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ШРАПНЕЛ 2009 
ГЛАВА ХХIХ 

КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФАСП И… 
 “РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ” 

 
През неделните дни обикновено се провеждаха сбирките на “кръжока Хитър 
Петър” в който се разискваха въпроси на текущата политика или от сферата 
на социалните теории. На някои от тях, кога поканен от вуйчо ми Тодор, кога 
по мое желавие присъствах и аз. Съставът на “кръжочниците” беше променен 
в сравнение с 1963 г. Нямаше ги сталинистите. Аз не опипвах пулса, а по-скоро 
исках да следя мисловните промени на изключените партийци и на 
пенсионираните “дисиденти” или останали без работа “реевизионисти” и 
партийни “интелектуалци”. Често тяхните сбирки ставаха в кафене “Прага”, за 
да напомнят на участващите в тях за “Пражката пролет” от 1968 г. с която 
много или малко се чувстваха солидарни. Като че ли с това се изчерпваше 
тяхното опозиционерство. Обикновено, освен вуйчо ми и Дашин, идваше 
бившият съветски гражданин Кирчо Герасимов. Той беше брат на 
трайчокостовиста проф. Михаил Герасимов с когото се знаех от затвора и син 
на както казваха тогава “трагично загинал” и посмъртно реабилитиран 
емигрант, потърсил след клането от 1925 г. спасение и убежище във 
“великото отечество на международния пролетариат”. Кирчо ненавиждаше 
сталинистите и наследниците им до степен на пароксизъм и изразяваше 
толкова яростно умразата си срещу тях, че някои го считаха за провокатор. 
Повечето от останалите също бяха “бивши”, като многократно изключвания и 
приеман отново в БКП Брайко Георгиев. Негов брат беше “левосектантът” 
Сашо Кофарджиев, предаден от “свои” и убит от полицията, когато 
Коминтерна смени предишния си “революционен курс” през 1934 г. Брайко 
доживя подмяната на Живков, като “неформал” и член на забравения вече 
Клуб за подкрепа на Горбачовата “перестройка”. По-редко идваха Стефан 
Крантов, бивш съученик на тате от Кюстендилската гимназия и бившият 
троцкист Тодор Акрабов. Понякога към “кръжока” се прикрепяха бившият 
първи секретар на Сливенския окръжен комитет на БКП Петър Семерджиев, 
съден също по трайчокостовските процеси и Куфарджиев, който беше 
първият от седморката с Веселин Дашин, Варон, Дионисиев, Г. Милев, Хр. 
Проданов и Илия Гатев. На 1 юни 1960 г., те изпратили своето критично писмо 
за “социализЪма” с искане оставката на Тодор Живков, като го адресирали до 
ЦК на БКП по повод предстоящия й конгрес. Писмото не намерило никакъв 
отзвук, но на седмината били наложени различни наказания. Най-тежко беше 
това на Дашин – изключване от партията и интерниране в Добруджа за 7 
години. Той смяташе, че “косъма” на Куфарджиев не е чист и ме беше 
предупредил да внимавам в приказките си пред него. Мнението на Петър 
Семерджиев за Куфарджиев не беше по-ласкаво, но “сведенията” му можеха да 
са си чист“компромат”, поръчан от ДС. Нали много години преди да стане един 
от “гласовете” на Америка и “Свободна Европа” Семерджията беше доносник 



 4 

на ДС и секретар на Култсъвета в пазарджишкия затвор, където 
администрацията го употребяваше за различни патриотични цели.  
В едно от неделните ни посещения на кафене-сладкарница “Прага”, в 
присъствието на Куфарджиев взех думата и изразих моето мнение за 
количествения и качествен анализ на Маркс, за да стигна до теоретическите 
заключения и практическите постижения на учениците му. Казах, че 
количественият не струва и пукната пара щом допуска грешки от порядъка на 
100-150 години. (Имах предвид пророкуването му за социалната революция в 
Англия, чийто “корени могло да се напипат и с гола ръка”). Нищо по-добро не 
можех да кажа и за качествения анализ на процесите и тенденциите на 
развитие във вчерашното и днешно капиталистическо общество и 
базиращите се на него прогнози за бъдещето. Очакванията на “класиците”, че 
от реализацията на тяхната програма в “Манифеста на компартиите” от 1848 
г. ще се роди социализма, претърпяха най-грандиозното фиаско. Вместо това, 
завземането на властта от партийните “дракони и бълхи” (така в мигове на 
гняв Маркс наричал своите последователи) доведе концентрацията и 
централизацията на капиталите до последния им предел. И с това, най-напред 
в Русия, а по-късно и у нас, беше “построено” обществото на държавния 
капитализъм. В него с помощта на полицейската и бюрократична диктатура, 
“новите” властници се превърнаха в нова експлоататорска класа, която ни 
най-малко не възнамеряваше да… отмира. Така че марксизмът, заключавах аз, 
не е нищо друго освен най-завършената теория и практика на този последен 
стадий в развитието на капитализма. 
Слушащият ме внимателно Куфарджиев рече: 
- Това е много интересно заключение. Трябва да обсъждаме по-често такива 
теми. 
“- Интересно е я! - си помислих. Ако си доносник ще получиш още 30 
сребърника. Не е кой знае какво при днешното падане цената на унцията 
сребро, но все пак!”  
В интерес на истината трябва да кажа, че в досието си не намерих никакъв 
донос от него. Той може би беше станал жертва на компрометирането и 
подозрителността, които копоите с помощта на многобройните си секретни 
сътрудници бяха успяли да насадят във всички среди и групи. Разговорът ни 
продължи, както обичаше да казва Тодор Пенков, с “преглед на 
международното положение и изхода от него”… С изключение на 
продължаващата вече трето десетилетие война във Виетнам, по “фронтовете 
цареше затишие” и дори юбилейният шум около балсамирания “рожденник” 
беше утихнал. 

* 
След заминаването на Куби през ранната есен на 1970 г. работата в центъра 
секна съвсем. Димов се чудеше какво да прави с поверените му десетки 
“автоматизатори”, изпаднали в “техническа безработица”. Произведената у 
нас по японски лиценз и закупена от Центъра за милион и половина лева 
изчислителна машина ЗИТ-151 отлежаваше в сандъците втора година. Тя 
трябваше да бъде инсталирана в голямото ремонтирано помещение на 
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първия етаж, където до скоро работеха момичета на машините за перфокарти, 
но това си оставаше все още само добро намерение. 
За да не изпадне в цайтнот, който не вещаеше нищо добро, Димов ни изпрати 
през есента на 1970 г. с още десетина колеги в завода за изчислителна 
техника (ЗИТ) на 8-и километър. Там посещавахме курсовете по ФАСП - 
символичният език за програмиране на 6-лентовите “Факом 230-30”. (Такова 
е оригиналното име на японските компютри от тази серия, чието 
производство беше спряно в “Страната на изгряващото слънце” преди 
няколко години, а FACP означаваше нещо като Факомов Асамблер за 
Компютърни Програми.) У нас кръстиха факомите ЗИТ-151 - съкратено и 
засекретено по името на Завода. Курсът се водеше от един математик – 
Николай Христов, който беше станал началник на отдела по програмиране 
там. Той бе ходил на “специализация” в Япония където го обучавали и сега го 
бяха натоварили със задачата да създава по Ланкастерската система от такива 
като нас програмисти за обзавеждащите се със “ЗИТ-Факоми” многобройни 
изчислителни центрове (ИЦ) в столицата и окръжните градове на страната. 
Момчето беше в Ботевата възраст, високо, слабо, червенокосо, луничаво, 
очилато и нелишено от самочувствие. На такива като него Партията беше 
поверила провеждането на НТР, “прохода и себе си дори”, както казваше 
поета. Курсът беше претупан за 14 дни. Учебници нямаше. Никой не се беше 
сетил да преведе японските буквари. Навярно такива деца-чудо, като Николай 
Христов, искаха да запазят монопола над знанието и тайнственото общуване с 
компютрите. Така постъпвали жреците, които не искали да им вдигнат комата 
на горната полица. Нашето двуседмично образование завърши с азбуката на 
символичния език ФАСП и с елементарни примерчета за приложение. Някои 
от тях говореха сами по себе си за нивото на обучение и предизвестяваха 
резултатите, които могат да се очакват от евентуалното приложение на 
заученото. Напр. В началото на всяка от програмите, с команда, адресирана до 
оператора на пулта му се изпращаше текст “ИСКАМ ДАТАТА”. Машината, 
която беше само с 64 К-илобайтова оперативна памет, замираше в очакване, 
докато от пулта наберат датата на деня за нуждите на съответния отчетен 
документ. Вместо да се вземе програмно от паметта на компютъра, тя се 
подаваше ръчно. Едва ли би могъл да се измисли по-идиотски пример, като се 
имаше предвид колко пъти на денонощие ЗИТ-151 трябваше да спира и чака 
операторът да й подаде от пулта датата на деня, за да може да продължи 
работата си... Все пак, криво-ляво, използвайки записките си и с няколко 
консултации, успях по стария студентски маниер да редактирам някакво 
подобие на учебно помагало. Колегите ми се чувстваха далече по-зле защото 
им липсваше школовката, която бяхме получили с Миро през 
университетските години... 

* 
Когато се завърнахме от курса, Димов ме включи в екип, който трябваше да 
разработи изискваната от висшестоящата йерархия от полуграмотни идиоти 
”Концепция за научна подготовка на бъдещите участници в НТР и 
изграждането на АСУ-тата”. На мен бе поверена “математическата” част в 
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която чрез “Царицата на науките” трябваше да се “обоснове” планът за 
създаване на автоматизаторски кадри в ИЦ на министерството на вътрешната 
търговия. Бай Димитър ми каза, че при разискванията в “Колегиума” Пеко 
Таков им съобщил под секрет, че мнението на другарите “от горе” било 
кадрите да се удвояват ежегодно, за да настигнем и задминем японските и 
други империалисти… Димов искаше от мен да облека тези намерения в 
математически одежди. Казах му че работата е съвсем проста, щом става дума 
за ежегодно удвояване на бройката на кадрите, които ще решат всички 
проблеми на социализЪма. Касаеше се за една геометрична прогресия и 
формулата щеше да бъде един математически израз от вида: 
                                    q 
                            S = 2   където   частното q = 1, 2 , 3, ……… n  е броят на годините 
през които ще се размножават кадрите. 
Той остана доволен и ми рече: “Много добре другарю Константинов!” 
Отговорих му, че много добре, не е на добре, защото практическото 
приложение на формулата ще създаде някои дребни проблеми. Като тези 
например с които според легендата се сблъскал преди 2500 години 
персийския Шах. Доволен от новото забавление, той запитал изобретателя на 
шахматната игра какво иска за награда? Този поискал да му се дават удвояващ 
се брой житни зърна във всяко от 64-те квадратчета на дъската. Очуден от 
скромността Шахът разпоредил веднага да се изпълни желанието му. Оказало 
се че, за да се издължи, Шахът се нуждаел от житната реколта на Персия през 
следващите… 17 години. В нашия случай, след 17 години, за един център, 
разполагащ само с един автоматизатор, щяха да са необходими над 128 000 
бройки. И ако центровете в цялата страна са 50, то ще ни трябват около 7 000 
000 души или към 1987 г. цялото активно население на България няма да 
стигне за нуждите на автоматизацията. До същия резултат бихме стигнали, 
ако началният брой на кадрите само в един център е 50 човека, както си е в 
“заобикалящата ни реалност”. Бай Димитър ме погледна, почеса се зад врата и 
отсече: 
- Слушай др. Константинов, като им представим в Колегиума нашата научна 
концепция с математиките, горе никой няма да се усети, а аз нали излизам 
догодина в пенсия, те да си трошат главите после. Остави я формулата, такава 
каквато е! 
Така и сторих. 
Имаше и други творчески идеи. През тая епоха те просто бъкаха в главите на 
партийните ръководители. Например, една делегация от отечествени 
големци, оглавявана “лично от др. Тодор Живков” беше на посещение в 
Япония от чиято организация на труда и работните места всички били 
очаровани и завладяни. Когато се завърнаха в родината беше спусната 
директива за внедряване и у нас на японския опит. В ИЦ на търговията това 
започна с изпразването на една голяма стая на първи етаж в която трябваше 
да се експериментира новия почин. В нея дърводелците щяли да правят 
“стъпаловидна” структура на работните места при строго спазване на 
йерархическия принцип и единоначалието. Освен това беше запланувано в 
най-кратки срокове да се създаде огромна зала в която да се съберат всички 
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автоматизатори и по стъпалата на пирамидалната й конструкция да се 
разположат бюрата по низходящ йерархически ред. На най-горното стъпало 
щеше да е зам-директорът, който оглавяваше проектирането. На следващото, 
непосредствено под него, щяха да са бюрата на началниците на отдели, после 
на главните специалисти и така нататък, при която дислокация на работните 
места всеки началник щеше да може да наблюдава работата и поведението 
както на непосредствено подчинените му, така и на тези от следващите по-
долни стъпала. Разисквахме японската идея и повечето я намираха 
превъзходна. Само, че големците бяха забравили да внесат… японци. Защото 
при тези заплати и съответстващите им трудови навици, нашенците щяха да 
превърнат японската структура в един панаир или битпазар с нескончаемите 
разговори помежду си и бъзикания, с пиене на кафета, щъкане нагоре-надолу 
около единствения телефон в “японската зала” и т.н., и т.н. както правят 
италиянските работници при своите окупационни стачки. Нещо което аз щях 
да реализирам в края на следващата година без помощта на японската 
вътрешна архитектура, когато нашият отдел беше изпратен в наетия за целта 
апартамент на ул. “Бистрица” близо до площад “Македония”, но за това по-
нататък…  

* 
В края на годината, през месец декември Полша отново породи надежди в 
тези, които не бяха загасили кандилата си. Нейните работници пак дадоха 
пример затова как и в условията на болшевишка диктатура е възможно да 
защитават интересите и правата си. В градовете по Балтийското крайбрежие, 
те проявиха солидарност и готовност да ги отстояват с цената на жертви. 
Стачката им, макар и “за салами”, а не за генерална социална промяна, беше 
окървавена. Тя доведе до “оставката” на генералния секретар Владислав 
Гомулка, събудил не малко очаквания при “възшествието си” в аналогични 
обстоятелства преди 14 години, по време на революционния октомври на 
1956 г.  Той бе заменен с Герек. Не очаквах нещо от смяната на генералните 
секретари в Полската Обединена Работническа Партия или ПОРП, както 
компартията се бе прекръстила след един от предишните работнически 
бунтове. Но си мислех, че тя може да стане сигнал и първа стъпка към едно 
революционно развитие, както беше в Унгария през 1956 г. И както е ставало 
в повечето от революциите, които не редко започваха с дворцови преврати, за 
да изкарат на сцената народа. За жалост и този път, нищо такова не се случи. 
Само дошлият на местото на Гомулка Герек умоляваше унизително и искаше 
от работниците да му дадат време, за да реши проблемите им. Те му го дадоха, 
за което той щеше да им се отплати само след шест години с нови 
кръвопролития. А уволненият Гомулка се жалваше в мемоарите си от 
“съъветските другари”, които отказали да му окажат “братска 
интернационална помощ” както това беше сторено при смазването на 
“Пражката пролет”, за което и той помогна с части от полската армия. 
Тези събития бяха окачествени от нашите партийни агитпропи, като 
“навдигане на подстрекаваната от империалистите реакция”. Това беше 
разбираемо. Непонятно само бе отношението на тези, които на думи желаеха 
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премахване на диктатурата. Те посрещнаха сякаш с облекчение разстрела на 
работническите стачки защото се опасяваха, че генерализирането и 
превръщането им в Социална революция могло да доведе до… нови репресии 
у нас и откриване на концентрационните лагери както това стана през 
1956/62 г. 
От анализа на стачките в Прибалтика през 1970 г. можеха да се направят 
множество изводи. Направих ги в една ученическа тетрадка, която мина през 
ръцете на мнозина от приятелите анархисти и някои други съзатворници 
доверието с които беше изтърпяло тежките изпитания на безчовечните 
режими в болшевишката тюрма. Отново, за кой ли вече път повтарях, че 
стихийните акции на работническата класа ще търпят поражения докато не 
съумеем да ги подкрепим и да координираме разнородните й инициативи със 

