
2051 година. След като още във втория си 
мандат обяви, че „богатите араби искат 
българско агнешко, както ние искаме немски 
мерцедеси“, премиерът доволно потрива 
ръце. В България не е останало нито едно 
теле или агне, понеже „едно теле или агне 
има свойството да расте и ако не се изнесе 
навреме в определените килограми и норми, 
след това става крава, бик или овен.“ 

Тук най-сетне е открит и германски завод 
за автомобили. И то какъв! Макар навреме-
то премиерът скромно да спомена пред 
външния министър Франк-Валтер Щайн-
майер, че „нямаме претенции дали ще е БМВ, 
дали ще е „Мерцедес“, дали ще е „Порше“ 
или „Фолксваген“, важното е цялостен авто-
мобил да може да се сглобява в България“, у 
нас отдавна се произвеждат всички спомена-
ти модели. Нещо повече, всеки българин има 
и от четирите.

Единственият проблем е, че няма къде да 
ги кара, тъй като е въведено поредното 
ограничение на скоростта по автомагистра-
ли „Тракия" и „Хемус". То вече е 30 км/ч заради 
силно амортизираната настилка. Отделно 
от това столичните булеварди „Христофор 
Колумб“ и „Брюксел“ са окончателно пропад-
нали. Достъпът до летището се извършва 
само с гумени лодки и салове, но пък по този 
начин е осъществена една стара мечта и на 
коалиционните партньори от РБ за плавате-
лен канал от река Дунав до Терминал 2. Така 
през бул. „Христофор Колумб“ директно се 
стига до Индия, в случай че сте тръгнали 
към Америка през циганската махала.

Тези успехи са отразени във всички учебни-
ци, сведени междувременно до един. Благода-
рение на образователната реформа децата 
не се мъчат излишно, а благодарение на соци-
алната реформа родителите им работят 
до 103-годишна възраст, за да издържат хла-
петата, докато навършат 60. Най-хубавото 
е обаче, че всяка вечер старите ги приспи-
ват грижовно с разкази от родните класици 
с цел да не забравят българските си корени. 
Докато мерцедесите и беемветата кротко 

хъркат по гаражите, тия орли и орлици 
редят сладко-сладко:

„Като заваля дъжд, та цяла неделя! Тихо, 
кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали - напои 
хубаво майката земя, па духна тих ветрец, 
очисти небето и пекна топло слънце. 
Засъхнаха нивята. Оправи се време - само за 
оране.

Боне Крайненеца впрегна пак Меерцедесчо 
и Бееемвенушка и тръгна след ралото. Той 
забрави немотията и си подсвирна с уста.

- Не бързай толкоз, Меерцедесчо, че Бееем-
венушка не може като тебе… Хайде, Бееем-
венушке, хайде, миличка… Уморихте се, ама 
какво да ви правя? И аз се уморих…

Меерцедесчо пръхти с двигателя и прис-
тъпя като някой големец. Дребната Беемве-
нушка се напъва с всичка сила. Капакът є се 
отворил, покривът є се превил над кочияш-
ка, тънката є задница се накокържила. Меер-
цедесчо пристъпи еднаж, тя - два пъти. 
Оплезила език - върви!

- Хайде, Бееемвенушке, хайде, мила! - под-
виква Боне и със страх гледа как колата му 
все повече се уморява и губи сили.

- Стой!… Хайде малко почивка!
Уморените автомобилчета се спряха. 

Боне отиде пред тях и ги замилва по предни-
те капаци.

- Меерцедесчо, ти от човещина не разби-
раш, умори много Бееемвенушка! Нали, Бее-
емвенушке? - заговори им той.

А Бееемвенушка и Меерцедесчо спокойно и 
безстрастно го гледаха с тъжните си фаро-
ве и дишаха тежко. От ауспуха на Бееемве-
нушка капеше пяна. Тя погледна белия си дру-
гар, погледна стопанина си и наведе жално 
предница.

- Стани, Бееемвенушке, стани! - освободи 
я от ярема Боне и почна да я вдига с гумите. 
Но Бееемвенушка промуча още веднъж, 
отвори страшно фаровете си и двигателят 
є спря да работи...“

Тъжно ли? Нищо подобно!
На сутринта същите тези родители оти-

ват бодро на работа, за да могат вечерта 
да сложат на трапезата картофи и филии с 
мас. А за Великден даже и яйца, които биват 
два вида - „от кокошка, снесла яйце в птице-
комбинат, е едно евро, и от кокошка, расла 
на воля, е пет евро“. Във всеки случай те 
много добре знаят разликата, тъй като пре-
миерът им е обяснил: „Яйцето, снесено в 
птицекомбинат, се търкаля по един елева-
тор и отива да го наредят. И като се тър-
каля, прави микрочуканки по черупката, 
които рентгенът ги хваща и знаят, че е от 
птицекомбинат.“ 

То така е май и с годините - търкалят се 
по един елеватор, нареждат се и правят 
микрочуканки по черупките. Но какво пък, ей 
къде е 2051-ва, когато ще съм само на 81 
годинки, а премиерът - едва на 92. Пък ако 
имате забележки, хванете ни за... шлифера, 
да речем!

15/2015 3

ÀÍÒÐÅ
Ëþáîñëàâà Ðóñåâà

WWW.TEMANEWS.COM
 Те

м
ом

ет
ъ

р По щанги Вдигане на тежести по стандартните 
правила, но без употреба на допинг.

Първенството като „А” група, но без 
постоянните скандали и фалити.

Нормален ATP турнир, но с участие и 
на други българи освен Гришо и Цвети.

Старт за световната купа в роден курорт, 
но с поне един роден състезател.
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10-ТЕ НАЙ-МИРНИ СТРАНИ В СВЕТА ЗА 2014 Г. 
СПОРЕД ГЛОБАЛНИЯ ИНДЕКС НА МИРА
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*  Индекс ът отразява нивото на сигурнос т в общес твото, с тепента на милитаризация и 
мащаба на вътрешните или меж дународните конфлик ти, в които учас тва с траната.

Весел празник на браздата

Гражданин, подписал се като Император Цар Гриша 1, изпрати писмо до спортния 
министър Красен Кралев с предложение да бъде организиран турнир по славянски бокс. 
Този спорт се играел по правилата на обикновения бокс, но със забрана за удари в главата.
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