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Сиромах Простос-
мъртников не може-
ше да повярва на оно-
ва, което вижда. Раз-
търка енергично очи
и погледна отново.
След като за втори
път видя същото, той
се убеди, че не съну-
ва. В средата на дво-
ра му, между  прели-
ващи във всички баг-
ри на дъгата цветя,
беше поникнала, нез-
найно как и от какво,
огромна яркочервена
теменужка. Диаме-
търът на цвета й бе
повече от половин
метър.Силно заинт-
ригуван, Простосмър-
тников се чудеше ка-
кво да стори. Накрая
реши да я наблюдава
всеки ден, успокоя-
вайки се, че все нещо
ще му дойде наум.

На четиридесет и
шестия ден забеляза,
че теменужката запо-
чва странно да проме-
ня цвета си. Въпреки
че така тя изглежда-
ше още по-красива и
по-привлекателна, той
усети, че го обзема ня-
какво необяснимо без-
покойство. Реши, че е
крайно време да нап-
рави нещо и след изве-
стно колебание набра
телефонния номер на
една от  телевизиите.
Телевизионният екип-
оператор и напориста
репортерка-пристигна
в дома му още на сле-
дващия ден.

-Здравейте, госпо-
дин Простосмъртни-
ков! Аз съм госпожи-
ца Бърбор ка Манипу-
латорска-журналист
от ” Супер Топ ТиВи”.
Извадихте голям къс-
мет, че се обадихте
точно в нашата теле-
визия. Пред Вас стои
невероятен шанс! Ско-
ро Вие ще станете
най-известният човек
в България. Всички хо-
ра по градове и села,
по махали и паланки,
ще Ви се възхищават
и ще Ви завиждат!

И докато не спира-
ше да говори, тя бут-
на пред лицето му хи-
микал 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,
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че никоя друга медия
няма да припари до
Вашето цвете.

Объркан и притес-
нен, Простосмъртни-
ков механично се по-
дписа  в долния край
на листа, там където
решително сочеше по-
казалецът 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 ви-
дите нещо невиждано.

На екрана се появи
Бърборка Манипулатор-
ска с микрофон в ръка.

-В момента се на-
мираме в село Пущи-
нак, в двора на един
скромен български
гражданин-господин
Сиромах Простос-
мъртников. Само
преди месец и поло-
вина, ето тук в тази
леха се е появило ед-
но феноменално оц-
ветено цвете с хари-
зматична визия и ра-
дикални мащаби. Ед-
на фантастична те-
менужка - сякаш от
друга планета. Като
че ли това е творение
от друго измерение, а
защо не-творение на
извънземни. Коло-
сално, парадоксално,
сензационно, смразя-
ващо духа и сетива-
та!!! Кажете, госпо-
дин Простосмъртни-
ков, какво изпитахте,
когато съзряхте това
омайно творе-
ние!?Как се чувства-
те като собственик
на най-голямата те-
менужка на планета-
та, а може би и във
вселената!?

Сиромах Простос-
мъртников се прока-
шля смутено.

-Амии...аз... как да
Ви кажа...ето това е
теменужката. Най-
напред беше само
червена. После на
някои места червено-
то започна да се про-
ме- ня  в различни
други цветове...така
да се каже на ивици.
Отначало червеното
...ето тук избледня и
стана розово. До ро-
зовото почти веднага
се появи една широ-

ка синя ивица. Сетне
синята ивица се раз-
дели на две. Една по-
широка тъмносиня и
една по-тясна светло-
синя. Обаче скоро до
тях се появи нова, то-
зи път широка жълта
линия и тогава тъм-
носинята се сви. Ама
сетне и жълтата из-
тъня. Накрая се поя-
виха една по-тясна
кафява, а след нея - и
една по-широка сива
ивица.И ... много
странно?! От време
на време имам чувс-
твото, че всичките
тези цветове прели-
ват един в друг.

Тук Манипулаторс-
ка отривисто го пре-
късна:

-Драги зрители, то-
ва съвсем не е всич-
ко!Очаквайте скоро
ифарктни  репортажи
и разтърсващи интер-
вюта за този уника-
лен, наш, роден, бъл-
гарски феномен, за
който скоро ще гово-
ри не само цяла Бъл-
гария, не само цели-
ят Балкански полуос-
тров, не само цяла Ев-
ропа, но и целият свят
- от Мелбърн до Мон-
реал и от Вашингтон
до Владивосток! Гле-
дайте и слушайте са-
мо “Супер Топ Ти-
Ви”!!!

На другата сутрин:
-Уважаеми безброй-
ни зрители на най-
обективната, най-гле-
даната, най-хубавата,
най-популярната “Су-
пер Топ ТиВи”. Само
и единствено при нас
можете да видите и
чуете световноизвес-
тния български екс-
перт по цветята, спе-
циализирал размно-
жаване на теменужки
в екстремни условия
във водещи световни
университети – ака-
демик, член-корес-
пондент, професор,
доктор Цвети Цветев
– Директор на Инсти-
тута за цветята към
Българската акаде-
мия на науките...Ака-
демик Цветев, обяс-
нете ни със средства-
та на строгия научен
подход защо тази те-
менужка е уникална?

-Действително, гос-
пожице Манипулатор-
ска, цялата планетар-
на научна общност е
изправена пред един

сензационен световен
феномен. За пръв път
в света, и то в Бълга-
рия, в село ...ммм
...как беше ?