създаването на нелегална революционна идейна организация. 
Организация, чиито групи и отделни индивиди трябва да направят всичко, 
което е по силите им, за да станат акциите на работниците повсеместни, 
настъпателни, издигащи все по-радикални искания и стремящи се да 
привлекат на своя страна синовете си от училищата, висшите учебни 
заведения и най-вече от казармите, за да се въоръжи народа с оръжието от 
складовете на армията. След което въоръженият народ да замени със своята 
сила “силовите” министерства на държавата, като се започне с разоръжаване 
и ликвидиране на “органите”, гарантиращи господството и сигурността на 
партийната върхушка. Наред с това групите на революционната организация 
трябваше да призовават потисканите и ограбвани “бачкатори” да създават на 
мястото на разрушения държавен апарат и неговите институции, 
териториални и производствени комуни, комитети и съвети. С тяхна помощ 
въоръжените колони на революционните маси да организират изхранването 
на населението, за наложат повсеместно участие на всички властници, 
паразити и тяхните преториянци в трудовите процеси, да разпределят 
ежедневните задачи в сферите на производството, разпределението и 
услугите помежду си. Да подпомагат тружениците при експроприирането и 
конфискуването на недвижимите и движими имущества на “новата класа” и 
разпределението им посредством всевъзможните комуни, комитети, съвети и 
други форми на организиране. Разпределението трябваше да се извърши в 
полза на най-нуждаещите се и онеправдани сред “низшите класи” под тяхния 
пряк контрол. Изобщо, въоръжените революционни групи трябваше да се 
превърнат в мотора на всевъзможните инициативи и изяви на масите в 
обществения живот. И накрая, но не на последно място по важност – да 
извършват системна пропаганда, ставайки генератор на идеи, чрез 
овладяване на телевизията, радиото, вестниците и т.н., като ги използват за 
разпространение на революционния пожар в другите колонии и в 
метрополшята на “съветската” империя. 
Отговаряха ми, че това са бълнувания и привеждаха хиляди аргументи 
против. Сочеха примерите на всички предишни провали на революционните 
опити и въстания в някои от Източноевропейските страни, за да докажат 
невъзможността и безизходицата от “така създалото се положение”. И накрая 
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казваха, че армиите на Варшавския пакт ще окажат “братска помощ” на 
изпадналите в беда номенклатурчици в страната на започналата революция.  
Тяхните аргументи не бяха убедителни защото бях видял парализиращия 
страх, овладял копоите в затвора и партийните началства по време на 
Унгарската революция. Мислех, че съм проумял на какво са способни силата 
на волята, куража, постоянството и обединените усилия и акции на няколко 
стотици революционери. Но тези непрекъснато повтаряни в различни 
вариации аргументи и абсолютното нежелание да се търсят средства, методи 
и решение на задачата за разбиване на диктатурата, разкриваха душевното 
състояние, смазаното самочувствие на работниците, убитото чувство за 
реванш и пораженството на битите в първия бой. Такива събития отново ме 
изправяха пред необходимостта да си отговоря на въпроса: Не е ли време “да 
потърся друг пролетариат”? 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
През това време, тогавашният началник на II отдел и зам. Н-к на VI у-ние на ДС 
полковник Гелков натоварва своя подчинен подполк. Трачев от II отделение 
на същия отдел, да извърши “Проучване по местоживеене” и “по месторабота 
на анархиста Георги Костадинов Георгиев”. Резултатите са два “Строго 
секретни документи”.  
 
Първият е една неграмотна, ръконаписна, безадресна и недатирана бележка с 
която подполковникът съобщава на своята “йерархия”:  
“ГКГ живее на стария си адрес. Работи в м-во на Вътрешната търговия, отдел 
“Организационно изследователски проекти за инф.?” 
Жена му се казва Климентина Илиева Костантинова, род. На 13.02.1940 год. в 
гр. София. Работи като ??? в института за бълг. Език и литература. 
Установена е връзка с семейството на Асен Здравков и жена му Нена 
Здравкова на телефон 896 375 и в Т.П.Ц. на жена му 32-21-93 Които го 
наблюдават” (NB: “Наблюдателите”-доносници са домоуправителя Здравков – 
офицер от авиацията и жена му Нена.) 
 
Вторият документ е машинописен рапорт от 16.11.1970 г. в който е записано:  
 

“Др. началник, 
 
На 9.11.1970 г. проведох разговор с др. Димов, директор на ИЦ при м-во на 
вътрешната търговия, за поведението на анархиста ГКГ. От др. Димов, който е 
член на БКП и проверен човек, разбрах следното: Преди една година отишел 
при него ГКГ по препоръка на покойния сега Стефан Терпешев, да търси 
работа при него. Още като се запознали Костадинов направил декларация 
пред др. Димов, че той като младеж е допуснал една необмислена постъпка, за 
която не могъл да си прости никога. (NB: А-а-а, не така др. Димов! Копоят 
казва, че си «проверен човек», а ти какви ги бръщолевиш? За въвеждане на 
«органите» в заблуждение могат да смъкнат не само доверието си, но и 
кожата ти...) Признал, че взривил бюста на Сталин (NB: Какъв ужас!), за което 
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бил осъден на 20 години затвор. В затвора лежал 10 години. Там не бил зле 
(NB: Бил почти като на курорт) и не си прахосал времето напразно. През 
цялото време работил над себе си, като се просвещавал. (NB: В потвърждение 
на Димовите лакардии, виж 13 характеристики на затворника ГКГ във II част 
на спомените!) След излизането му от затвора му било разрешено да следва, 
за което бил много благодарен (NB: От никого не съм искал и никой не ми е 
давал разрешение да следвам. През 1963 г. тази практика беше премахната. И 
никога, на никой от властниците не съм благодарил през живота си! Няма за 
какво. От тях имам да вземам, нямам да давам!). Завършил висшето си 
образование и сега пак работел усилено над себе си, за да набави загубеното. 
Той заявил на др. Димов, че бил готов на всичко, за да докаже на дело, че е 
решил да работи за народната власт. (NB: Ай-ай-ай! Какви ги дробиш бе др. 
Димов? Даваш ли си сметка какво можеше да ти се случи, ако висшестоящите 
копои бяха разрешили на бедния натегач Трачев «да влезе в контакт и 
проведе беседа с анархиста, обекта и лицето» ГКГ? Подчертаването е мое.) 
Тежала му само една мисъл, която го преследвала като кошмар, че му нямали 
доверие. При тая декларация др. Димов го вземал на работа, въпреки 
несъгласието на някои от зам. министрите, с една единствена цел да му 
помогне и го възвърне към живота. (NB: Истината е, че би ми тежало 
безкрайно, ако копоите ми имаха доверие! «Др. Димов» не казва на Трачев, че 
за да ме назначи, беше поискал благословията на «самия Пеко Таков», чрез 
кумеца му и мой «братовчед» Стефан Терпешев. Защото Стефан вече бе 
покойник и копоите трудно можеха да го разпитат, а министър Пеко бе дал 
съгласието си, но устно и можеше да се «изметне като чамова дъска». Защото 
по това време той си имаше свои главоболия, които го изпратиха в заслужен 
пенсионерски покой. «Първият» го беше принудил да си подаде оставката, 
позовавайки се на аферата на синчето му Янчо заедно с внучето на Търпеша – 
«малкия» Добри - син на покойния Стефан и внук на покойния «легендарен 
генерал». Частнотърговската сделка «от публичен характер» за продажбата на 
вагони с кожухчета в Турция се оказала неочаквано доходоносна, което 
предизвикало завистта на други соц-плейбой. Янчо Пеков Таков и другарчето 
му използвали положението, връзките и «авторитета» на бащи и деди - Пеко 
беше министър на търговията. Това, разбира се е само претекст, защото 
корупцията, далаверите на едро и всички възможни престъпления, бяха 
просмукали системата до мозъка но костите и станали «стил на живота» в 
горните етажи на властта. Иначе Живков трябваше да уволни сам себе си, да 
речем, заради контрабандата с оръжие за Южна Африка на собствения си зет 
«Батето» - съпруг на любимата и незабравима щерка Людмила, която пък 
купувала бижута на килограми при посещенията си в Иран на шаха Али Реза 
Пахлави и пращана в другите страни, като «амбасадрисла» на Тато си. Той 
искал да се отърве от присъствието на старите партийни кадри, които го 
засенчвали с «по-голямия си актив преди девети», а Пеко беше един от 
последните. Така двамата търговци бяха арестувани «за назидание», Янчо – 
осъден влезе в затвора, за да се прави «След десети ноември» на дисидент, 
когато «Батето» разказваше, че бил «разработван от ДС», а «примата на 
българската естрада» Лили Марлен, пардон Иванова, се разведе с Таков-
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младши още тогава, защото вече ги нямаше авантите от свекъра министър и 
член на политбюро и по-нататъшното продължение на това роднинство 
можеше само да навреди на кариерата й. Самият Пеко Таков излетя по 
допирателната, като заслужил «персонален пенсионер» и оставен на 
доизживяване, а на негово място се появи новият министър Георги 
Караманев, който, инспириран от Тодор Живков, проведе 29-ата 
реорганизация на МВТУ за 28 години «народна власт» от 9-и насам. При 
такова положение на нещата, на Димов не е оставало друго спасение, освен да 
се придържа към избраната вече «стратегическа отбрана» в писмото си до 
първия столичен копой - генерал Минев и да твърди, че «искал да ме връща 
към живота и затова ме назначил, въпреки несъгласието на някои от зам.-
министрите».  
Както и да било, «защитавайки ме» Красный нос си е пазел задника с локуми 
за моите кошмари от «допуснатата, като младеж, необмислена постъпка, за 
която не съм могъл да си простя никога» и от несподелената любов с... 
«народната власт». В крайна сметка, можем да разберем другаря Димов. 
«Човешко е.» Всеки избира начин на защита, съобразно своя манталитет, 
нравствен интегритет и динамичен стереотип, но със своя избор, той е създал 
илюзии у копоите, че съм втасал за… «контакти и беседи».)    
Костадинов бил назначен като главен специалист-математик – продължава 
своя рапорт Трачев. Той се проявил като изключително умен и способен в 
специалността си. По негово предложение са били направени нови модели и 
програми в ИЦ. (NB: Тя стана, като в песента на нашия Мардохай, който си 
тананикаше: «И светците с голи патки ще приложат нови хватки.») Полагал 
грижи за обучението на нови кадри. Работел повече от определеното време. 
Държал се много добре с всички и за всичко се допитвал до ръководството. 
(NB: За какво ли бих могъл да се допитвам до разните полуграмотни идиоти, 
които обикновено запълват ръководствата?) Ползва се с доверие и авторитет 
сред колектива. Никой освен Димов не знаел за неговото минало. (NB: Никой 
друг, освен… Куби и Катя Гюлеметова, Пипи и Николчо, Пепа и Соколова, 
Лисев и бать Косьо, Тишинката и Боре Георгиев и т.н., и т.н. защото аз никога 
не криех миналото си с което се гордея. Сигурно би било много по-лесно да се 
изброят тези, които не са го знаели, ако е имало такива в Центъра.) 
Но преди известно време той получил съобщение, че трябва да напусне  
София и замине за Благоевград на работа. (NB: Трачев дори не си е направил 
труда да провери от кого е «полученото съобщение» и как, въпреки него, цяли 
седем месеца, до срещата му с Димов, продължавам да работя в София! Такива 
мърлячи би трябвало да бъдат уволнявани немедлено!) Това съобщение го 
посрещнал с огорчение, че не му се гласува доверие. (NB: Пак ли?) Независимо 
от всичко, отишъл при др. Димов и му казал: «Др. Димов, аз работя върху нови 
модели, макар и да не съм при вас, ще ги довърша и ще ви ги изпратя.» (NB: В 
разказа на Димов аз съм представен пред копоя почти като един Матросов, 
готов да запълни амбразурата! И всичко това е съчинено, наверно не с лоши 
намерения, от разкаялия се някогашен сталинист, който ме молеше да не 
говоря в негово присъствие против «законноустановената народна власт», за 
да не попреча на мирното му и тихо пенсиониране през идната година…) 
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Наскоро след това постъпил в болница. Правили му операция от хемороиди, а 
след това някаква друга операция и в момента се намирал в медицинската 
академиа на лечение. (NB: Ако подполковникът бе надникнал в нашето 
«шантие», щеше да разбере, че не съм в медицинската академия (МА) и че 
Димов май е искал да предотврати заставането ни лице в лице. А от «досието» 
е могъл да научи, че преди 11 години съм бил изпращан от колегите му в 
затворническата килия на психиатрията при МА, което бе допълнително 
основание за познаващите ме копои да избягват всякакви срещи и 
«контакти», минавайки по отсрещните тротуари.) 
Като се има предвид горното др. Началник, с цел изясняване на някои 
моменти от живота на обекта и вземане отношение по него, 
 

П Р Е Д Л А Г А М 
 
Да ми се разреши да влезна в контакт и проведа беседа с Георги Костадинов. 
 
