в Гиза с 

помощта на антигравитационни технологии за преместването на скалните блокове.              

А мегалитната композиция в Стоунхейдж пък била остатък от 3-де тетрис игра на 

лемурийски кръжок по астрономия. Разяснен бил и озадачаващият въпрос какво ще 

осеменяват лемурите, щом като всички са от мъжки пол. Боцко, по своя инициатива, 

обяснил, че в недрата на Хималаите имало една пещера-харем, в която в криогенен сън 

лежали плодовити човешки жени от ерата на матриархата. Всички дебелички и ячки, 

минимум по 100 килограма и избирани доброволно с кастинг под надслов „Стани 

новата Ева“. Останалите подробности по темата са в сферата на клозетния хумор на 

лемуриеца и доброто възпитание не ми позволява да ги опиша тук. 

На двайстия ден от своето пленничество Дънкан и Боцко се срещнали с 

осеменителите от съседните пещери в голямата зала с масата и тунелите. Прецесията на 

планетите била настъпила и генофондаджийте се разбудили за кратка профилактика. 

Всички били смотани и своеволни досущ като Боцко. Сякаш са ги избирали с конкурс 

по високомерие, същински клонинги. На какво разнообразие на генетичния материал 

изобщо разчитал архитектът на тази мисия „Генофонд“? Имената им също били 

толкова идиотски - Клецко, Шибко, Чукчо, Ръгчо, Клатчо, Пльокчо и т.нат.  

 Тъпаците по цял ден играели покер и си споделяли неприятни думи и метанови 

миризми. Температурата в прохладната зала се покачила до +35 градуса по целзий. 

Истински пъкъл с пърдящи великани. Кетърингът на веселата компания бил поет от 

косматковците Йети. За една седмица чревоугодниците изяли промишлено количество 

храна, а вероломството им достигнало наглостта да завъртят на чеверме три задигнати 

от крадливите Йети тибетски яка, собственост на бедните тибетци от околността.  

 След юбилейната среща на корпуса за постапокалиптично осеменяване Боцко се 

прибрал и се приготвил за навлизане в сомати сън. Той разяснил без капка свян и жал, 

равнодушно и студено, на „домашния си любимец - Тамагочи“, че поради 

несъвършенството на психо-физичните му способности няма да може да отдели душата 
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си от тялото, за да скита като свободен дух в астрала, и ще остане заключен във 

вкаменено състояние до следващото изравняване на планетите, тоест - 25 920 години 

напред в бъдещето, и така – докато човечеството е живо.  

 Представяте ли си, уважаеми читатели, колко трагично безнадеждно, печално и 

неутешимо обезсърчително е изглеждало всичко това за нашия безсмъртен герой?               

Да бъдеш затворник във вечността, без да си вкусил от красотата на света изцяло, без 

да си се влюбил, без да си видял децата си? Злочеста катастрофа, наподобяваща по 

своята сатанинска изобретателност наказанията на най-големите невинни грешници в 

историята и митологията на земята.  

Да буташ огромен камък по стръмен склон цяла вечност и той винаги да пада 

долу, като неоправданото наказание на моралния Сизиф. Да крепиш небесния свод, 

защото си участвал в бунта на титаните срещу боговете-узурпатори, като принципния 

легитимист Атлас. Или да търпиш жестокото мъчение да бъдеш окован на скала в 

Кавказ и всеки ден долитащ орел да кълве черния ти дроб, който заздравява през 

нощта, като титанът човеколюбец - прикованият Прометей (брат на Атлас). Не е ли 

равносилна на тези злощастни и тежки участи бедата да си безсмъртен пленник на 

шизофреничен извънземен самохвалко и пръдльо, и да не можеш да се възползваш от 

безсмъртността си, защото си затворен в каменната тъмница на сомати-летаргията 

докато свят светува?  

 

 

 

 

  

 

Дали Провидението и Фортуна ще избавят божествената въшка от адските мъки 

на пещерния Тартар? Дали, по подобие на Херкулес, който помогнал на прикования 

Прометей, някой баснословен смелчага не ще извърши чутовния подвиг да строши 

веригите на робството и да стъпче главата на лемурийското влечуго? Дали пък Дънкан 

не лежи още под хималайския планински масив в сомати-сън и историята на живота  

му ми се разказва от призрака на атланта Боцко? Това ще разберем в продължението. 

Пууу, че замириса на лошо… 

To be continued  - следващия път                                                       Край на първа част.  

Сизиф Атлас Прикованият Прометей 