-Пущинак.
-Точно така, в село

Пущинак, се е появи-
ла една неизвестна
на световната наука
теменужка. Всъщ-
ност може би с оглед
на уникалните й раз-
мери -51 см и 4 мм в
диаметър-е по-науч-
но издържано да го-
ворим за теменуга.
Но тя е още по-уни-
кална с цвета си – на-
ситено червен. Но
най-уникалното е, че
под въздействието
на неизвестно какви
сили, червеният цвят
прелива в различни
други цветове и тех-
ните нюанси. Просто
е невероятно как с
всеки изминал ден
върху основния цвят
на теменужката, пар-
дон теменугата, се
появяват различни
нови цветове, които
после се свиват и из-
чезват.Червеният
цвят обаче остава
винаги като фон. Ве-
че съм сформирал
екип от водещи уче-
ни, който под мое ръ-
ководство 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 авторитет-
ното уверение от
страна на Премиера,
че ще ни бъдат отпу-
снати, извънредно,
няколко милиона ле-
ва за целите на посо-
ченото изследване.

След един час, из-
вънредно включване
по “Супер Топ ТиВи”
поиска министърът
на земеделието, гос-
подин Ирландьо Ста-
ромесов. Минута по-
късно гласът му за-
почна да се стели в
ефира като разтопе-
но краве масло по
Българския държа-
вен стандарт :

-Скъпи зрители, да-
ми и господа! Благо-
дарение на неистови-
те усилия на нашето
министерство, Бълга-
рия е на път да пости-
гне колосален иконо-

мически бум. В мо-
мента екип от високо-
квалифицирани специ-
алисти, оглавяван от
мен, разработва уни-
кална програма за раз-
въждане и отглеждане
на сензационната те-
менужка от с.Пущи-
нак. Вече е налице по-
дчертан интерес към
нашия проект от воде-
щи световни фирми. В
най-скоро време ние
ще отглеждаме и изна-
сяме огромни темену-
жки за целия свят.Та-
ка нашето земеделие
ще стане модерно и
конкурентноспособно.
Навред из родината ни
ще бъдат разкрити но-
ви работни места!

Министърът на зе-
меделието преглътна
насъбралата се в ус-
тата му слюнка и
продължи :

-Но преди всичко,
искам лично да бла-
годаря на Премиера,
който осигури някол-
ко милиона лева, за
да се случи нашият
проект.

Още не беше изс-
тинал гласът на ми-
нистъра на земедели-
ето, когато на телеви-
зионния екран се по-
яви образът на финан-
совия министър-гос-
подин Кръвопийков.
Той вдигна гордо гла-
ва, жилите на врата
му се изпънаха, а те-
левизионното студио
се изпълни с приятно
каканижещия му тем-
бър, гарниран с из-
тънчен апломб:

-Нека българските
граждани да знаят, че
за България краят на

кризата настъпи.
Предстои невероятно
вдигане на заплатите
и пенсиите. Благода-
рение на износа на
уникални теменужки,
в държавния бюджет
ще влязат огромни
финансови постъпле-
ния. Очакваме, от по-
следно място по до-
ходи, да излезем на
първо място не само
в Европейския съюз,
но и в целия свят. Бъл-
гария ще се превърне
в планетарен иконо-
мически динозавър!!!

Същата вечер
“Супер Топ ТиВи”
излъчи извънредно
новинарско студио с
водещ господин
Плужек Ибрикчиев-
постоянен шеф на
телевизията.

-Уважаеми зри-
тели! На мен, Ди-
ректора на “Супер
Топ ТиВи”, се пад-
на приятната чест
и високата отгор-
ност да интервюи-
рам Министър-пре-
дседателя на Репу-
блика България –
господин  Ербап
Катилски .  Имате
думата,  господин
Премиер.

Ербап  Катилски се
почеса по дебелия
врат, разкърши мощ-
ните си плещи и вди-
гна строго пръст сре-
щу камерата пред
него:

-Сега на тия дреб-
ни дърдорковци-мър-
морковци от опозици-
ята, аз ще им покажа
как работи моето
правителство. Вече
съм осигурил доста-

тъчно средства за
строежа на нова, най-
модерна конгресна
зала в центъра на Со-
фия. Тя ще бъде най-
голямата на Балкан-
ския полуостров. За
една година ще я опа-
ткаме до ключ , а аз
лично ще прегризя
лентата със зъби. В
момента по мое раз-
пореждане се подго-
твя правителствено
постановление за ор-
ганизиране и финан-
сиране на първия
Световен конгрес на
теменужката в Со-
фия. Естествено в
новата зала. Ще по-
каня най-големите
светила от целия
свят. Разбира се, от-
криването на конгре-
са и работата му ще
бъдат – тук, Катилс-
ки леко се покашля –
ще бъдат под моя
патронаж, защото и
двете ми баби са са-
дили теменужки още
от най-ранна възраст.

След няколко сед-
мици.

Сиромах Простос-
мъртников отново не
можеше да повярва
на очите си. От те-
менужката, за която
вече говореха в цяла
България, излизаха
във всички посоки
многобройни, дебели
пипала, дълги по по-
вече от десет метра.
Те обхващаха в заду-
шаваща прегръдка
всичките му насаж-
дения-цветята, зе-
ленчуците, и дори
плодните дръвчета.

Следва продължение
       Бодил Трънчев

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 /4-2/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
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