София, 16.ХI.70 г. 
Нап. В 1 екз.                                                                                               ИЗГОТВИЛ:  
Изп. Трачев                                                                                             подп. П. Трачев 
Нап.МС» 
 
Върху «Рапорта» му полк. Гелков е поставил следната резолюция: 
 

«Др. Трачев 
 
Когато лицето оздравее, да се доложи, за да обсъдим под каква форма ще 
установиш контакт с него.  
       20.11.70 г.                                                                                        Подпис: Гелков« 
 
(NB: Този «рапорт» е още едно доказателство, че и през 1970-а съм продължил 
да бъда «обект» на копоите по ДОН «Анархист». Достъп до това «дело» не бе 
осигурен и от комисията «Костадинов», поради което не ми е известно как е 
протекло «обсъждането на формата на контакта с лицето…» Зная само, че за 
негово добро, Трачев… не е получил исканото разрешение от «йерархията», 
поради което може би и днес продължава да си яде тлъстата пенсия, да слухти 
и да доносничи, като...  «обичан съпруг, баща и дядо под прикритие» и 
«доброволен щит и меч» на пазарната ни демокрация.) 
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ГЛАВА ХХХ 
В КОЯТО ДИМОВ  МЕ НАЗНАЧАВА ЗА НАЧАЛНИК 

ОТДЕЛ  “ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ОПЕРАЦИИТЕ  И ПРОГРАМИРАНЕ” 
 
Копоите на ДС не ходят с визитни картички на ревера, като окръжния 
шпионин на Бранислав Нушич. Те действат тайнствено както се полага на 
тайните служби и аз не знаех нищо за тяхните полицейски мероприятия от 
края на 1970 г.. Димов, като “член на БКП и проверен човек” не ми каза нищо 
за “контактите и беседите” си с куката от VI-о управление на Сигуранцата. Но 
това нямаше особено значение в моя случай. Защото ние анархистите сме 
снабдени с вечни “вълчи паспорти”. По пътя към нашия идеал ние сме 
обявили война на държавата. Във войната ни с “органите”, като най-
концентриран израз на държавността, са възможни временни примирия. 
Мирът с тях обаче, особено вечният, може да настъпи само в… гробищата. 
Затова в отношенията ни съм се ръководил от някои безвъпросно ясни и 
всеизвестни максими, като АКО ИСКАШ МИР ГОТВИ СЕ ЗА ВОЙНА или НА 
ВОЙНА, КАТО НА ВОЙНА! Никога няма да забравя разказа на бай Васил Народа 
в Пазардишкия затвор за трагичния край на Георги Шейтанов край Белово. 
След неуспешния атентат на болшевиките в “Света Неделя” на 16 април 1925 
година, той бягал с Мариола от настръхналата държава, но не носел 
револвера си. Бил казал: “Омръзна ми да стрелям и убивам слугите на 
голямите престъпници.” Дали е било сантиментален изблик или зле разбран 
хуманизъм, не се знаело. Може би го е направил заради своята Мариола? Но 
убийците не страдали от скрупули - двадесет години по-късно, край Марица 
били изровени скелетите им с тия на други приятели, търсещи спасение в 
бягството от бялия терор. От баща си пък, бях запомнил следните правила: 
Ако имаш револвер, избягвай да го носиш; Ако го носиш, избягвай да го 
вадиш, но ако го извадиш… СТРЕЛЯЙ! От случая с Шейтанов и съветите на 
баща ми си бях извлякал, като в силогизъм своето заключение и вече не се 
разделях с “подаръка на Анто”. Знаех, че с него също мога да отида в гроба, но 
револверът поне ми даваше един шанс. Нали на надгробната плоча на 
откривателя му пишело “Бог създаде хората, а Самуел Колт ги направи равни.”  
От последвалите събития обаче, можеше да се заключи, че копоите още не 
бяха получили разрешениее да превърнат тайната война в открита. След 
условното ми оставяне в София през пролетта на изтеклата “юбилейна 
година”, като че ли тяхния шеф Солаков им бе забранил да предприемат 
репресивни мерки, докато не съберат достатъчно убедителни доказателства 
за една присъда. Затова животът ми следваше своя “нормален ход”.  
И през новата 1971 г. “техническата безработица” на автоматизаторите в ИЦ 
при МВТУ продължаваше. Куби го нямаше, ЗИТ-151 беше извадена от 
сандъците и положението ставаше напечено. Димов беше назначил Андреев 
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за главен инжинер и шеф на бъдещата “електронна обработка” на данните от 
филиалите на столичната търговия. Новият н-к беше около 35 годишен млад 
човек, висок, слаб с малка глава и болнаво, прежълтяло лице. Беше завършил 
политехниката и работил в завода, производител на нашите ЕИМ по японски 
лиценз. Той щеше да се грижи за “хардуера” на ЗИТ, но това не беше 
достатъчно. За да се завъртят лентите на шестте му магнетофона и да започне 
да бълва отчети, фактури, ведомости и т.н. бяха необходими програми, тоест 
“програмно обезпечение”, както наричаха тогава софтуера на компютрите. А 
за създаването на последния бяха нужни програмисти. Тогава “Красный нос” 
ме извика в кабинета си и рече: 
- Другарю Константинов, удря твоят час – часът на голямата математика, 
която ти казах, че сме решили да правим. Куби си отиде и аз не виждам друго 
спасение в този тежък момент за Центъра. Не става дума за мен. Аз излизам в 
пенсия тази пролет. Но мисля за хората от изоставените шантиета. И това, 
което ми идва на ум е че ще трябва да ги подготвим за работната фаза на 
проекта за нашата АСУ. Разбрах, че си систематизирал записките си по 
програмиране. Ще можеш ли да изнесеш един курс пред всички наши 
проектанти. Ще имаш всичкото време, което ти е необходимо и моята пълна 
подкрепа, само да ги подготвим тия хора да си вадят хляба в условията на 
започващата НТР. Иначе ще трябва да отидат на работа в счетоводствата на 
обединенията, в магазините и складовете, а ще е жалко да ги загубим като 
специалисти – толкова пара потрошихме за досегашната им подготовка с 
Куби. А, какво мислиш? 
Не мислих дълго. Приемането на предложението да продължа обучението на 
колегите по “Ланкастерската система” и размножаването на полуграмотните 
участници в НТР обещаваше да бъде забавно. Затова отговорих на 
превърналия се в слух и очакване директор с почервенялия от много ичкия 
нос: 
- Наполеон бил казал: “Първо да започнем военната операция, пък после ще 
анализираме резултатите от нея”. Така, че нищо не може да ни попречи да 
започнем курса по ФАСП, а ползите и вредите от него ще проличат, когато 
наченем да пишем програмите... 
Незабелязал или правещ се на незабелязващ завършека на последната ми 
фраза, Димов рече с разведрено лице: 
- Ей, мислех си, че на тебе може да се разчита. Знай, че като приемаш 
предложението ми, не е “за бог да прости”. Планът ми е, един ден ти да 
заместиш Кубето в работната фаза, и тоя ден не е далече. Сега всичко ще 
зависи от теб. Като казвам всичко, пред очите ми са най-вече четиридесетте 
човека от четирите шантиета. Трябва да им помотнем! Повечето от тях хранят 
семейства с деца, нали? Мислиш ли, че е възможно да започнем обучението им 
от идния понеделник? 
Отговорих утвърдително и се усмихнах, защото през ума ми мина, че може би 
предстои да разиграем с нашите автоматизатори един нов, “електронен” 
вариант, на приказката от “1001 нощи” за Али баба и 40-те разбойници. Не 
зная как Димов изтълкува усмивкта ми, но той стана от стола си, стисна ми 
ръката и каза: 
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- Аз ще издам заповедта, а ти се приготви да започнеш курса от понеделник. 
М-м-да, машина нямаше, програмите, ако стигнехме до тях, нямаше как да се 
проверят дали изобщо ще работят. Приличаше ми на обучение по “сухо 
бръснене” на чужда глава. Дано упражненията да не наподобяваха тези на 
старши-асистент Бърнева с чиито мъки се забавлявахме през последната 
университетска година. 
Така през следобеда на един от понеделниците на месец януари 1971 г. аз 
започнах моя курс по ФАСП пред “учениците” ми. Сред тях имаше хора пред 
пенсия, като изкукуригалия преждевременно Кузманов и млади, които 
виждах за първи път. С отдела на Бошев дойде и разпределения при него 
миналата година колега Бърнев. Може би беше случайно съвпадение на 
имената с маститата двойка математици. Следобедните лекционни четири 
часа провеждах в нашата “Японска зала”, която беше преобразувана за целта. 
От центъра закупиха още столове и дълги бяли маси, които наредиха като 
чинове. Беше ми доста трудно да се справям с една нова материя в която 
нямах никаква практика. И започнах отново да подготвям лекциите си 
ежедневно, да не кажа еженощно. Имаше случаи когато ставах в 5 часа 
призори, за да започна подготовката на поредната лекция. Отивайки сутрин 
на работа, предиобед я преписвах на чисто. После тя биваше отпечатана с 
мълниеносна скорост на пишуща машина от Пепа, а старата мома Джипова я 
размножаваше в 40 екземпляра. Тя работеше на Ксерокса – едно истинско 
чудо на техниката, което изкарваше точни копия от всякакви документи и 
книги. Един казваше, че и обувката да си сложиш, и нея ще копира без грешка. 
(За нуждите на “шантиетата”, Куби беше настоял да се закупи една 
фотокопирна машина “Ранг Ксерокс”, която струвала 21 хиляди долара заедно 
с поддръжката и консумативите или колкото два апартамента по тогавашни 
цени.) За всеки от колегите имаше по едно печатно копие от моите записки. 
През следобедите те идваха от своите “шантиета” и аз им изнасях 
подготвения урок по асамблер за ФАКОМ.  
Курсът минаваше скучно и отегчително, защото инструкциите на асамблера с 
промените, които предизвикваха в оперативната памет на компютъра и които 
аз им рисувах схематично, изглеждаха твърде абстрактно на “учениците” и 
далеч от тяхната досегашна работа, интереси, навици, начин на мисление, а и 
възможности. Случваше се често да разговарят помежду си на висок глас и 
трябваше да се надвикваме. За да прикова вниманието им бях принуден да 
прибягвам до една стара даскалска хватка: вдигах на черната дъска някой от 
най-шумните и го карах да възпроизведе или обясни току що изложения от 
мен пример. Веднаж ми си наложи да “помоля” Бърнев и неговата 
събеседница да излязат от залата и продължат разговора си навън. Бях почти 
сигурен, че от това обучение на ум и разум, няма да излезе нищо 
положително. Най-много да се увеличеше броят на претенциозните 
полуидиоти. Друг резултат едва ли трябваше да се очаква щом никой не 
можеше да тества наученото, а и “учителят” не познаваше друго освен 
“програмирането” в университета на машинния език на “Минск-2” - 
допотопната съветска ЕИМ с която Сендов бе успял да обзаведе Института по 
математика към БАН. За нуждите на научните работници и подготовката на 
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университетски кадри за бъдещата електронизация, автоматизация и 
кибернетизация във всички сфери на соц-стопанството на НРБ. Може би Куби 
имаше право когато се произнасяше не особено ласкаво за нашите “туземци”? 
Разликата ни с него беше в интерпретацията на фактите. Сред тях два, които 
ми идват веднага на ум. Първо, “туземци” има навсякъде – и в родната му 
Франция. Може би в по-малък процент? Не всички са годни за всяка работа, 
поради различия в интелекта и физиката. Причините за това обективно 
неравенство между хората са много. Ние искаме да премахнем социалните. И 
второ, което е може би най-важно в нашите разбирания: Ние сме толкова 
враждебни спрямо държавата, колкото и срещу стоковата или “пазарната 
икономика”. (Още един евфемизъм с който идеолозите и политикономистите 
на капитала се опитват да избягат от капитализма, дума от чиято употреба 
самите те се срамуват и й търсят по-благозвучни заместители.) От тази ни 
позиция произлизат много следствия сред които и нашето искане за социално 
равенство. Ние считаме, че докато технологическото и икономическо 
развитие не направят реализуем идеалът на Сен-Симон: “От всекиго според 
възможностите, всекиму според нуждите”, дотогава за всеки обществено 
признат полезен труд, изпълняващите го – дали са чистачки или Айнщайн - 
следва да имат еднакъв достъп до произведените блага. С Куби бих се съглил, 
че не от всички 40 “разбойници” Али баба можеше да направи програмисти. Те 
работеха в компютърен център и трябваше да имат известни понятия за 
функционирането на машината. От тук нататък започваха различията ни с 
френския “комунист”. Ние никога няма да се съгласим той или кой и да е друг 
гений или мошеник, да получава повече от всичките 40 “разбойника” взети 
заедно.  
Както и да е, при тези обстоятелства и различия, курсът по програмиране на 
асамблер продължи три пъти по-дълго от нашия в завода. Акцентирах върху 
съществените моменти, повтарях, препитвах курсистите или се връщах 
отново към преминатия материал, сочейки на колегите къде, в коя от 
размножените лекции могат да намерят новия урок. Наложи ми се няколко 
пъти да ходя в завода при Николай Христов за разяснения и дапълнения. Не 
може да се каже, че беше много отзивчив.  
Един ден, докато се потях на черната дъска с поредните инсрукции и 
схематично рисувах последователните картини в оперативната памет на 
компютъра, в японската зала влезе “самият той” - кандидатът на 
икономическите науки (КИН) Борис Димитров или още Боре “Халата”, както 
го наричаха тези, които го познаваха от Коньовица или от “Оргпроект”. 
Доведе го бай Димитър Димов, за да ни го представи като евентуален бъдещ 
заместник след като излезе в пенсия. “Халата” беше като изваден от кутия – 
облечен в елегантен костюм в гълъбов цвят със снежно бяла риза и 
виненочервена вратовръзка. Около 40 годишен, той имаше по-състарен вид. 
По зачервеното му, като на апоплектик или пияница лице, с врязани отвесни 
бръчки, бяха изписани напористост, наглост и незачитане личността на 
другите. Заприлича ми на груповия началник в нашето “следствие” – Райчо 
Иванов. Скоро “Халата” щеше да се развихри и въведе, с гръм и трясък, своя 
стил на работа в живота на центъра. От това щяха да произтекат редица 
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конфликти и конфузии. Той се ръкува с всички и ни пожела успехи в 
усвояването на програмирането, защото скоро щяло да започне 
“внедряването” на наследството на Куби.  
Курсът завърши без изпити от което всички си отдъхнаха. Имаше 
общообразователен характер и освен това, макар и на празни обороти, 
трябваше да върти и запълва “работното време” на осиротялите проектанти. 

