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Събрали се веднъж бе-

силката, куршума, гило-
тината и електрически-
ят стол  и  започнали да
спорят, кой е              по-
велик от останалите.

– Аз казала гилотина-
та  -   съм     най-хуман-
ното  средство   за
умъртвяване. Доказано
е  от авторитетни учени,
че човек в момента пре-
ди да умре от 50 килог-
рамовия ми нож , усе-
ща само лек полъх. Аз и
исторически съм много
велика, защото съм не-
разривно свързана с Ве-
ликата френска револю-
ция. Без мен нямаше да
бъде избита, пардон ре-
дуцирана, голяма част
от елита на нацията. А и
тя , революцията изоб-
що нямаше да побе-
ди.Ако аз не съществу-
вах, историята на чове-
чеството щеше да бъде
съвсем различна.                                                                                                                                                                                                                                                                

–Хайде, хайде, преста-
ни!-не издържал куршу-
мът. -Аз, ако искаш да
знаеш, съм много по-
стар от теб-обърнал се
той към гилотината. -
Когато аз съм създаден,
доктор Гилотен не е съ-
ществувал дори в любо-
вните погледи на пред-
ците си. Да не говорим,
че без мен от Среднове-
ковието до днес не е во-
дена нито една война.
Историята, мила моя,
винаги се е решавала на
бойното поле, а не в
усойните зандани, къде-

то ти си действала.
- Ама аз съм работи-

ла по площадите на ре-
волюцията, а не в занда-
ните-опитала се да се за-
щити гилотината.

- Все тая. А и я се пог-
ледни! Ти отдавна си
анахронизъм. Ставаш
само за някой третораз-
ряден музей. Що се от-
нася до умъртвяването,
аз съм убил много по-
вече хора от теб, така че
изобщо не ми се перчи.

- Я, кой говори тук, че
е най-старият? А бе,не
ви ли е срам?!- не издър-
жала бесилката. Когато
са създавани първите
ми предци, вие всички
сте били тотално неиз-
вестни.Но дори и след
вашето създаване, дори
и днес , мен още ме из-
ползват в различни час-
ти на света.Така че аз
съм безспорният доа-
йен тук.Що се отнася до
хуманността и при мен
я има и то в не малка до-
за. Когато намажеш въ-
жето със сапун, то тол-
кова лесно се нахлузва,
че човек изобщо не го
усеща.Е, наистина не
убивам веднага, като
куршума и гилотината,
а и човек се изпуска
обикновено в бельото
си, когато въжето ми по-
категорично започне да
обгръща врата му , ама
това е нищо в сравнение
с ползата, която съм до-
несла през хилядолетия-
та на съществуването си.

- Ако ми позволите и
аз да се изкажа. -опитал
се авторитетно да вземе
думата накрая и елект-
рическият стол.    -Аз
може да съм много по-
млад от всички вас, но
това е  моето най –голя-
мо преимущество. За
разлика от вас, аз съм
създаден на базата на
модерно ноухау. Аз съм
рожба на съвременната
научно-техническа ре-
волюция. А всички вие
сте вмирисани от ста-
рост. А и аз действам в
най –могъщата държа-
ва на света,която не са-
мо е образец за демок-
рация, ами има и толко-
ва много от този про-
дукт, че го изнася над-
лъж и на шир по широ-
кия свят.  Аз-заключил
електрическият стол-
съм венеца и финала на
американската съдебна
система, който я осмис-
ля. Без мен престъпно-
стта в САЩ щеше да до-
стигне космически раз-
мери. Така че аз съм
безспорният фаворит
тук.Е, наистина поняко-
га причинявам на осъде-
ния известни болки и
страдания, но  на престъ-
пниците, които ликвиди-
рам и това им е малко.

И така спорили,спо-
рили и спорили ,три дни
и три нощи. Но така и
не могли да достигнат до
съгласие . Или както ин-
телигентно  се изказват
някои още по-интели-

гентни политолози,  с по
някоя и друга дупка в
биографията си- до кон-
сенсус. Затова нашите
герои решили да заста-
нат край един път и да
поискат от  хората , кои-
то срещнат,  да помог-
нат за решаването на
спора им.
     След около час нас-
реща им се задали два-
ма французи. Попитали
ги , кого ще изберат ме-
жду тях. Те отговорили
в един глас:

- Мадам и мосю, моля
да ни извините,но  ние
мислим, че Вие или сте
се объркали или сте
сбъркани. Във всеки
случай въпросът Ви е
тотално сбъркан.

- Но все пак кажете-
продължили  да настоя-
ват нашите герои.

Лицата на французи-
те обаче се стегнали,а  в

очите им се появил стра-
нен блясък:

- Явно с вас няма да
се разберем. Ние сме
французи, а  французи-
те сме известни с това ,
че лесно вдигаме   рево-
люции. Чрез тях ние се
справяме с тези, които
се опитват да ни отнемат
свободата.

