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Сиромах Простосмъртников не можеше да повярва на онова, което вижда. Разтърка енергично очи
и погледна отново.
След като за втори
път видя същото, той
се убеди, че не сънува. В средата на двора му, между преливащи във всички багри на дъгата цветя,
беше поникнала, незнайно как и от какво,
огромна яркочервена
теменужка. Диаметърът на цвета й бе
повече от половин
метър.Силно заинтригуван, Простосмъртников се чудеше какво да стори. Накрая
реши да я наблюдава
всеки ден, успокоявайки се, че все нещо
ще му дойде наум.
На четиридесет и
шестия ден забеляза,
че теменужката започва странно да променя цвета си. Въпреки
че така тя изглеждаше още по-красива и
по-привлекателна, той
усети, че го обзема някакво необяснимо безпокойство. Реши, че е
крайно време да направи нещо и след известно колебание набра
телефонния номер на
една от телевизиите.
Телевизионният екипоператор и напориста
репортерка-пристигна
в дома му още на следващия ден.
-Здравейте, господин Простосмъртников! Аз съм госпожица Бърбор ка Манипулаторска-журналист
от ” Супер Топ ТиВи”.
Извадихте голям късмет, че се обадихте
точно в нашата телевизия. Пред Вас стои
невероятен шанс! Скоро Вие ще станете
най-известният човек
в България. Всички хора по градове и села,
по махали и паланки,
ще Ви се възхищават
и ще Ви завиждат!
И докато не спираше да говори, тя бутна пред лицето му химикал и лист хартия
със ситно напечатан
текст, преливайки от
любезност.
-Господине, Вие
уцелихте джакпота!
Само едно подписче
ето тук, ако обичате!
Така ще сте сигурен,

че никоя друга медия
няма да припари до
Вашето цвете.
Объркан и притеснен, Простосмъртников механично се подписа в долния край
на листа, там където
решително сочеше показалецът с лакиран в
яркочервено нокът.
И тогава се почна
една ...
Още същата вечер
излъчиха репортажа,
като водеща новина в
централната емисия.
-Уважаеми зрители,
само и единствено по
“Супер Топ ТиВи”
след секунди ще видите нещо невиждано.
На екрана се появи
Бърборка Манипулаторска с микрофон в ръка.
-В момента се намираме в село Пущинак, в двора на един
скромен български
гражданин-господин
Сиромах Простосмъртников. Само
преди месец и половина, ето тук в тази
леха се е появило едно феноменално оцветено цвете с харизматична визия и радикални мащаби. Една фантастична теменужка - сякаш от
друга планета. Като
че ли това е творение
от друго измерение, а
защо не-творение на
извънземни. Колосално, парадоксално,
сензационно, смразяващо духа и сетивата!!! Кажете, господин Простосмъртников, какво изпитахте,
когато съзряхте това
омайно
творение!?Как се чувствате като собственик
на най-голямата теменужка на планетата, а може би и във
вселената!?
Сиромах Простосмъртников се прокашля смутено.
-Амии...аз... как да
Ви кажа...ето това е
теменужката. Найнапред беше само
червена. После на
някои места червеното започна да се проме- ня в различни
други цветове...така
да се каже на ивици.
Отначало червеното
...ето тук избледня и
стана розово. До розовото почти веднага
се появи една широ-

ка синя ивица. Сетне
синята ивица се раздели на две. Една поширока тъмносиня и
една по-тясна светлосиня. Обаче скоро до
тях се появи нова, този път широка жълта
линия и тогава тъмносинята се сви. Ама
сетне и жълтата изтъня. Накрая се появиха една по-тясна
кафява, а след нея - и
една по-широка сива
ивица.И ... много
странно?! От време
на време имам чувството, че всичките
тези цветове преливат един в друг.
Тук Манипулаторска отривисто го прекъсна:
-Драги зрители, това съвсем не е всичко!Очаквайте скоро
ифарктни репортажи
и разтърсващи интервюта за този уникален, наш, роден, български феномен, за
който скоро ще говори не само цяла България, не само целият Балкански полуостров, не само цяла Европа, но и целият свят
- от Мелбърн до Монреал и от Вашингтон
до Владивосток! Гледайте и слушайте само “Супер Топ ТиВи”!!!
На другата сутрин:
-Уважаеми безбройни зрители на найобективната, най-гледаната, най-хубавата,
най-популярната “Супер Топ ТиВи”. Само
и единствено при нас
можете да видите и
чуете световноизвестния български експерт по цветята, специализирал размножаване на теменужки
в екстремни условия
във водещи световни
университети – академик, член-кореспондент, професор,
доктор Цвети Цветев
– Директор на Института за цветята към
Българската академия на науките...Академик Цветев, обяснете ни със средствата на строгия научен
подход защо тази теменужка е уникална?
-Действително, госпожице Манипулаторска, цялата планетарна научна общност е
изправена пред един