* 
Когато на Димов оставаха броени седмици до пенсията и новият щат на 
Центъра беше окончателно утвърден от Плановия комитет, той ме извика 
отново в кабинета си: 
- Другарю Константинов, мисля, че свършихме хубава работа през тази година 
и половина, която прекарахме заедно. Аз скоро ще ви напусна, но чувствам 
едно задължение към теб и мисля, че сега е момента да се издължа. Казах, че 
разчитам на теб да заместиш Куби. За да имаш тая възможност и за всичко, 
което направи за Центъра и за персонала от проектанти и програмисти, съм 
решил да те назнача за началник на новооткрития отдел “Изследване на 
операциите и програмиране”. Някои предлагаха другарката Танева (Пипи), но 
аз мисля, че ти си по-подходящ. Един мъж ще има по-голям авторитет, а и тя е 
още млада – има мегдан тепърва да расте. Съгласен ли си да пусна заповедта?    
В известен смисъл Димов ме изненада с офертата си и ме свари неподготвен. 
Казах му, че при моето минало това ще породи много недоволства, злоезичия 
и конфликти – не само с бъдещия му заместник, който, доколкото разбирам от 
хора, е властна натура, а пък аз такива трудно понасям. 
- Ти остави това на мене – рече “Красный нос” и добави: Колкото до голямия 
Борис, той ще омекне, като види, че няма кой друг да му върши работата. 
- Все пак, нужно ми е малко време, за да обмисля предложението Ви. 
- Дадено, другарю Константинов, но мисли по-бързо защото щата трябва да 
бъде попълнен. Иначе ще закрият поста или ще трябва да назначавам друг 
или друга, а ще бъде жалко.  Ако питаш мене - “сакам отговора да е ДА!” Ти 
нали си македонец, ще ме разбереш. 
Разделихме се със смях. За всичките ми “трудови подвизи” през изтеклата 
година и кусур от постъпването ми в Центъра на МВТУ, Димитър Димов ми 
предлагаше поста началник на новооткрития отдел. С Мирослав се шегувахме, 
че Пеко Таков ще си носи операциите от язва в моя отдел, за да ги изследваме.  
Кои бяха различните “За” и “Против” неочакваното предложение? Ако го 
приемех, новата позиция би ми позволила да надникна по-лесно в кулоарите 
на управлението и властта – неща към които винаги съм проявявал дълбок 
интерес. Опознаването на механизмите им улеснява тяхното повреждане. 
Щяха да нарастнат възможностите за един интелигентен саботаж, ако имах 
ум и не ме напуснеше куража. Тук споделям някои свои разсъждения, отиващи 
много по-далече от заемането на една началническа длъжност, без да 
ангажирам други с тях. Във войната срещу нас, държавата е използвала и 
докато съществува ще използва преди палачите, своите пипала – шпиони, 
агенти, провокатори и предатели - за да ни разузнава, разложи, 
противопостави и в крайна сметка унищожи. Въпросът, който съм си поставял 
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е моралев, утилитарен, практически и исторически: Имаме ли право да 
действаме с нейните средства и методи срещу властта? Нечаев и Бакунин 
отговаряха: “За нас е морално всичко, което съдейства за тържеството на 
Социалната революция и безнравствено и престъпно това, което й пречи!” Е, 
добре, аз считам, че ДА БЪДЕМ МОРАЛНИ СПРЯМО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И 
ЗАПЛАТЕНИ УБИЙЦИ И ИНКВИЗИТОРИ НА ВЛАСТТА е БЕЗНРАВСТВЕНО! 
Защото противното би означавало да не лъжем когато ни разпитват в 
“следствието”, ако сме оставили да ни арестуват и да не стреляме срещу тия, 
които ще ни разстрелят или унищожат “безкръвно” в каменните душегубки. 
Познаването на враговете на революцията е половин победа. Следователно, е 
морално да ги разузнаваме – отвън и отвътре! Още повече, че нагърбилите се 
с тая работа революционери я вършат доброволно и безплатно. Изключение 
прави куршума с който копоите ще заплатят на нашите “къртици”, ако ги 
разкрият, а ние се окажем безсилни да вземем за размяна някой 
“високопоставен”  заложник. “Къртичината стъпка” е въпрос на съзнателен 
избор, който освен психологическата и практическа подготовка, изисква още 
едно условие: посветилите се на свръхрискованата и опасна задача, да 
получат съгласието и защитата на организацията. Ако отишлите в “светая 
светих” на държавната машина не могат да издържат на ежедневното 
напрежение от общуването си с тези, чиято професия е унищожението на 
революционерите и на възмущението и отвращението от “работата” с която 
са се заели, следва да споделят това с организацията и да се оттеглят. Но, ако 
се корумпират, поблазнени от властта и привилегиите, които се “полагат” на 
овластените и се присъединят към палачите и садистите на държавната 
машина, тогава a la guerre, comme a la guerre, както казват французите. За 
съжаление, такава организация тогава нямаше, а и сега е само мечта. Тя става 
реалност обикновено в революционните ситуации и във войната на класите. 
Война, която отива отвъд словесната фаза и… фраза. 
В нашия случай, организацията беше “неформална”, тоест негодна да поеме 
отговорността за подобна стъпка. Но ако се съгласех да оглавя отдела при ИЦ 
на МВТУ - “Изследване на операциите и програмиране” аз не влизах в 
“сърцето” на държавата, а в нейния заден двор. Щях ли да мога да избегна 
ямите в него и да не се изцапам в боклука му? Мисля, че да, но единственият 
сигурен критерий е практиката и в крайна сметка – ЖИВОТЪТ. По природа аз 
съм любознателен човек и си позволявах множество “експерименти” върху… 
собствената си кожа. (Последният по дата експеримент беше съгласието ми да 
поставя кандидатурата си за “комисията по досиетата”. Само че националната 
служба за сигурност с нейният главен комисар Драшков, първият копой – 
министърът на вътрешните работи Румен Петков, комисията по държавните 
тайни на Цвета Маркова, парламентарната комисия по вътрешен ред и 
сигурност, слугинската преса и грамадната част от псевдоопозицията го 
провалиха. В известен смисъл, този “провал” беше най-високата оценка, която 
държавата може да даде за качествата на един революционер.) 
Но нека не забягваме с половин живот напред! Ако приемех офертата на 
Димов, щях да проверя дали началническото “битие” нямаше да ме постави в 
противоречие с анархистическото ми “съзнание” и дали първото щеше да 



 19 

повлияе на последното? След всичко, което бях преживял, видял и премислил 
през първата половина от живота си (тогава не знаех, че ще има и втора), това 
ми се струваше невъзможно. Надявах се, че ако приема, ще бъда специален, 
може би несрещан тип началник, който не само няма намерение да прави 
кариера, за да “порастне”, но преди всичко, иска да провери и ако се създаде 
възможност да “бръкне” в ония места в които системата беше най-уязвима и 
беззащитна. Аз мислех, продължавам и сега да го мисля, че ние сме със 
свободна воля и при всички обстоятелства всеки от нас има възможност да 
направи своя избор: на борба с “Левиатан” или на капитулация и асимилация 
от него. Тогава по-скоро ме смущаваше първата част от въпроса: 
противоречието началник-анархист? И не защото властта можеше да ме 
преобрази. Знаех, че и на това поприще борбата срещу нея щеше да продължи, 
макар и с други средства. Щях да направя всичко възможно против 
авторитетите, на първо място против своя собствен, за да се държа като равен 
с всеки. Освен с доносниците, които трябва да бъдат елиминирвани, 
обезвреждани или изолирани. Една не лека задача в общество, в което 
повсеместно властва “единоначалието”, където обикновеният човек стои със 
свалена шапка пред държавата и се страхува от полицая и бюрократа, а 
предателството е станало текуща практика. По-скоро ме занимаваше какво би 
било отношението на приятелите, с които си имахме пълно доверие? Дали 
щяха да си кажат, след като научат, че съм “издигнат на ръководен пост”,: “И 
тоя се продаде и потегли по стълбата на Смирненски”. И не беше ли 
направеното ми предложение да заема началническото място, опит на 
копоите да ме купят, неутрализират или поне компрометират?  
Бях самоуверен в това що зависеше от мен: Аз не се продавам, дори за 
всичкото злато на света и никога не съм бил и няма да бъда неутрален. 
Колкото до компрометирането, то зависеше повече от преценката на 
приятелите за мен. Мисля, че досега бях показал и на тях, и на опиталите се 
копои от ДС, че съм некомпрометируем. Само бъдещето можеше да даде 
окончателна оценка на моя демарш и отговор на въпроса КОЙ-КОГО? - 
Терористическата машина на диктатурата или човекът, готов да й се 
съпротивлява при всички и всякакви обстоятелства? От отговора щеше да 
зависи нейния успех или поражение в компроматната война и моят - в 
саботирането й. След обстойно обмисляне, без да търся съвети, дадох 
съгласиего си пред Димов. Заповедта за назначението ми влизаше в сила от 1 
януари 1971 г., но директорът я издаде с по-късна дата, когато пенсонирането 
му беше “в кърпа вързано”. В нея се упоменаше трудовия ми стаж “по 
специалността – една година един месец и четиринадесет дни.” Брутната ми 
заплата порастна от 125 на 185 лева, само че тя беше фиктивна. Всъщност 
получавах “чисти” 139 лева, което по банковия курс “продава” възлизаше на 
малко повече от 50 щатски долара…  От “номиналната заплата” държавата 
удържаше 5 % за липса на достатъчен трудов стаж по специалността за 
заемане на длъжността (за началническата тогава бяха необходими поне 12 
години). Удържаха ми още данък доход 12 %, който беше “плосък”, тоест 
еднакъв за всички заплати, 10 % “ергенски данък” за това, че бях бездетен, 2 
лв. местен данък за Софийския въздух и 1 за профсъюза, макар да не участвах 
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в неговата “деятелност”, която се изчерпваше с организирането на 
“социалистически съревнования”, “насрещни планове” и излъчване на 
“удаарници на социалистическия труд”.  

* 
Предстоеше реорганизация на съществуващите отдели и преразпределение 
на “кадрите” в ИЦ. Това ставаше в кабинета на директора, където се беше 
събрала тричленка в състав той, Борис Георгиев и Косьо Бояджиев. Те 
определяха какви ще бъдат новите структури и хората в тях, а някои от 
колегите се опитваха да ги подслушват през вратата, за да разберат кой къде 
отива.. Беше решено новосформираният отдел по програмиране да бъде 
настанен в “японската зала”, която така си и остана само в проект. Когато се 
разчу, че в нея ще началничествам аз, новината бе посрещната с негодувание 
от някои колеги с които бяхме работили дотогава заедно... Пепа 
машинописката казала зад гърба ми, че работите отивали на зле “откак 
почнаха и фашисти да ни управляват”. Това беше същата Пепа, която, когато 
се върнах от емиграция след 20-годишно отсъствие и устроихме една вечеря в 
ресторант с хората от някогашния отдел ми каза, че е “седесарка до мозъка на 
костите си”. Повреден от френското възпитание, трябваше да изслушам и 
уроците на тази юначна седесарка за Промяната от 1989 г. На възраженията 
ми, че политическият конгломерат наречен СДС е създаден с подкрепата на 
“перестройчиците” около Луканков и Младенов, за да имитира “цивилизована 
и демократична” борба срещу властта на прекръстената БКП, Пепа каза 
нервно, че не иска да слуша никакви критики по адрес на неговите лидери.  
Недоволна беше и Пипи. Тя се надяваше да заеме началническото място, което 
Димов повери на мен... Започнаха злословия, които създаваха тягостна 
атмосфера и настроения. Напрегнатите отношения се чувстваха особено в 
началото, когато се събрахме в стаята на мъртвородената японска мечта с 
колегите с които трябваше да осигурим “програмното обезпечение” на 
оставените ни в наследство проекти на Андре Куби от “Оргама” - Франция… 
В залата имаше две “главни специалистки” – Йорданка Белчевска и Маргарита 
Неделчева. Първата пожела да дойде при мен, за да избяга от Бошев, като от 
по-голямото зло, а Маргарита идваше от отдела за компютеризиране и 
автоматизиране на Обединението “Хранителни стоки”, ръководен от Петър 
Стоянов. Борис Георгиев ме предупреди да внимавам с тях защото са в остра 
конкуренция, независимо от привидното приятелство. Помежду им се водела 
тайна война за първенство, която всеки момент можела да стане открита и да 
се отрази зле върху работата на цялия отдел. Освен тях, пристигнаха старите 
ми колежки Надин Соколова и чехкинята Мадлен, които също трябвало да се 
преквалифицират в програмистки. Имаше и четирима новоназначени: 
новоразпределения, завършил семестриално математик Бърнев, Дафинка и 
Стефчо, които токущо бяха получили гимназиалните си дипломи и 
племенницата на Димов Катето от което бай Димитър искаше да направя 
програмист, за да си вадела и тя хляба. Заплатите на последните трима бяха 
по 80 лева. Те бяха сред най-ниските в страната и отговаряха на заплата на 
работник “трети разряд” в заводите. С тези осем души трябваше да започна 
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“щурма на висотите на научно-техническата революция” за която се говореше 
под път и над път. Моето положение не беше по-розово от това на Самуил 
след нанесеното му поражение от Василий Българоубиец, който оставил по 
един едноок на сто слепци. Към това се прибавяше и леденото мълчание, 
което срещнах от страна на хората от моя “екип”, особено от двете 
конкурентки, чиито бюра бяха едно до друго в лявата част на залата, гледана 
откъм входната врата. На среща ми, до прозорците в дясно бяха обърнатите 
едно срещу друго две двойки бюра за “младите кадри”, а в дясно от бюрото ми, 
в непосредствена близост с мен, до стената където имаше черна дъска се 
настаниха бившите чертожнички Надин и Мадлен. Двойките си говореха 
сякаш не съществувам, а аз прелиствах и редактирах записките си по ФАСП. 
Когато в залата влизаше Пипи всички я посрещаха с радостни викове, а тя 
дори не ме поздравляваше и се държеше със зле прикривана неприязън, като 
че ли й бях изял сутришната закуска.  
Явно срещу мен имаше “заговор”, който или трябваше да разчупя, или да си 
подам оставката и “да сляза при масите”. Реших да сторя първото. Не исках да 
спра пред първото препятствие, а с тоя състав саботажът можеше да се 
осъществява повече от ефикасно, поради… “субективни причини”. Заговорих 
ги и им казах, че мечтата ми не е била да ставам тяхен началник и че съм 
готов във всеки момент да се оттегля, но все пак, ако желаят, бихме могли да 
опитаме как ще тръгне съвместната ни работа. С реверанс добавих, че те 
познават по-добре проектите и това ще бъде едно преимущество. Що се 
отнася до мен, мога да им обещая, че навлизането в програмирането и 
помощта за всеки от тях ще бъде моя грижа. Тогава с общи усилия може би ще 
успеем да си вадим хляба по един почтен начин, а ако не върви, ще си вземем 
сбогом и те ще дочакат наследника на моя стол, който може да има по-голям 
опит и шанс. Те ме слушаха недоверчиво, защото до сега не бяха виждали 
началник, който е готов да отлепи задните си части, не бих могъл да кажа от 
креслото, защото и моят стол беше като тяхните – от най-простите, жълти от 
чамово дърво, каквито се продаваха в селата преди 9-ти. След тези първи 
думи на помирение, които изрекох, им предложих едно колективно 
преповтаряне на буквара по ФАСП в очакване на изготвянето на 
проектопрограмите от другите отдели. 
Това беше най-лицемерното слово, което съм произнасял в живота си. След 
него, самостоятелно или по двойки, те заровиха глави в лекциите и от време 
на време ми задаваха въпроси за отделните инструкции или верига от тях, 
посредством която се декларираха обработваните записи от файловете, 
печатните редове на някакъв отчет или фактура, образуването на цикли за 
обработка с изчисляване на някакъв израз или поставянето в ажур на старите 
данни в записите на файл с натрупване, посредством данните от файла с 
“движенията”, например с новите покупко-продажби. Чрез алгоритмите за 
сортиране извършвахме подреждане на определени данни от записите на 
един файл в масив от оперативната памет на компютъра във възходящ или 
низходящ ред, след което търсехме кореспондиращите данни от поставения в 
ажур изходен файл и отпечатвахме документа с обработените и сортирани по 
определени критерии редове. Така стъпка по стъпка се учехме взаимно да 
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конструираме късове от пъзела на бъдещите програми. Тая работа, 
приличаща по-скоро на забавна игра и заедно със “сухото тестване” с молив и 
хартия на тези сегменти, увличаше колегите или поне тези от тях, които 
искаха да си създадат представа за “електронната обработка на данните” и се 
надяваха да станат бъдещи програмисти. Това внесе мир в залата и притъпи 
конфликтните ни отношения. Първите дни от моето началническо поприще 
имитираха “трудова заетост”, но от това нямаше недоволни. Началото беше 
“обещаващо”...     