Така че не ни задавай-
те абсурдни въпроси,
ами се отстранете от пъ-
тя ни, за да не ви отстра-
ним ние. Ей сега ще ви
спретнем една локална
революция и ще ви из-
метем от тук.

След това те продължили
необезпокоявани пътя си.

Следващите, които се
появили били двама
американци. На тях от-
ново задали същия въп-
рос. Те се замислили за
не повече от една- две
секунди, след което из-

вадили едновременно
законно притежаваните
си оръжия и рекли заед-
но с леден глас:

- Лейди и джентълме-
ни, а вие какво избирате?
Да ви отстреляме при не-
избежна отбрана или да
се направите, че никога
не сме се срещали.

След няколко часа за-
почнало да се смрачава.
Нашите герои мислели
вече да се разотиват, без
да  са получили отговор
на въпроса, който толко-
ва много ги вълнувал,
когато се появили двама
българи. Спрели ги и  за-
дали и на тях същия сак-
рален въпрос. Първият
без много, много да ми-
сли отвърнал:

-Най -малкото зло.
-А кое е то? –попитала

бесилката.
Ами това, от което

най-малко ще боли.-бил

отговорът. Спътникът
му обаче заявил:
   -При такъв избор аз
отказвам да избирам.
 Първият веднага го
контрирал :

-Ти да виждаш някак-
ва друга алтернатива. А
и дори да не избереш
никой, аз ще избера ня-
кой от тях, четиримата
вместо теб. Така ти,
щеш  не щеш , ще тряб-
ва да се съобразиш с
моя избор. После дори
да се оплакваш , че друг
е избрал вместо теб, ни-
кой няма да чуе гласа ти.

- Еех, да се оплаквам ли?
Малко ще ми е трудно.

-Защо? - попитал го
сънародникът му.

-Защото  аз и да избе-
ра някой , и никого да не
избера , на два метра
под земята никой няма
да чуе гласа ми.

БОДИЛ ТРЪНЧЕВ

Хърватската радиоте-
левизия го е увековечи-
ла в документалния
филм „Човек на слово-
то”. Нашата Елка Няго-
лова го представи като
поантата на вечерта, а
той със стиховете си ни
помогна да усетим не-
видимото, чаровния
миг на любовната изпо-
вед и приглушения стон
от болката „Когато ма-
ма си отиде”: „Когато си
отиде, дълго време при-
виквах към къщата/ ся-
каш вместо нея е преме-
стена под кипарисите/
…а и на къщата не и бе-
ше лесно с мен.”

Ако разгърнете „Ан-
тология на съвременна-
та хърватска поезия” ще
се срещнете със 124 по-
слания от 40 автори,
благодарение на изтък-
натия преводач Ганчо
Савов, Ивана Приморац
и Елка Няголова.

Вечерта в Двореца в
Балчик с мото „Над ан-
гелите” е ребус с мно-
готочие, защото антоло-
гията е издадена на бъл-

“Тайната вечеря” - Иван Кутузов /карикатура, 2008 г./
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гарски език чрез Мини-
стерство на културата на
Република Хърватия.

Сред многобройните
гости от региона бяха
обичащи литературно-
то изкуство от Балчик,
Шабла и Добрич. От тя-
хно име искам да благо-
даря за издадената хър-
ватска антология, пълна
със съкровена чистота
и съпричастност към
всеобщите човешки из-
живявания. В този сми-
съл прозвучаха благо-
дарно стиховете на Пет-
ранка Божкова от Доб-
рич, обичана от много
балчиклии добричка
поетеса, която за кой ли

път пророчески ни запо-
зна със своите „Мира-
жи”: „И когато любовта
възкръсне/ ще си върнем
мярката за милост.” Тези
думи ни карат да се за-
мислим, не сме ли вино-
вни и ние пред някого?

В заключение искам
да изтъкна думите на
Стиепан Шешел /поет,
прозаик и драматург/:
„Хърватия е факт, в кой-
то не можеш да се съм-
няваш, Хърватия е факт,
за който не може да се
разсъждава. Хърватия е
факт, за който не може
да се преговаря. Хърва-
тия е. Хърватия.”

Георги ЙОВЧЕВ

Петранка Божкова - поет и журналист

Спортната площадка в Ж.К. “Балик” е винаги пълна с ентусиазирани футболисти. Осигурени са
средства за изграждане на стадион по идеен проект на арх. Ваня Георгиева в авиогарадока в Балчик.

На детското футболно първенство в Албена отборът на Черноморец Балчик – 2003 г. се класира на
шесто място, 2001 г. – 4 място, 1999 г. – 7 място, 2004/2005 г. – 6 място. За най-добър защитник на
първенството бе обявен Георги Жилиев от отбора на родените през 2001 г., а Християн Енчев – за
най-добър вратар /2004 г./