сензационен световен
феномен. За пръв път
в света, и то в България, в село ...ммм
...как беше ?
-Пущинак.
-Точно така, в село
Пущинак, се е появила една неизвестна
на световната наука
теменужка. Всъщност може би с оглед
на уникалните й размери -51 см и 4 мм в
диаметър-е по-научно издържано да говорим за теменуга.
Но тя е още по-уникална с цвета си – наситено червен. Но
най-уникалното е, че
под въздействието
на неизвестно какви
сили, червеният цвят
прелива в различни
други цветове и техните нюанси. Просто
е невероятно как с
всеки изминал ден
върху основния цвят
на теменужката, пардон теменугата, се
появяват различни
нови цветове, които
после се свиват и изч ез ват. Чер вен ия т
цвят обаче остава
винаги като фон. Вече съм сформирал
екип от водещи учени, който под мое ръководство ще търси
отговор на въпроса
какъв е генезисът на
движещите сили на
тези преливания от
цвят в цвят. Накрая,
но не и на последно
място по значение,
искам да подчертая,
че имаме авторитетното уверение от
страна на Премиера,
че ще ни бъдат отпуснати, извънредно,
няколко милиона лева за целите на посоченото изследване.
След един час, извънредно включване
по “Супер Топ ТиВи”
поиска министърът
на земеделието, господин Ирландьо Старомесов. Минута покъсно гласът му започна да се стели в
ефира като разтопено краве масло по
Българския държавен стандарт :
-Скъпи зрители, дами и господа! Благодарение на неистовите усилия на нашето
министерство, България е на път да постигне колосален иконо-

мически бум. В момента екип от висококвалифицирани специалисти, оглавяван от
мен, разработва уникална програма за развъждане и отглеждане
на сензационната теменужка от с.Пущинак. Вече е налице подчертан интерес към
нашия проект от водещи световни фирми. В
най-скоро време ние
ще отглеждаме и изнасяме огромни теменужки за целия свят.Така нашето земеделие
ще стане модерно и
конкурентноспособно.
Навред из родината ни
ще бъдат разкрити нови работни места!
Министърът на земеделието преглътна
насъбралата се в устата му слюнка и
продължи :
-Но преди всичко,
искам лично да благодаря на Премиера,
който осигури няколко милиона лева, за
да се случи нашият
проект.
Още не беше изстинал гласът на министъра на земеделието, когато на телевизионния екран се появи образът на финансовия министър-господин Кръвопийков.
Той вдигна гордо глава, жилите на врата
му се изпънаха, а телевизионното студио
се изпълни с приятно
каканижещия му тембър, гарниран с изтънчен апломб:
-Нека българските
граждани да знаят, че
за България краят на

кризата настъпи.
Предстои невероятно
вдигане на заплатите
и пенсиите. Благодарение на износа на
уникални теменужки,
в държавния бюджет
ще влязат огромни
финансови постъпления. Очакваме, от последно място по доходи, да излезем на
първо място не само
в Европейския съюз,
но и в целия свят. България ще се превърне
в планетарен икономически динозавър!!!
Същата
вечер
“Супер Топ ТиВи”
излъчи извънредно
новинарско студио с
водещ господин
Плужек Ибрикчиевпостоянен шеф на
телевизията.
- Ува жа ем и з ри тели! На мен, Директора на “Супер
Топ ТиВи”, се падна приятната чест
и високата отгорност да интервюирам Министър-председателя на Република България –
г о сп о ди н Е р б а п
К а т ил ск и . Им а т е
думата, господин
Премиер.
Ербап Катилски се
почеса по дебелия
врат, разкърши мощните си плещи и вдигна строго пръст срещу камерата пред
него:
-Сега на тия дребни дърдорковци-мърморковци от опозицията, аз ще им покажа
как работи моето
правителство. Вече
съм осигурил доста-

тъчно средства за
строежа на нова, наймодерна конгресна
зала в центъра на София. Тя ще бъде найголямата на Балканския полуостров. За
една година ще я опаткаме до ключ , а аз
лично ще прегризя
лентата със зъби. В
момента по мое разпореждане се подготвя правителствено
постановление за организиране и финансиране на първия
Световен конгрес на
теменужката в София. Естествено в
новата зала. Ще поканя най-големите
светила от целия
свят. Разбира се, откриването на конгреса и работата му ще
бъдат – тук, Катилски леко се покашля –
ще бъдат под моя
патронаж, защото и
двете ми баби са садили теменужки още
от най-ранна възраст.
След няколко седмици.
Сиромах Простосмъртников отново не
можеше да повярва
на очите си. От теменужката, за която
вече говореха в цяла
България, излизаха
във всички посоки
многобройни, дебели
пипала, дълги по повече от десет метра.
Те обхващаха в задушаваща прегръдка
всичките му насаждения-цветята, зеленчуците, и дори
плодните дръвчета.
Следва продължение
Бодил Трънчев

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви,
монтаж на конструкции, монтаж на улуци,
водосточни тръби, монтаж на ламарина,
битумни керемиди, ондолин, монтаж на
гипс картон, на теракот и
фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779
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