* 
В една пролетна утрин на 1971 г., съвсем рано, още преди да се е съмнало, на 
вратата се позвъни. Този път аз станах да отворя. Видях през шпионката Илия 
Минев когото най-малко очаквах. Знаех че беше изселен някъде в Добруджа 
заради проектите си за съпротива около “чехословашките събития” през 1968 
г. Той ме запита може ли да влезе. Въведох го в кухнята понеже другите още 
спяха. Вътре ми каза, че е зле болен и е избягал от селото в Делиормана 
където го бяха интернирали. Наистина изглеждаше зле. Искаше да се 
прегледа в София и ме запита мога ли да му осигуря подслон. Не му напомних, 
че в наказателното отделение на Пазарджишкия затвор отношенията ни се 
бяха обтегнали и стигнали до бой. Обясних му какво е положението с 
пренаселеността в апартамента и го запитах не може ли да потърси място при 
някой от легионерите. Беше откровен да ми каже, че вече не знаел коя е 
границата между доносниците и тези, които бяха удържали позициите си. 
Сварих му един чай докато ми разказваше за премеждията си в турското село 
където беше заедно с жена си. Бивша секретарка на изпадналия в немилост 
Вълко Червенков, тя го беше последвала в заточението, което й правеше чест. 
Докато закусвахме, в кухнята се появи тъщата. Представяйки ги, Илия й 
целуна ръка и извади на показ френското си възпитание и галантност. 
Обясних й че е инжинер, завършил във Франция с когото сме приятели от 
“Академията”. Казах още, че живее в провинцията и е дошъл за лечение и 
евентуално постъпване в болница. Замолих я да го оставим на спане горе в 
гарсониерата на покойния вуйчо Митко. Тя беше свободна след кончината му 
и тъщата търсеше наемател, за да увеличи пенсионерските си доходи. Може 
би защото много редко разговарях с нея след дългото мълчание, настъпило 
когато научих, че ме е направила “отечественофронтовец”, тя се съгласи без 
каквито и да са възражения. Взех една връзка ключове и се качихме горе. Там 
казах на Илия, че вечер след работа ще му донасям храна, но той възрази, че 
имал пари, за да покрие нуждите си. Единствените ограничения, които му 
наложих беше да не разказва никому къде е на квартира, да излиза сутрин 
преди развидиляване и да се прибира вечер след като се е стъмнило защото 
“комшиите” не трябва да го виждат. В съседство с нас беше централата на ДС и 
някой от копоите можеше да го разпознае. Тогава щяха да ни откарат заедно в 
Делиормана, което не си струваше за такава дреболия. Илия спазваше 
стриктно тези условия през едномесечния си престой. Общо взето и тъщата 
беше възхитена от неговото кавалерско държание и разкази за Франция. Тя 
дори беше доволна, че има с кого да си приказва, само веднаж ми рече: 
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- Георги, да вземем да го регистрираме, за да си нямаме неприятности. 
- Къде ще го регистрираш бе, не виждаш ли, че и той е като мен… 
- Леле Георги, ще ми запалите къщата. 
- Това е възможно, но един ден цялата ще бъде облепена с мраморни плочи на 
всяка от които ще пище: “Тук живя нелегално от тази до тази дата еди кой си”. 
На Радка Дюлгерова (майката на Климентина - съименница с моята) хем й се 
смееше, хем й се плачеше. Имах впечатлението, че въпреки тревогите, които й 
създадохме беше доволна от това, че има с кого да размени приказки в дните 
в които Илия не излизаше и четеше вестниците, които му оставях с буца 
сирене или скара, която купувах от намиращата се на пътя ми закусвалня на 
самообслужване “Козница”. С останалите обитатели на апартамента той се 
виждаше сравнително рядко. На въпроса ми не иска ли да се потърси начин за 
нелегалното му заминаване за Франция, отказът му беше категоричен. И той 
като мнозина от нашите приятели беше твърдо решил да остане тук и ако е 
нужно, да умре за България. Не исках да споря с него за целесъобразността на 
стоенето му в турското село, чийто край не се виждаше. Нали бяхме за 
свободния и доброволен избор на пътя в живота.   
Когато Илия направи всичките си изследвания и прегледи (поне така ми 
казваше, а и аз не го разпитвах) при сбогуването той поднесе една голяма 
кутия с шоколадови бонбони на бель мер, целуна й пак ръка след което си 
замина. Щяхме да се видим отново след 20 години в епохата на пазарната 
демокрация, когато навлизахме в третата и четвърта възрасти. 
 
В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: ЗАТВОРЕНО! 
Но все пак разбрах, че в откритото по това време или малко по-късно “Групово 
Дело за Оперативна Разработка” или съкратено по копойски - ГДОР 
“Фанатици”, Минев, като негов “обект”, в едно с зъболекара Пеев - легионер и 
доносник от затвора, фигурира и земеделеца Никола Петков – Бежански за 
когото също ще става дума многократно в моите спомени, не само защото сме 
съдени задочно във втория ми процес. 
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ГЛАВА ХХХI 
ЕДИН ГЕРГЬОВДЕН 

Ламарк казвал, че неупотребяването на един орган води до закърняването му. 
Това изглежда е вярно и за духа, ако се съди по следващия ми спомен. 
Беше Гергьовден на 23 април 1971 г. Довечера щяхме да празнуваме. Или по-
вярно да плюскаме и пиянстваме. В тази «велика епоха» се пиянстваше – с и 
без повод. В къщи щяха да се съберат двете компании – моята и тази на жена 
ми - с които прекарвах или по-точно пропилявах част от вечерите си. Те са 
своего рода мостри за духовното състояние на българската интелигенция в 
онези години на безмълвие и безмислие. От страна на Климентина бяха 
дошли приятелките й от училището – нейни съученички с мъжете си. Моите 
идваха обикновено без половинките си. Особено Петър Пеев - приятелят ми 
от гимназиалните години. (Аз се оказх неговата зла съдба, само че той все още 
не си даваше сметка за това, въпреки присъдата от три години затвор, която 
бе получил в нашия процес, като «знаял и не казал», тоест ненаправил донос. 
Тях и още много други неща, които щяха да последват, той можеше да си 
спести, ако пътищата ни не се бяха пресекли в VI мъжка гимназия още през 
1950 година.) С него обикновено пристигаха Георги Василев и по-редко д-р 
Георги Генов, който след излизането си от затвора завърши медицина и стана 
не лош лекар. По това време работеше в едно от Кюстендилските села – 
Граница. Приятелството им датираше от Белене където Генов, като изключен 
студент по медицина станал фелдшер. Той давал почивки на Петър заради 
«порок на сърцето» с която измислена диагноза Пеев се измъквал от 
убийствения труд на дигата или в сечта и пренасянето на върбовата гора с 
която беше обрасал острова-затвор. Приятелството му с Василев беше най-
старото, може би от забавачницата. Завършил атомна физика, и стигнал до 
доцент, Георги мечтаеше да прекрачи прага на «светая светих» на родната 
наука и да завърши жизнения си път като член-кореспондент на БАН и мастит 
учен, но съзнаваше, че за такава кариера няма да му стигнат познанията, 
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интелектуалните възможности и връзките със… съпругите и дъщерите на 
отговорни другари. След несъстоялото се мое изгонване, когато “опасността”, 
макар и привидно отмина, доцент Георги Василев беше зачестил отново 
появите си на “Гурко” 34. Сега той водеше със себе си своето последно 
завоевание, новата “голяма любов” и следваща съпруга – Татяна Хаджиева с 
нейния черен канадски вълк. Тя беше доста грозновата, въпреки младостта 
си, но произхождаше от “добро” номенклатурно семейство. Баща й бил бивш 
зам. министър на народното здраве, а тя беше сключила брак с едно момче – 
наш съвипусник от производствения профил. По това време Василев беше 
само нейн любовник, анекс към семейството на номенклатурната 
“палавница”, но скоро шеше да се превърне в нещо като законен… жиголо. 
Понасях я трудно. Тя казваше, че ако нямала сто тоалета се чувствала 
нещастна. Позволяваше си различни волности, като тази да излее чашата си с 
вино върху главата на Пеев, но преди това опипваше почвата. Веднаж бяха 
дошли на гости с канадския вълк, който се надвеси над масичката със 
сандвичи и изплезил език ги заливаше с лигите си. Тя наблюдаваше 
безучастно сценката и дори беше гальовна с него. За момент понечих да я 
изправя и ритна в трътката, но вместо това прокарах ръката си под каишката 
на песа и я завъртях, затягайки я. Животното взе да се души и когато го 
освободих, се свря в ъгъла зад вратата и всякакъв опит да го отлепиш от там 
беше напразен. Дори когато му казвах “Кучи, кучи, ела тук!”, то се свиваше и 
натискаше задницата си в ъгъла, сякаш искаше да потъне в стената. При 
следващите гостувания двойката идваше сама… Веднаж споделих мнението 
си за нея с нейния възлюбен. На оценката ми, която той й предал тя 
подскочила: “ Как може той, тоест аз, да казва, че съм от класовите врагове на 
пролетарията след като съм в комсомолския актив на факултета!?” Бях го 
казал когато се разведе с мъжлето си и въпреки заплахите на майка й, че ще 
изпратят Георги, който бил влязал под кожата на “невинната” Татяна, на 
лагер, което го превърна в нейните очи в потенциален мъченик и романтичен 
Ромео, дъщеричката тропнала с крак и казала, че или ще е той, или гробът 
хладен. След това нещата тръгнаха ускорено към сватба, но това стана през 
следващата 1972 г. Преди тези събития ни поканиха да върнем визитите им с 
и без вълка в апартамента на бившия зам-министър. Той се намираше на 
“Шейново” и принадлежал на някой от старите преддеветосептемврийски 
буржоа. Бил конфискуван от “народната власт” след интернирането му със 
семейството в провинцията. Такива жилища тя ги раздаваше на галениците 
си най-напред за “безвъзмездно ползване” или срещу символичен наем, а по-
късно те оформяха предвидливо собствеността си с фиктивни покупко-
продажби. Та въпросното апартаментче се състоеше от огромни холове-
гостни с вътрешни шадравани, персийски килими, скъпи картини и роял, две 
бани и кухни и т.н. За пръв път виждах такъв апартамент и се бях изгубил в 
него, търсейки клозета. Спомних си за Борката Швейк, който имаше пълно 
право, когато беше изрекъл пред инспектора от ДС: “Оти, лошо ли е да си 
министър?” Та по тези причини я бях класирал сред враговете на 
пролетариата от чието име папа и другите гангстери от партията-авангард 
упражняваха диктатурата си с цел - “Светлото ни бъдеще”...  
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С пристигането на двамата Георгьовци у нас щеше да има истинско 
стълпотворение от именници. От нашата компания само Пеев си остана 
пролетарий – индустриален бояджия, макар че може би беше най-
интелигентния от всички. Щеше да пристигне още семейната двойка на най-
добрата Климентинина дружка – “кумата” Краси, която още не се беше 
развела със съпруга си – театралния режшсьор Цецо Цветков. С тях дойдоха и 
другите й приятелки от детството – Дона с мъжа й Здраво за когото се 
подмяташе, че работата на осветител в театъра е само прикритие на 
интимните му връзки с копоите. След тях се появиха и Ана Рашкова, която се 
беше омъжила за братовчед си – ендокринолога от САЩ и хубавата и шумна 
Райка, която щеше да завърши живота си в Женева с примка на шията при 
доста съмнителни условия. 
В тази хетерогенна компания се водеха възвишени и празни разговори на 
чаша водка и руски рибни консерви. Говореше се за всичко и нищо. За музика 
и новопрочетени книги – забранени “шефдьоври” или нашумяли 
“бестселъри”, за философия и религия. За клюки и интриги сред столичния 
“интелектуален елит”. Говореше се, макар и по-рядко, за наука и дори за 
политика, обикновено дилетантски и декадентски. 
Мълчаливо отпивах от водката си, наблюдавах гостите и се вслушвах в 
разговорите им или се опитвах да отгатна мислите им. Василев галеше ръката 
на своята Татяна и навярно обмисляше изкачването на следващото стъпало в 
научната си кариера. Само че както казваше, това изисквало притежанието на 
партиен билет. Снабдяването с тази драгоценна индулгенция като че ли го 
занимаваше напоследък усилено. Това ни отдалечаваше бавно, но сигурно. 
Мнозина сключваха такъв договор с партийния Мефисто. Като всяка 18-
каратова девственица, в началото и той чувстваше нужда да се оправдава 
пред приятелите си и ни казваше, че науката не можела да се прави нелегално 
и вън от богато обзаведените лаборатории. Това сигурно беше вярно за 
ядрената физика, макар че академиците за които работеха младите “негри” 
едва ли влизаха в тези лаборатории. В пиянска откровеност Георги 
споделяше, че и в науката както и на много други поприща било достатъчно 
да работиш първите 12 години, за да си създадеш име. После името работело 
за теб. Василев като че ли не разбираше, че спечелвайки някаква титла, 
всъщност ще изгуби името си, а жалко защото беше умен. 
Генов освен селски лекар, който си идваше в София само за празниците и 
неделните дни с рейса, беше и не лош поет – пишеше лична лирика и 
сатирична политическа поезия, която четеше само пред верни приятели. За 
него Пеев, който укриваше стиховете му, казваше, че е едно от десетте имена, 
които ще останат в българската поезия от тази епоха. А самият Пеев? Щеше да 
бъде пресилено, ако кажех, че е един Леонардо Давинчи, но в друго време и 
обстановка би станал първокласен учен. Беше талантлив, бързо схващащ и 
ориентиращ се в доста комплексни и комплицирани проблеми. На 19 години 
Институтът по ботаника беше публикувал в своите алманаси негови статии. 
Но после потъна заедно с мен в затворите и когато си излезе по време на 
“априлската пролет” от 1956 г. попаднал сред цялата сволоч от Башевци, 
Берберовци, Левчевци, Розалии Ликови и тем подобни “разбунтувани” и 
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“разгневени” комсомолци, които го приели като равен на тях… гений и 
пророк. Петър ги надхвърляше, ако не по поетичен талант, в интелектуално и 
нравствено отношение с няколко глави, но не разбираше от хора. Те всички 
бяха подлеци и когато удари часът на Унгарските “събития”, блатната му 
компания направи набързо преоценка на ценностите и зави към 
правителствената копаня, изоставяйки нашият приятел на собствената му 
нерадостна съдба. Мобилизиран, той бива изпратен в трудовите войски. От 
там често се “самоотлъчвал” и вземал какъвто влак му попаднел до София, за 
да се види с “голямата любов на своя живот”, която му заби нож в гърба, като 
не го дочака, а се омъжи за копоя, който я беше вербувал. Едва ли само затова 
го бяха клепали доносниците. В ранната си младост Пеев беше буден момък и 
имаше не само лични основания да бъде враждебно настроен срещу 
“народната власт”. Много години по-късно, когато имах възможност да 
прочета разсекретените досиета на нашия процес, прегледах две папки от 
неговото индивидуално или “обектово дело” за периода 1956 - 1962 г. Те бяха 
неделима част  от общата полицейска разработка в която  ни бяха кръстили 
“Злодеи”. От тях научих, че още с излизането от затвора, той е бил поставен 
под наблюдение от ДС по местожителство. Пеев станал “обект” на един от най-
злокачествените копои от III районно управление на МВР лейтенант Атанасов, 
който щеше да направи “блестяща кариера” стигайки до чин полковник и 
заместник н-к на прословутото шесто у-ние на ДС. Може би поради 
непредпазливи приказки пред който не е трябвало или поради уплахът на 
властниците от Унгарската революция, но въпросният копой го заградил с 
доносници, един от най-активните сред които е агент “Павлов”, който бил 
непрекъснато по петите на нашия съпроцесник. В казармата Петър също бил 
“обгрижван от органите”, които са му отделяли особено внимание, насочвайки 
към него своя контингент от доносници в поделението. В добавка 
“командировали” на “свиждане” и голямият му приятел “Павлов” от чиито 
доноси се разбира, че са били заедно в затвора. Резултатът от тези “агентурни 
мероприятия” е изпращането на Пеев в дисциплинарна рота. От един от 
документите се вижда, че копоите са подготвяли ареста му  и по всяка 
вероятност – изпращането му в концлагера на смъртта “Слънчев бряг” до 
Ловеч. Как се е разминал с нея? – за това документи не намерих. Службата си 
като трудовак той завършва в Плевенското село Патърница където същата 
тая съдба му изиграва още един мръсен номер. Пиян като гъз, една вечер той 
остава в дома на бъдещата си жена Надка или както й казваше – “Змията”. 
След като преспали, бидейки кавалер Пеев й казал, че ако тя иска, за нея ще 
има място в софийския му дом където по него време била останала старата му 
и душевноболна майка. Старият Пеев бе отишъл в отвъдния по-добър свят, 
докато младият беше още в затвора. Не минали много седмици от 
уволнението му и един божи ден Надка пристигнала в София с куфарчето си. 
Набързо се бракосъчетали като свидетели-кумове станали добрите му 
приятели Генов и Чарли или Чавдар Стефанов – Попов, който си беше 
променил името, за да не бие в очи и уши попщината. И Чарли, като Василев 
му беше приятел от детството. Когато си излязох от затвора, Петър бе 
сколасал да направи две деца – момичета с патриотичните имена Демна и 
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Десислава. В затвора, където мнозина виждаха в патриотарството 
противоядие на марксизма, под влияние на Петко Чолаков и Илия Минев, и 
той бе станал патриот. Част от тази история ми бе разказал той, а другата бях 
видял сам. Едва ли имаше на света двойка от толкова различни и взаимно 
чужди индивиди като Петър и Надка. Тяхните мисли, дела, интереси, 
възможности за общуване нямаха нищо общо помежду си. Петър търсеше 
спасение в пиенето, макар че Надка нямаше никаква вина за случилото се. 
Никога и никъде той не излизаше със своята простичка селянка, която обаче 
имаше воля и характер, които той окачествяваше като змийски.  
Макар и не по същите причини, и останалата част от компанията бе навлязла 
във фазата на семейна декомпозиция. Затова Петър и Генов пристигнаха сами, 
а Василев с последната си любовница и бъдеща съпруга. На повърхността на 
това море от разпадащи се семейства, за страничния наблюдател ние с 
Климентина приличахме, ако не на някакво островче на семейно щастие, поне 
на огнище в което навикът бе отстранил бурите и то излъчваше тиха и равна 
светлина и топлина в която живота можеше да си догори без страсти, но и без 
експлозии. Нещо за което мнозина бяха петимни. Доколко правдоподобна 
беше тая почти идилична картина, си знаеше всеки от двама ни. 
В тази компания Василев говореше често за атомния край на човешкия род 
или развиваше мисълта на някакъв американски писател-фантаст, че цялото 
човечество могло да заболее от някакъв колективен рак. Моята телица 
обичаше да слуша, да съпричаства в тези дълбокомислени разговори и да пие 
наравно с нас разни водки, сливовици или бренди. А ние бяхме на път да 
спечелим съревнованието по пиянство с коя и да е каруцарска компания, и 
когато градусът се покачеше, с него се издигаше и нейния възторг от тези 
“интересни” и безнадеждни бръщолевения.  
Бавно, но сигурно и в тези “домашни кръжоци” от които в началото властите 
се опасяваха защото в тях мнозина се опитваха да съхранят късчета от 
свобода и неотчужденост, се вселяваха царящите навсякъде обломовщина, 
пошлост, безсмислие и не редко – предателство на дребно. Очевидно, животът 
и в “домашната крепост” не можеше да бъде много по-различен от този в 
обществото. От подобни заключения ми ставаше все по-самотно и хладно в 
тая компания, въпреки сгряващия ефект на спирта. Предчувствайки, ако не 
свършека на света, поне края на тоя род съществувание, аз се затварях все 
повече в себе си и все по-редко се опитвах да обърна посоката на разговорите. 
Без да бъда нитчеанец разбирах, че “тази уста не е за тия уши” и всичко 
вървеше към онзи праг на мълчанието, който не можеше да се прекрачи, дори 
когато се бяхме натряскали като белогвардейци… 
Както казах, на подобни празници в подобни компании се приказваше за 
всичко и нищо. Всякакъв опит да се говори сериозно на сериозните теми от 
живота в условията на социализЪма в такава среда беше обречен, а навярно и 
рискован. Знаех, че в стремежа си да постигнат тотален контрол върху всичко 
и всички “органите” целяха и обикновено успяваха да инфилтрират в тези 
“кръжоци” своите агенти. Затова никога не ги смесвах с нашите анархисти, 
които сигурно биха се озадачили от участието ми в тях, нито с приятелите от 
наказателните отделения в затворите. Тук можеха да се чуят най-много някои 
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беззъби вицове срещу властта или коментари на “събитията” в работните им 
места и рядко в страната, доколкото бяха възможни такива събития в 
мъртвилото на българския обществен живот. 
Тази вечер гостите бяха пристигнали с пиенето си, като дар за именника, а 
ние бяхме приготвили всевъзможни сандвичи от салами, майонези, риби, 
хайвери и пр. Разположихме се в хола където бе разстлана подарената от 
майка ми червена мебел и монтираният стар стържещ грамофон на покойния 
вуйчо на жена ми. По някое време към компанията се присъединиха 
баджанакът и балдъзата. Това се случваше много рядко. Те си имаха своя 
среда от дъщери на активни борци, генерали и самият кумир на софийските 
футболни запалянковци – Гунди Аспарухов с жена си. Поради взаимна 
несъвместимост, с такива експонати на соц-обществото никога не се 
събирахме. Пиенето, яденето и дърдоренето можеха да започнат.  
Петър ни беше приготвил, както ни съобщи тържествено, една изненада. 
Носеше със себе си някаква грамофонна плоча. Той се приближи до ъгъла 
където беше старият грамофон и го включи. Изведнаж се чуха някакви 
гласове, заповеди и кодове. Грамофонният диск се въртеше без плочата. За 
момент всички се бяха гипсирали, като в известната гоголевска сцена, а после 
избухна смях. Не зная по какви физически закони грамофонът беше станал 
приемател. Василев и Пеев обясниха, че се намираме в електромагнитното 
поле на предавателите на “комшиите”, тоест на “вражеското обкръжение” на 
копоите от централата на Комитета за държавна сигурност и нейното 
столично управление. Сградите им бяха препълнени с апаратури за 
подслушване, предаване и приемане, автономна телефонна и 
електроцентрала, изчислителен център, лаборатории, архиви. Ако ни 
подслушваха отвреме-навреме – сбирките у нас можеха лесно да се видят и 
през прозорците, които бяха срещу тяхните – сигурно покрай пиянските 
разговори са улавяли и множество мои ругатни и тиради срещу себе си. Това 
едва ли щеше да ги изненада. Знаехме се от стари дати и надали можеше да се 
добави нещо към това, което бяха регистрирали през десетте години, 
прекарани в тюрмата. 
Прозорците на единствената стая, която обитавахме с Климентина, гледаха 
към улица “Гурко”, от другата страна на която бяха кооперации на офицери от 
ДС. Тяхният частен живот много-много не се различаваше от тоя на 
гергьовденската компания. Само пиянствата им бяха доста по-шумни. Когато 
се напиваха в горещите летни вечери и запяваха през отворените прозорци, 
да се спи ставаше невъзможно. Нищо не помагаше, дори двойните стъкла. 
Най-често пееха: 
 
