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Гражданинът Никой
Мизерников толкова
се беше замислил,че
усети кучето едва, ко-
гато го захапа за гле-
зена.Потече му кръв
,но той не се уплаши,а
с рязко движение на
крака си успя да се
отскубне .Само че
кучето  дали защото
беше гладно или по
друга причина се спу-
сна отново към Ми-
зерников.Той обаче
междувременно забе-
ляза една дървена то-
яга захвърлена край
блока,където се раз-
хождаше и преди ку-
чето да го достигне,я
грабна и я насочи към
животното.То се спря
за момент,като  че ли
се замисли,но после
разко скочи нагоре и
напред към  човека   с
отворена паст.В пос-
ледния момент  той
успя да се отдръпне и
удари кучето рязко по
главата.То изкви-
ча,падна на земята и
притихна неподвиж-
но.Мизерников издаде
звук на облекчение и
се опита доколкото му
беше по силите да
превърже раната си с
носната си кърпа. Ко-
гато вече си мислеше
че е решил неприят-
ния проблем,отзад и
над него се раздаде
писклив женски глас:
-Мръсник,садист,уби-
ец !Как не те е срам
да посягаш на бедно-
то животно! Мизер-
ников се обърна и ви-
дя на един от балко-
ните на блока,край
който се беше разиг-
рала въпросната слу-
чка  жена на средна
възраст, която ярост-
но крещеше срещу
него.Макар и труд-
но,той успя да подти-
сне гнева си и спокой-
но й отвърна:

- Ама не видяхте
ли,че то ме напад-
на?Какво трябваше
да сторя,да се оста-
вя да ме......

Но не можа да до-
върши,защото от
балкона го връхлетя
водопад от  несеква-
щи  думи.Само  забе-
ляза,че докато вика-
ше, жената набра по
GSM-а си някакъв
телефонен номер.Той
махна с ръка и с бав-
на крачка се запъти
към къщи, като този
път се оглеждаше ,за
да не го изненада от-
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ново някое бездомно
куче.Но не беше из-
минал и стотина ме-
тра от мястото на ин-
цидента,когато край
него спря полицейска
кола.От нея излязоха
двама униформени
полицаи.

-Вие ли ударихте
преди малко едно
бездомно куче ?- по-
пита единият.

-Ама то ме напад-
на!-това беше единс-
твеното,което Никой
Мизерниковуспя да
изрече, преди полица-
ите да му сложат бе-
лезници и да го вка-
рат в колата, която ве-
днага потегли към уп-
равлението.В същото
време една линейка с
нарисувано върху нея
куче и с включена
светлинна сигнализа-
ция спря до животно-
то,което още не се бе-
ше свестило.Двама
санитари го вкараха в
линейката и тя с бяс-
на скорост потегли.
Още на другия ден
Никой Мизерников
беше въведен с беле-
зници в залата на Со-
фийския районен съд
за провеждане на ус-
корена съдебна про-
цедура по реда на “За-
кона за задължител-
ното хуманно отноше-
ние на българските
граждани към бездо-
мните кучета”.Съди-
ята разлисти делото
върху съдебната бан-
ка ,след което погле-
дна строго към Ми-
зерников :

- Как се казвате ?
- Никой Мизерни-

ков. - Знаете ли
защо сте тук,госпо-
дин Никой ?

-Ами предпола-
гам,че заради куче-
то,но....

-Господин Мизерни-
ков,Вие сте нарушили
грубо закона,извърш-
вайки престъпление,
затова сега ще изслу-
шаме господин Проку-
рора.Имате дума-
та,господин Прокурор.

Прокурорът се изпра-
ви,оправи авторитетно
тогата си и впи орловия
си поглед в Мизерников:

-Господин съдия,то-
зи човек е имал нагло-
стта,безочието и сата-
нинската жесткост да
причини тежка телес-
на повреда на едно бе-
дно,нещастно и безза-
щитно бездомно живо-
тно-кучето Хуманояд-

ко, което в момента е
в тежка кома и за чий-
то живот денонощно се
борят най-изтъкнатите
травматолози от На-
ционалната спешна
клиника за лекуване на
бездомните куче-
та.Съветвам Ви ,гос-
подин Мизерников, да
се молите Хуманоядко
да оживее,защото ина-
че лошо Ви се пише
!Затова аз Ви обвиня-
вам в извършване на
опит за убийство,пора-
ди което пледирам  да
влезете в затвора и то
за дълго.