                                                                   “Когато бях овчарче 
                                                                     и овците пасях…” 
 
Понякога не издържах и крещях през нашия прозорец за ужас на тъща ми, 
която се беше преместила в гарсониерата на покойния си брат, разположена 
над нас: 
- И пак ще ги пасете, мамка ви просташка… 
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Това не спираше пиянските хорове отсреща, нито оправдаваше 
безпокойството на тъща ми. Върху един от червените фишове в досието ми 
беше отбелязано с едър шрифт, че съм луд. 
Решетките на прозорците на столичното управление на ДС бяха на един 
метър от балкона на апартамента на тъща ми. Те оставаха често отворени 
през нощта и с един маркуч можеше да се прелее цял варел с бензин, ако у нас 
все още имаше поне няколкостотин мъже готови да действат. Но “мирното 
съвместно съжителство” очевидно беше заразително и… разложително. 
Затова у нас липсваха горящи участъци… 
Пеев постави плочата и след миг се раздаде гъгнивия глас на Джугашвили. 
Беше предизборна реч от 1937 година: 
“- Аз другари, току речи на сила бях доведен от нашия скъп Никита Сергеевич, 
който ми каза: - Кажи другарю Сталин една хубава реч…”  
Не зная какво ми стана. Може да беше лудостта. Скочих, взех плочата, ударих я 
в камината и тя се разлетя на бакелитни парчетии по цялия хол. Петър попита 
леко стреснат: 
- Защо я счупи бе брада, тя е станала антикварна рядкост? 
- Защото такива шеги не ми се нравят. 
- Но нали слушаме и даже пеем “Лили Марлен”. Това не е ли същото? 
- Когато всичката кървава мръсотия, олицетворявана от малкия риж касапин 
отиде там където са фюрерът с неговите синеоки рицари и тяхните Лили 
Марлени, тогава ще се забавляваме и със сегашните палачи и плочи. Но това 
време още не е настъпило. 
Другата част от компанията, която до този момент водеше свой разговор, 
млъкна уплашено. Климентина наруши тягостното мълчание и рече 
примирително: 
- Не си прав батко, какво ти е виновна плочата?  
И, за да заглади лошото впечатление от изтърваните ми нерви, благоверната 
ми съпруга вдигна тост за тримата именяци, след което въздъхна: 
- Колко ни е объркано и трудно всичко, а колко лек и приятен можеше да бъде 
животът. Миналото лято се запознах в Ленинград с един шведски колега. 
Момче на 27-28 години. И как всичко му беше подредено и запланувано 
отнапред! Знае какво и как ще работи, кога ще се ожени, колко деца ще има, 
какво ще напише, къде ще пътува, живее, остарее. Божичко-о-о, си рекох, 
каква увереност и сигурност. 
“- Каква досада и скука” – си помислих аз. 
- Да – поде замислен д-р Генов – у нас всичко е на доизживяване. Така трябва 
да е било в Помпей преди да го затрупа лавата. И не говоря изобщо. Да вземем 
нас например! 
- Че какво ни е на нас? Зле ли ни е? – попита Василев, подсмихвайки се 
иронично – пием си ичкията, похапваме си, наука правим, а някои и стихове 
пишат. С една дума, живота си живеем. 
- Аз ви говоря сериозно – настоя докторът – няма да изминат и няколко 
години и всички, които сме се събрали тук, няма да се видим един с друг. Най-
напред ще се изпоразведем. Първият ще бъда аз, после Пеев и накрая 
Василев… 
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- Това предсказание не изисква голяма предвидливост – вметна Василев. 
- А ние? – запита домакинята. 
- Трудно ми е да проникна във вашето бъдеще. Но едва ли и вие ще избегнете 
въртопа, който ще погълне всичките ни прогнили семейстна. И това, което ви 
казвам, не е всичко. В същия ред на разводите ще бъдем посетени и от 
смъртта. Аз съм първият, който ще си замине… 
- Хайде, стига мрачни пророчества! – прекъсна го Петър – нямаш ли нещо ново 
да ни прочетеш тая вечер? 
- Свое не, но имам един превод от един голям поет. 
Генов бръкна в джоба си, разтвори малък сгънат лист и зачете: 
 
              “Колко е жалка нощта в малкия град. 
               Жени минават и достойни тайни пазят, 
               а мъжете като врани грачат в кръчмата събрани. 
               Ах, колко е тягостно и душно в малък град да се живее, 
               Сред пустош сива да сивееш и да тлееш в смрад бездушна. 
                       
                                     Там лазят хиляди интрижки, тънат в дългове душите 
                                     и кълновете на мечтите вехнат в блатото от грижи. 
                                     Нощта с кафе и вино прави мазните глави корави, 
                                     а файтонджийското копито чатка – всичко е изпито.” 
 
- Много е хубаво. От кого е? - попита Краси 
- Няма да ви изпитвам – от Иво Андрич. 
- Ние сме в столицата, но като махнеш полицейщината, която ни обгражда, 
атмосферата не е много по-различна. 
- Шефе – обърна се към мен Петър – ти знаеш ли, че твоята теза за държавния 
капитализъм с неговата военнополицейска диктатура и двете класи, се 
възприема много лесно от работниците. На няколко пъти  я изпробвах в 
разговори с колегите от нашето предприятие. 
Не исках да започвам разговор пред толкова много и различни индивиди, но 
след като пора Пеев се обърна към мен публично, отговорих: 
- Възприемат я, защото ката ден проверяват верността й върху собствените си 
кожи. 
- Едва ли е вярна – вмеси се Василев. У нас няма частна собственост, нито 
частни печалби. После ние, които сме се събрали към коя класа принадлежим? 
- Не обичам играта на думи. Аз казах държавен капитализъм. Експлоатацията 
и печалбата при него се раждат от държавната собственост, от държавния 
монопол на върхушката върху нея и отиват в нейните джобове. Цялата 
крепяща я многослойна йерархическа пирамида, чак до робовладелските 
надзиратели от най-низшите разряди, съществува от ограбването на 
наемните работници. 
- Че ние не сме ли наемници? Та дори тези, които са на върха на пирамидата, 
не са ли и те на заплати? 
Погледът ми падна върху Генчо, който слушаше внимателно и ми кимна 
насърчително. Аз продължих: 
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- Заплатите тук само маскират действителните отношения на експлоатация и 
подчиненост. Всичко, което надхвърля средния доход на работника е дял от 
печалбата или ако искаш да употребим официалния жаргон – от принадения 
продукт. Що се отнася до социалната принадлежност на присъстващите, 
достатъчно е да начертаем кривата на разпределение на доходите – от върха 
до санитарката в Александровата болница с нейните 52 лева месечно и всеки 
от нас ще може веднага да намери мястото си в “безкласовото общество”. 
Разбира се тези, които са около и не много над средната заплата бихме могли 
да поставим в категорията за която един от нашите стари анархисти, който 
пелтечеше, казваше: И-и-и-ебната буржоазия. 
От към групата на Климентинините приятелки, които продължаваха своя 
задушевен разговор, се разнесе звучния смях на Райка: 
- Ах, това ми харесва много - И-и-и-ебната буржоазия – ха-ха-ха. 
Със смеха си тя привлече вниманието и на останалата част от шарената 
компания, а Василев не се отказваше от спора: 
- Едва ли всичко е така просто. Да вземем Пеев. Той е работник, но получава 
повече от теб вишиста-началник. 
- Да, но аз току що ти казах нещо за дребната буржоазия. Обществото на 
държавния капитализъм има също своите всевъзможни междинни 
“прослойки” към които, спазвайки пропорциите, може да причислим и частта 
от високоплатените наемници, които са известни под името работническа 
аристокрация, макар че тук важи забележката на Алеко, който казвал “Пази 
боже от български аристократи!” У нас има и лумпени, които никак не са 
малко. Върху социалната полезност и необходимост на всеки един от нас, тази 
вечер няма да разискваме – ролята ми на домакин ме задължава да бъда 
любезен. Но, за да не усложняваме проблема, ти би ли ни казал каква е сумата 
от всичките ти месечни доходи?  
- Батко, не заглянивай в чужой карман, ти казваше Геля. 
- Ти това научи от твоите недобити великоруски свини, които са недоволни от 
днешния режим и искат да го заменят с монарха, поповете и патриотарската 
интелигенция, но не се отказват от привилегиите, които им е предоставил 
“зрелия социализъм”.  
Сега вече и останалите се вслушаха внимателно в нашите разговори, а очите 
на Генов блеснаха и той мигна както саламандрите на Чапек. Обади се и Пеев: 
- Брада – това прозвище ми беше останало от гимназията – винаги когато те 
слушам стигам до заключението, че вие анархистите сте ненадминати в 
деструкцията и зеро в конструктивната програма. 
- Петре, няма нищо по-лесно от това да ти напиша колкото си искаш програми. 
Програмните искания са жалони. Животът и революцията ще бъдат много по-
богати, разнообразни и мощни от всякакви хилави кабинетни конструкции. 
Затова аз избягвам да рисувам детински картинки на бъцещето. 
- Тук май си прав – съгласи се Пеев. И днешните властници, които ти наричаш 
държавнокапиталистическа класа имаха програми, но от тях нищо не излезе. 
Макар, че според мен те искрено искат да повдигнат стандарта на народа, но 
не могат… 
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- От тяхните програми последва точно това, което те прокламираха – 
диктатура и етатизация на икономиката. Днешното общество е резултат от 
тези им “принципи”. Що се отнася до стандарта, бих могъл да им помогна. 
Рецептата не е толкова сложна и неразбираема: Въоръжаване на народа, 
разпускане на армията, полицията, бюрокрацията, партията и поголовно 
включване на всички освободени от задълженията им паразити в 
производството – с равенство в заплатите. След ликвидиране на вътрешния 
паразитизъм, насочване на удара срещу външния: анулиране на всякакви 
външни заеми, премахване на колониалната зависимост и експлоатация от 
Москва и всичко ще се оправи – ще има в изобилие средства не само за 
жизнения уровен на народа. 
- Ти искаш много от тях. Твоята “програма” е равносилна на самоубийството 
им. 
- Нали казват, че ще “отмират” самички един ден. Ако ти стигаш до 
заключението, че “отмирането на държавата” е една демагогска утопия, имаш 
право. Те не могат да сторят нищо против… себе си, както никое животно не 
може да се самоглътне! 
- А ти – поиска отново да вземе участие в разговора ни Василев – как виждаш 
реализирането на програмата или на лозунгите, които формулира. 
- Още през октомври 1956 година – вземам тоя по-пресен пример на който 
всички бяхме свидетели – унгарските работници показаха на света как стават 
тези неща. 
- Но това значи революция и кръвопролития, далече по-голями от станалите в 
Унгария… 
- Че кога съм казвал друго нещо? Освен това, кръвопролитията в Будапеща се 
преувеличават – според тяхни данни, бяха обесени едва 250 копои с жълти 
обувки. Резултатът сигурно щеше да е друг, ако по електрическите стълбове и 
мостовете над Дунав увиснеха 250 или поне 25 хиляди… 
- Ех батко, да се надяваме, че няма да доживеем пожарите, линчуванията и 
реките от кръв, които ти бълнуваш от първия ден на нашето познанство. 
Беше късно да притъпявам ъглите след като и Климентина потвърди, че 
изреченото не е плод на алкохолните изпарения. Затова продължих в същия 
дух: 
- Аз мога да завърша само с фразата на поета мистик Жак Казо, който в 
навечерието на Великата френска революция, при подобна реплика успокоил 
гуляещите просветени умове на Френското кралство с думите: “- Не дами и 
господа, вие всички ще я доживеете, но малцина от вас ще я преживеят!” 
Настъпи същото неловко мълчание каквото навярно е увиснало над главите 
на мадам дьо Стал, маркиз Кондорсе и останалите участници в банкета през 
18 век. Наруши го Генов: 
- Шапо! Ти даваш идеи за стиховете ми. 
Това изрече поет, който не беше мистик, а доносник с повече от един 
псевдоним. Който беше направил стотици доноси за най-добрия си приятел 
Пеев. Когато търсих в досието си, не намерих следа от този и много други по-
опасни разговори, които понякога се водеха между нас. Чудни са делата 
доноснически! А порът Петър, който не подозираше нищо за тия дела и явно 
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не се смущаваше от очертаната перспектива на революцията, стана и намести 
една плоча върху диска на стария грамофон. През отворения прозорец на хола 
към отсрещната шестетажна сграда на КДС се разнесе: 