Съдията се обърна
към обвиняемия:

-Подсъдими,какво
ще кажете в своя
защита ?

Никой Мизерников
най  напред разтърка
очи, за да се убеди ,че
не сънува,след което
преглъщайки на сухо
каза:

- Господин съдия,аз
бях нападнат в гръб
от въпросното ку-
че.Ето да Ви покажа
раната си. - И той по-
вдигна десния крачол
на панталона си.

-А ,Вие, с какво уда-
рихте пострадалия ?-
попита съдията.

-С една тояга,но
това беше при
самозащита.

-Господин Никой,
нека да Ви бъде без-
пощадно ясно,че съ-
гласно закона между
нападението от стра-
на на кучето и защи-
тата от Ваша страна
следва да има ба-
ланс,за да бъдете
оневинен.Затова нека
да изясним  продъл-
жи съдията-кучето
когато Ви нападаше
имаше ли някакво
оръжие в себе си или
ви нападна с голи ръ-
це...а-а-а .... искам да
кажа с голи лапи.

- Ама как така  изу-
ми се Мизерников-
та това е куче!

-Куче,куче, ама не
какво да е ,а бездом-
но.Т.е. господин Никой
съгласно Закона то е в
неравностойно социал-
но положение спрямо
Вас и затова законът го
защитава. Вие имате
ли жилище ?

-Имам една гарсо-
ниера-промълви още
по-изумен Мизерников.

- Ето виждате ли,а
то няма.Затова, гос-
подин Никой, щом
бездомното куче  не

е имало никакво оръ-
жие ,а Вие сте бил въ-
оръжен с дървен
кол,това означава,че
сте виновен.Господин
Прокурор, имате ли
нещо да добавите.

-Всъщност равнопо-
ставеността в наказа-
телния процес изисква
да изслушаме и пост-
радалия Хуманояд-
ко.Но за съжаление то-
ва е невъзможно ,за-
щото както казахте
нещастното животно е
в състояние на тежка
кома.

-Господин Проку-
рор,и аз бих бил удо-
влетворен пострада-
лият да даде обясне-
ния,но от друга стра-
на подсъдимият, как-
то сам чухте призна
отвратителното си
деяние, така че аз
смятам престъпле-
нието за доказано по
безспорен начин и
осъждам господин
Никой Мизерников на
три години най-строг
тъмничен затвор.

По същото време
на два километра от
съдебната зала в
Министерския съ-
вет се  провеждаше
заседание ,на което
се изказваше Мини-
стърът на бездом-
ните кучета-Типи-
гьоз Циников: -
Уважаеми колеги
,Вие знаете ,че с ог-
лед тежката между-
народна икономиче-
ска криза пробле-
мът с бездомните
кучета е много ком-
плициран и многоа-
спектен.За това не е
по силите само на
моето Министерст-
во да  се справи с
него.Необходими са
усилията на всеки
един български гра-
жданин .Необходи-
мо е цялото общес-
тво да прояви по-го-
лямо съзнание и да
впрегне силите си
за неговото успеш-
но решаване.В тази
връзка и с оглед об-
ст оя т елст в от о , ч е
м е ж д ун а р о д н а т а
икономическа криза
става  все по-гло-
бална,счи- там,че е
удачно и разумно за
тази година на Ми-
нистерството на
бездомните кучета
да бъдат отпуснати
допълнително .....11
милиона лева.

В  този момент Ми-

нистърът на култура-
та Мигли Ибрахимов
почти изхвърча наго-
ре от стола си.Той
много добре знаеше,
че ако на Министерс-
твото на бездомните
кучета бъдат отпус-
нати тези 11 милио-
на,неговото минис-
терство няма да по-
лучи и стотинка пове-
че от вече определе-
ния му бюджет.Но
преди да успее да ка-
же каквото и да било,
GSM ът на Премиера
Ербап Катилски изз-
въня и Министър  Иб-
рахимов седна обра-
тно на стола си.