“Белла, Белинда…” 
След което той се отправи с танцова стъпка към балдъзата и празникът се 
върна в релсите на нормалното. Гостите и домакинята образуваха шест 
двойки, които се въртяха и побутваха в тясното пространство на хола и като 
че ли бяха доволни от живота. Само ние с Василев останахме на издърпаната в 
страни ниска маса, продължихме да пием, той дърпаше от лулата си без да 
говорим. Отвреме навреме ме поглеждаше, като че ли се опитваше да разбере 
дали казаното от мен тази вечер и особено неговият финал беше по силата на 
добитата в затвора инерция на озлобеност или израз на дълбоко убеждение, 
на търсене на отговори и на разсъждения, които не ме напускаха никога 
въпреки променения дикор. А на мен ми ставаше все по “безпощадно ясно”, че 
мястото ми не е в тази компания… 
Когато двойките си заеха местата след музикалната пауза, почувствах, че в 
мене започват да се навдигат бесовете:  
- Живеем като свине и си траем, и играем, изглежда доволни в кочината, 
където са ни затворили? 
- Аз смятам, че живея пълноценно. Творя, създавам емоции, карам хората да се 
замислят – възрази Цецо, който бе мълчал през цялата вечер. С “кумата” Краси 
те имаха тежка семейна “драма”. Знаех, че се гордее с последната си театрална 
постановка на “Човекът с чанта”, в която цензурата бе оставила да се 
промъкне някаква полудисидентска иносказателна фраза, позволяваща 
всякакви тълкувания. – И мисля, продължи той, че ако запиташ останалите с 
които дойдохме да ти честитим Гергьовдена, ще получиш приблизително 
същия отговор. Май ще останеш единствения, който се чувства като в 
кочина… 
- Там е трагедията на всеки от вас. Изглежда носите в гените си свинското 
наследство от еволюцията на видовете. И подобно на свинете вече не ви 
прави впечатление мръсотията и вонята на нашия обществен и личен живот. 
Като че ли сте просмукани от тях и което е още по-лошо – мнозина са доволни 
от свинството. Това важи, може би, за цялото “сплотено мнозинство” на 
Ибсеновия д-р Щокман, включая присъствощите тук, които, като че са дошли 
на… погребението ми. 
- Батко, не обиждай хората! 
- Това хора ли са? 
Последната ми реплика предизвика гримаси на възмущение и почти всички се 
навдигнаха едновременно да си вървят. 
- Не му обръщайте внимание, той се напи – рече домакинята, изпращайки 
гостите. 
Когато и последните се изнизаха без да се сбогуваме, тя се нахвърли върху 
мен: 
- Няма ли да престанеш с твоите пиянски изяви? Винаги ми разваляш 
настроението. Като не понасяш алкохола, спри да пиеш! 
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- Слушай и запомни! Благодарение на алкохола аз ви понасям толкова дълго. 
Иначе отдавна нямаше да съм между вас. Можеш ли да ми кажеш какво ме 
свързва още с всички ви? 
- Ами че развържи се бе! И се праждосвай по дяволите! 
- И това ще стане, само че всяко нещо с времето му! 
Млъкнахме и двамата. Това бяха последните думи, които разменихме на моя 
“празник” преди да загасим лампата и всеки да се пренесе в своите сънища… 
 
В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: Отново е “ЗАТВОРЕНО”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ХХХII 
НАЧАЛНИЧЕСКИ И ДРУГИ ПРЕМЕЖДИЯ 

 
Поради “техническата безработица”, която мореше “силите на НТР” в Центъра, 
аз зачестих завръщанията си в Благоевтрад през скъсените уикенди от 
съботния следобед и неделния ден. (Тогава работната седмица беше 48 
часова.) Тате беше доволен от назначението ми на новия началнически пост. 
Знаейки силната му привързаност към мен, мисля че в това обстоятелство той 
искаше да види прекратяване на войната с диктатурата и следователно 
оцеляване на първородния син, а не някакво доказателство за “генетичната 
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ни надареност”, макар двамата му синове да бяха станали началства. Колко 
малко трябва на човека… особено, когато е изгубил вяра, че някога ще можем 
да вдигнем народа “Лазар”, за да разчисти пътя към бъдещето. Намирах за 
излишно да го лишавам от илюзията на невъзможния мир: 
номенклатурчиците искаха, по един или друг начин, да унищожат своите 
врагове, бягайки от идейната борба с тях, а ние целяхме ни повече, ни по-
малко ликвидирането на тяхната диктатура и превръщането им от банда 
насилници и паразити в труженици, които ще бъдат ангажирани в 
общественополезен труд, като всички останали, под контрола на въоръжения 
народ, докато този начин на живот и задоволяване на нуждите им стане 
привичка. Още по-малко исках да го тревожа с разбиранията си за 
необходимостта от създаване на революционна организация на всички, които 
са стигнали до дълбокото убеждение,че вън от анархията няма спасение, че тя 
единствена може да бъде майка на света без насилие и ограбване на 
“ближните” и на реда на свободните и равноправни хора.  
Тате беше уморен и измъчен човек, надхвърлил седемдесетте, който бе 
страдал десетилетия и мисля, че заслужаваше по-спокойна старост, поне до… 
следващия ни поход срещу световната неправда и тиранията (употребявам 
тия донкихотски думи с възхищение пред перманентната непримиримост и 
готовност на великия хидалго да въстава срешу Злото). Затова разговорите 
ни в къщи се водеха около семейните, професионални и битови проблеми на 
всеки от нас и много по-редко навлизаха в “забранената зона” в която витаеха 
духовете на Ботев, Гео Милев и хилядите или милиони пожертвали живота си 
за Свободата на цялото човечество и на всяко човешко същество.  Не зная 
дали дълбоко в себе си той е предпочитал да има син революционер или 
началник, глава на семейство и мирен гражданин, в най-добрия случай… 
филистер? Съмнявам се. Може би се е страхувал и е мълчал, за да не го 
обвинят и най-близките му, че ме е подстрекавал. Така в заобикаляне на 
голямите въпроси на живота, протичаха гостуванията ми в родния край, 
недалече от родната къща, където сега живееше чичото-подлец със женската 
си челяд..   

* 
По същото време (през късната пролет на 1971 г.) се разгоря борбата за 
директорското място в Центъра между Борис Георгиев – кандидатът на 
Димов и парашутираният “отгоре” и устат (за пред невежите високопоставени 
чиновници) КИН Борис Димитров-“Халата”.  В конкуренцията участваше като 
аутсайдер и полуграмотният идиот от М-вото Карабельов. Без особени 
сътресения последният беше елиминиран, директор стана КИН “Халата”, а 
Борката Георгиев – негов помощник. (По надолу често наричам новия 
директор само КИН, защото имаше смешния навик във всеки документ да 
прибавя пред името си смешното “Кандидат наа Икономичуските Науки”.)  
Борис Георгиев се надяваше нему да бъде поверен директорския пост и беше 
разочарован от избора на висшестоящето началство. Бях спечелил доверието 
му и той ми разказваше как Димов се опитвал да го успокоява: 
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- Боре, ти не знаеш какво е във висшите етажи на министерството и какви 
борби, удари под кръста и подлости царуват там. Познавам те, и ти казвам, че 
не е за тебе това място. Ще те схрускат без остатък акулите. Остави голямият 
Борис за плува в тия води. Той е от друго тесто: извезан е като византиец, 
безскрупулен, с опит в хватките и номерата, които един друг си играят и най-
важното – има подкрепа в ЦК. За самия тебе ще е по-добре да си на завет, като 
негов помощник. Така ще имаш само с него да се разправяш и понеже 
познаваш работата на всички отдели в Центъра, ще има нужда от теб и ще те 
търпи, още повече, че не вижда в твое лице конкурент. Послушай ме и няма да 
сгрешиш. Мислиш, че ми е било лесно? Ти за какво мислиш, че пия? 
Съжалявах малкия Борис не само защото изпитвахме взаимни симпатии. 
Въпреки че беше партиец, в него имаше нещо дълбоко човешко. Беше разбрал 
мошеническия характер на системата в която “човек за човека беше брат” 
както съпартийците му пишеха в измисления “нравствен кодекс на 
комунизма”. Беше му ясно, че живеехме в Джунглата, където властваше 
законът на острите и здрави зъби и нокти, и ми казваше, че завижда на 
оптимизма ми, че и тия диви животни, които се бяха настанили в креслата на 
властта, ще потънат в небитието заедно с нея. Когато му обяснявах, че 
плебейската революция завършва само, когато не е останал и помен от 
властта на човек над човека, нито желание у когото и да е да я въстанови в 
отношенията със себеподобните си, Борис Георгиев само повтаряше: 
- Ох, не вярвям Гошо, вече в нищо не вярвам. 
- Не вярваш или нямаш кураж и сили да се бориш със зверовете в името на 
човешкото? 
- И двете Гошо, но пази се. Внимавай пред кого говориш!. 
Не само, че не се излъгах в него, той не бе направил “донесение” за нашите 
разговори, но както ще се види от по-нататъшния ми разказ, Борис Георгиев 
се опитваше многократно да ми помотне, дори с риск за кариерата си. А може 
би рискуваше много повече от нея? 
За известно време в ИЦ на МВТУ се възцари “двувластие”. Бяхме с двама 
директори – стария и новия. Димов трябваше да предаде центъра в ръцете на 
“Халата”, като го запознае с хората и работата им в различните сектори и 
отдели. Същевременно КИН Борис Димитров беше през по-голямата част от 
дните в разход – ходеше някъде да кади тамян на покровителите си. Докато 
траеше, двувластието улесняваше нашето клатене на краката съобразно 
старата Персинска максима: “Пилей време, пести сили!” Но постепенно КИН 
навлизаше във владение на Центъра и въвеждаше свой стил на работа. Той 
доведе със себе си две момиченца от “Оргпроект”, които не беше ясно каква 
работа са могли да вършат там, но и това скоро се изясни. Едната Василка се 
въртеше около кабинета му и той я викаше често при него. Веднаж, след 
работно време, Белчевска, която също останала по-докъсно видяла през 
отворената врата как малката го чешела под корема и му казвала гальовно 
“Гъди-гъди”, а той се смеел цинично и самодоволно. От тогава на малката 
хубостница й остана тоя прякор. Но понеже историята се разчу из центъра, 
Халата се видя принуден да й бие шута и “Гъди-Гъди” изчезна от погледите 
ни.  Другата нейна приятелка Дамянка, която изглеждаше доста по-скромна и 
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свеждаше надолу невинния си поглед на девица, също забременя наскоро, а 
после се ожени за момче, което когато се завърнах от емиграция ми казаха, че 
станало голям бизнесмен в новата епоха… 
Новият директор назначи и нов началник в новосъздадения проектански 
отдел “Стоки за бита”. Новият колега Атанас Ангелов, имаше нешо мишо в 
погледа си, който никога не насочваие пряко в теб. Беше с къдрава коса, ала 
първия следдеветосептемврийски министър на вътрешните работи Антон 
Югов. С неговия ръст, той носеше един дебел балтон с който не се разделяше 
и в топлите дни. Ангелов също влизаше често в директорския кабинет, но 
едва ли за същото за което ходеше по рано “Гъди-Гъди”. Очевидно “Халата” се 
обграждаше със свой антураж от доверени хора… 