Министър-предсе-
дателят видимо се
напрегна,лицето му
се изопна и той запо-
чна загрижено да ки-
ма с глава.След като
приключи разговорът,
се обърна към присъ-
стващите с режещи
нотки в гласа:

-Слушайте ме мно-
го внимателно, ако
искате да продължи-
те да сте минист-
ри.Случаят е  супер-
спешен !Код черве-
но!!!В кв.”Красна
поляна “ посланикът
на Съединените аме-
рикански,европейски,
руски щати е обгра-
ден от дузина оглад-
нели бездомни куче-
та.Ти-обърна се  той
към Министъра на
отбраната- вдигай
незабавно по тревога
танковата бригада в
Горна баня.А Мини-
стърът на вътрешни-
те работи - Букетчо
Маргаритков да изп-
раща там веднага
жандармерията и ба-
ретите.Искам да ми
докладвате на всеки
15 минути...Ами това
е...А, щях да забра-
вя.При тази ситуация
смятам ,че без пове-
че обсъждания мо-
жем да считаме за
прието предложение-
то на Министъра на
бездомните кучета
за увеличаване на
бюджета му .Закри-

вам заседанието.
След половин час

Министърът на без-
домните кучета вече
беше в кабинета
си.Той се обади по въ-
трешната линия на се-
кретарката си да по-
вика отговорника на
министерството по
финансовите въпроси-
господинТарикат-
ски.Когато мазната
физиономия на Тари-
катски се появи, Типи-
гьоз Циников му заго-
вори без предисловие:

- Слушай ме много
внимателно и си за-
писвай! За тази го-
дина  бюджетът ни е
увеличен допълни-
телно с още 11 млн.
лева .Аз си знам ка-
кво ми е коствало то-
ва-Министърът мис-
лено си каза да не
пропусне да благо-
дари на пиара на
Премиера за блестя-
щия сценарий-За по-
миярите и другите
разходи обаче си ос-
тава предишната су-
ма-30 % от стария
бюджет от 50млн.ле-
ва....Колкото бил
бюджетът на БАН,
както ми обърна вни-
мание след заседа-
нието Министърът
на културата Мигли
Ибрахимов...А бе да
го ....а-а-а-а ....да е
жив и здрав.- усети
се навреме Цини-
ков- А най-важно-
то,което трябва да
знаеш е,че от нови-
те 11 млн.лева вси-
чко ще отива по схе-
мата ,по която оти-
ват останалите 70%
от стария бюджет.

-Ами за екооргани-
зациите за защита на
бездомните кучета
няма ли да има увели-
чение?-плахо попита
Тарикатски. - Н а
тях и тия 2,5 млн. ле-
ва на година са им
предостатъчно, за да
крякат до небеса-
та.Гледай Тарикатс-
ки ,какво нещо - хем
им запушваме усти-
те ,хем викат. Ха-ха-

ха ! засмя се Минис-
търът гръмогласно
сам на шегата си.
В същия момент слу-
жителят се плесна по
челото.

-За малко да забра-
вя!  Току - що се оба-
диха, че една бабич-
ка била изядена от
няколко бездомни ку-
чета.Ще имаме про-
блеми с медиите.

-Не се притеснявай
бе,Тарикатски! Да не е
за първи път.Лека-по-
лека    хората ще свик-
нат.Къде ще ходят?
Пък и знаеш ли,  зара-
ди нас колко икономии
е реализирал НОИ....?
Все пак звънни на пиа-
ра на Министерството
да си запази  за утре
време в сутрешните
блокове на всички
ефирни телевизии и
....както съм го инст-
руктирал.Смирена фи-
зиономия ,изключител-
на загриженост ,гласът
му леко да потреперва,
когато стане дума за
въпросната бабичка.
И да обещава, мнооо-
го да обещава.За това
поне няма нужда да
харчим  пари от бю-
джета си .Ха-ха-ха! А
сега си свободен.

Тарикатски изле-
зе,а министърът се
облегна блажено  на
стола си и се разме-
чта.От допълнител-
ните 11милиона лева
8 милиона щяха да
отидат нагоре по ве-
ригата.Но останали-
те..., ах останали-
те!И той се сети ,че
трябва да се обади
на своя агент в
Швейцария да отско-
чи до Амстер-
дам.Така сейфът му
в оная швейцарска
банка щеше да се
увеличи с още една
бутилка минерална
вода.Нали искрящи-
те камъчета  не се
забелязваха през во-
дата.И Типигьоз Ци-
ников така приятно се
унесе,че неусетно....
задряма.

Бодил ТРЪНЧЕВ

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-1/
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