* 
Всеки обед отивахме в стола на “търговските работници” където се хранехме 
и където понякога идваше и Климентина – у нас не се готвеше или много 
рядко, за редки гости. Този път бях седнал сам на масата и преди да започна 
да дъвча моя “шницел-пане” срещу ми се изправи началникът на 
проектантския отдел “Стоки за бита” -  Атанас Ангелов. Попита ме може ли да 
обядва с мен. Не ми беше много приятно, но не възразих. Той беше постъпил 
след мен на работа, наложен на Халата “отгоре”. За него всеосведомения 
Колчо Михайлов ми довери, че бил в миналото началник на ДС в Неврокоп. От 
там бил уволнен, като сталинист и му се наложило да се преквалифицира в 
проектант. Допусках, че се интересуваше от отношенията ми с колегите, 
особенно с дамската част от персонала, но се излъгах. Още със сядането си той 
започна един от най-неочакваните за мен разговори: 
- А бе другарю Константинов, защо не кажеш, че си бил от нашите? 
- Не те разбирам Ангелов. Кои са вашите? 
- Айде де, с мене можеш да говориш напълно открито. – и понеже 
продължавах да недоумявам и го гледах с поглед в който сигурно е открил 
готовността ми да го пратя по дяволите, той добави – Ти нали си съден заради 
другаря Сталин? 
- Да, аз не го крия… 
- Ами и аз съм по тая линия. Изгониха ме от органите, заради моята вярност 
към кумира на нашата младост. Аз не измених на другаря Сталин, както 
толкова много, които се изметнаха като върбови дъски. 
Само това ми липсваше – аз сталинист, но Ангелов не ме остави да си отворя 
устата и продължи: 
- И на нашата улица ще дойде празник, нали помниш. Мамицата им ще 
разплачем тогава на тия мръсници. 
Не знаех дали Ангелов ме провокира или някой се беше подиграл с него, но му 
отвърнах: 
- Остави на историята да отсъди кой какъв е! 
- И ти ли си свил знамената? Не се отчайвай, бъдещето е наше. И много 
поздрави да носиш на Кольо Куфарджиев. 
Такава била значи работата. Партийният дисидент е забъркал кашата. Но 
нали Куфарджиев и групата му бяха обвинени в ревизионизъм? (По това 
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време негови мостри бяха Тито или Дубчек.) Може би изпадналите в немилост 
пред днешния “чорбаджия” партийци си ближеха взаимно раните. Приключих 
набързо с шницела, станах и пожелах на Ангелов приятно продължение на 
обеда след което отнесох чинията с приборите на гишето при миячките на 
съдове.  
Следобеда прекарах пак в нещо като  седяща стачка и за да си отдъхна, 
напуснах Центъра преди края на работното време. Прибирайки се в къщи, се 
отбих в кафенето с гастронома на площад “Славейков”, където  заварих и 
Куфарджиев и го запитах за Ангелов. Той ми каза:  
- Ангелов ни е видял заедно и понеже сте работили в един център, ме попита 
от къде се знаем. Отговорих му, че си съден заради Сталин. Че си излежал 
доста години от присъдата си. И те похвалих, че си много добро и умно момче. 
Защо ме питаш? 
Разказах му с две думи за конфузията, която е създал с отговора си, а той ми 
рече: по-добре е да мисли така. Ти нали знаеш, че те са като свински черва – 
настоящи или бивши поддържат връзките си и се подкрепят взаимно. В 
същността си всички са сталинисти, само че по-глупавите не съумяха овреме 
да направят завоя, макар и привидно. Затова ги съкратиха, но не са за жалене. 
Междувременно и Ангелов беше разбрал грешката си – сигурно някое 
“свинско черво” му беше разказало истината за моя “сталинизъм” и той 
започна да ме избягва, поглеждайки ме всеки път със смесени чувства. Това 
ме накара веднаж аз да седна на неговата маса в стола и да му кажа: 
- Ангелов, аз не съм от вашата порода. Можеш да бъдеш спокоен. Това което си 
ми казал си остава между нас.  
След това той ме поздравляваше учтиво, но избягваше разговорите… 

* 
Куби беше получил като утешителна печалба само уверението, че ще бъде 
викан за консултации от време на време при по-нататъшната разработка на 
“фазите” на проектираното АСУ. Всъщност, това стана един-единствен път, 
когато беше извикан само за защитата на цялия проект, която бе насрочена за 
пролетта на 1971 г. Той пристигна за нея от Франция за една седмица, 
придружен от “майор Хелга Гецавой”. Когато се видяхме беше радостен и ме 
поздрави с новата ми длъжност, която каза съм заслужил напълно с 
упоритата си работа. Вместо комплименти, много ми се искаше да поговорим 
като хора, но за съжаление това се оказа невъзможно – Катя Гюлеметова беше 
станала “невъзвращенка”, а  неговият “майор” беше най-неподходящият 
преводач за един човешки разговор. Защитата се състоя в залата на 
“Колегиума” на МВТУ и журито от рецензенти приличаше по-скоро на съда на 
“Светата” инквизиция. Куби направи още един отчаян опит да защити своя 
проект, използвайки и моя “математически модел”, но беше торпилиран от 
нашите автоматизатори с дейното съучастие на КИН. Беше ми мъчително да 
срещам подигравателните погледи и непочтителни подмятания на 
“туземците” срещу чужденеца. Сега бяха намерили удобен случай да разчистят 
старите си сметки с него, знаейки че завръщането му беше изключено. 
“Джепането” беше свършило, както лаконично беше резолирал Пеко Таков 
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молбата на Димов. Трудно ми е да се произнеса върху стойността на 
разпъвания на кръст проект, знаех, че моята част от него е с имагинерна 
стойност, но заедно с това имах чувство, че почти озверялите му опоненти, не 
бяха чели и една стотна от това срещу което говореха. Измъчваха ме и 
жалните очи, като на бито куче, които французина отправяше към 
“сътрудниците си от шантиетата” с които беше работил цяли три години, но 
от нийде взора му не виждаше съчувствие. Така тригодишният труд на 
ангажираните в шантиетата десетки “проектанти” и обслужващ персонал, 
събран в десетки папки и струващ само като заплата на французина 100 000 
долара, отиде на склад, за да започне вторият период от епохата на АСУ-тата 
вече под ръководството на КИН... 

* 
Така до ноември 1971 г. направих две години “трудов стаж”. От тях 13 месеца 
минавах за някакъв супер-специалист в областта на очакваната като Годо 
НТР, а на четиринадесетия Димов ме назначи за началник на един меко 
казано празноскитающ отдел, който се правеше, че работи. Василев беше 
казал, че през първите 12 години сериозният труд създава името ти, след 
което то работи за теб… до пенсиониране. На мен ми бяха нужни само шест 
месеца “моделиране” с Куби и един курс по ФАСП за още три месеца, за да 
създам впечатлението на човек, който е в състояяние да се справя с всяка 
възложена му задача. Останалите двадесетина месеци преминаха в имитиране 
на трудова заетост с “ръководените” от мен колеги с които приличахме на 
поразените от Василий Българоубиец самуилови войни...  
През последните месеци от пребиваването на “Красный нос” в центъра се 
случи и едно “чрезвичайно произшествие” – от компютърната зала, докато 
техниците я оборудваха със съдържимото в сандъците и операторите 
извършваха изпробванията и настройката на ЗИТ-151 под контрола на 
главния инжинер, беше открадната една от девствените магнитни ленти. Тя 
не можеше да послужи никому, защото тогава още нямаше частни центрове на 
които да се продаде, но крадецът може би я е свил по навик. Извикаха 
криминални специалисти, които се въртяха в залата, снемаха някакви 
отпечатъци и разбира се не откриха нищо. Най-многото, което можеха да 
установят, че по някои от лентите има отпечатъци на инжинер Андреев и 
неговите помощници. Наблюдавах с известно злорадство безпомощността на 
разследващите милиционери и си мислех, че масовите кражби, дори когато са 
безмислени, също са форма на саботаж. А когато са “смислени”, 
възнаграждават “експроприатора на експроприаторите”, който си връща част 
от ограбената “принадена стайност” с което изтощава и съкращава 
господството на крадците… 

* 
Обърната в православната вяра след завръщането си от Русия, Климентина 
започна да кани своите руски приятели-ученици на академик Д.С.Лихачов. 
Най-напред дойде Олга Лихачова, която беше от княжески произход, а 
съвпадението на имената с академика беше чиста случайност. В България от 
Франция пристигна Катрин Лвов и така се осъществиха “нелегални” контакти 
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между дисиденти от двата “лагера”. Понеже възможностите ни да им покажем 
забележителностите на България бяха ограничени, повечето вечери се 
прекарваха в компаниите на колеги и колежки на Климентина от 
Литературния институт при БАН на които се разискваха професионални теми 
от които след някоя и друга чаша алкохол лесно преминаваха на въпроси от 
злободневието, но и от тях навяваше скука и безперспективност. Както се 
казваше “И скучно и грустно и нет кому морду побыть…” Веднаж даже отведох 
двете гостенки в замъка “Шпесарт”, където все още живееше Павел. Той 
извади от десертните вина, които се усладиха на двете дисидентки, след което 
Катята направи снимки на мен прегърнат през рамо с Оля и един огромен 
червен плакат в ръцете ни, на който се бяха прегърнали Брежнев и Живков, а 
под тях пишеше: “Дружба от векове, за векове!” 
Пак по това време на сцената се появиха и двама белогвардейци – Макаров и 
Беляковски – избрали България за свое “второ отечество”. Срещата с тях както 
се разбра в последствие не е била случайност. Макаров, чийто баща е бил 
посланник на руския самодържец в Лондон и Париж, имаше голям род, 
разпилян от революцията в най-различни страни. Негов братовчед живеел в 
Брюксел. Когато научил от емигрантската организация НТС (Народный 
трудовой союз) че Катрин Лвов прави своите ежегодни рейсове за България, 
той й дал адреса на Владимир (това беше името на Макаров – по младия от 
двамата). Така с нейна помощ се установи “нерегламентирана” връзка между 
братовчедите и Брюкселския, който също беше Володя, започнал да изпраща 
от името на различни западни институти пакети със забранена книжнина на 
руски, издавана на Запад. Пратките били адресирани до местоработата на 
тукашния Владимир в Института по химия към БАН, където той беше някакъв 
научен сътрудник. Книгите минавали без проверка, поне така ме уверяваха, 
като “научна литература”. И ние получихме от забранените книги, които Катя 
пренасяше със себе си, идвайки за “консултации при научния си ръководител 
проф. Дуйчев”. Сред заглавията бяха Солжиницин (“Първият кръг на ада” и 
“Раковото отделение”), Джилас (“Новата класа” и “Моите срещи със Сталин”), 
едно открито писмо на академик Сахаров за проблемите на СССР и света, 
адресирано до тогавашните наематели на Кремъл и др. Това четиво се 
поглъщаше и разпространяваше доста нашироко. Аз го давах на приятели от 
затворите, които считах за проверени и удържали при най-тежки изпитания, а 
по-късно и на приятели от университета или работата, които ми вдъхваха 
доверие. Дадох и на Данчето Белчевска да се просвещава с по-леко четиво 
като “Първият кръг”. Тя беше от по-будните и любознотелни колеги, която 
четеше в къщи, а понякога и на бюрото си. Някои разбраха, че книгата не е 
тукашна, но си мълчаха. Сред тях и мъжа й, който казал, че може да пострада. 
Тя отговаряла, че я намерила забравена в ранноутринния трамвай № 7, идващ 
от квартал “Връбница” където живееше. Разочарованието от тази  ми дейност 
дойде когато тя сподели с мен, че най-силно впечатление й направила 
любовта между затворника инжинер и… “мацката”, която работела с него, 
живеейки “свободно” вън от Първия кръг на концентрационния ад. Тогава си 
помислих, че за да има масов успех инкриминираната литература, може би ще 
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трябва да се вмъкнат в нея порно и крими елементи. Но дали такива четци 
намаше да прескачат “по диагонала” другия текст? 
През лятото на 1971 г. се срещнахме с Христо Колев, който беше дошъл за 
бракоразводния си процес с Магда – дъщерята на Мишел Герджиков. Той беше 
интерниран в турското село Пет мотили (Шуменски вилает). Копоите му бяха 
разрешили “отпуск”, за да се наслаждават на терзанията му след като бяха 
насилили Магда да поиска развод. Повече се измъчваше от изолацията на 
която ДС го беше подложила в този забравен от Аллаха край. Нейният 
отговорник за района беше заплашил не само старите турци от селото, които 
не знаеха български, но и майките и бащите, ако позволяват на децата си да 
разговарят с опасния анархист. Беше угнетен от мълчанието и самотата в 
които минаваха дните му. Предложих му да използва благоевградския канал 
за бягство през Ютославия, но той отхвърли възмутен тази възможност. Каза 
ми, че каквото и да правят, ще остане в България до края – неговият или на 
диктатурата. Не случайно поемата, която му беше посветил Йосиф Петров с 
когото се знаеха от Белене, се наричаше СТОИКЪТ. Запита ме имам ли нещо 
интересно за четене и когато му предложих “Раковия корпус” на станалия 
вече Нобелов лауреат Соолженицин се зарадва и ми каза, че ще я прочете още 
докато е тук.  
Преди да се завърне в Джендема се видяхме още веднаж, за да ми върне 
книгата, която беше в две сиви томчета от “Тамиздат”. Бай Христо ми съобщи 
с известно стеснение, че втория том е изчезнал. Той не знаеше кой може да го 
е взел, но ме увери, че при него мошенници не идвали – той ги гонел. 
Допускаше, че Магда може да го е изгорила от страх. Успокоих го и му казах, че 
загубата не е чак толкова голяма. Аз също бях спокоен, защото дори да беше 
попаднала в ръцете на “комшиите”, от бай Христо те нямаше да изтръгнат 
никакво признание. Когато казах на Климентина за случилото се, тя се 
развика, което ме накара да я сиктердосам: не я трогваше съдбата на един 
истински мъченик, а загубата на една книга. Тя също разнасяше забранените 
книги доста непредпазливо сред колегите си от института и когато я 
предупредих, че това “книгоразпространение” може да има неприятни 
последици особено, ако копоите решат да направят процес, като този от преди 
три години, когато само за някакви си глупави позиви осъдиха 
българофренския гражданин Фосколо на 15 години затвор за шпионаж, тя ми 
отвърна троснато: 
- Аз съм пълнолетна и мога да отговарям за собствените си постъпки. 
“Дано – рекох си – някоя от твоите патриотки не направи “Донесение” и те 
отмине горчивата чаша! Защото не зная как ще се държиш в дните на 
изпитание.” За себе си въпроса считах решен - отдавна не се разделях, дори 
нощем, с барабанлията, който не правеше засечки. 

* 
По-възрастният от двамата белогвардейци – Федоси Беляковски - беше 
интересна личност. Изповядваше открито монархистическите си убеждения и 
разказваше с ищах различни моменти от своя живот. След революцията с 
разгромените бяли армии и той бягал от Русия. Заедно с част от хората на 



 43 

Врангел се установил в България. Работил и се препитавал като репродуктор 
на табла на голями живописци, които намирали купувачи сред по-заможните 
любители на това изкуство. Когато започнала Втората световна война, след 
като Хитлеристка Германия нахлува в Сталинска Русия, той се записал като 
доброволец в корпуса на генерал Краснов. Участвал в редица сражения на 
Източния фронт срещу Червената армия и когато настъпил края на войната, 
той и още хиляди като него се предали в Австрия на “съюзниците”. Зад гърба 
на военнопленниците се водели преговори за предаването им в ръцете на 
Сталин. Подразбрали какво им се готви много от тях се опитали да 
организират съпротива, но англичаните били безпощадни, те действали 
срещу бунтовниците с… напалм и огнепръскачки. След това разоръжили 
оцелялите, натоварили ги на покрити с бризент камиони и ги откарали в 
съветската окупационна зона. Последвали разпити по чекистки, съд по 
бързата процедура и екзекуции или изпращане в Сибир. Сред последните бил 
и Беляковски. Той прекарал общо 11 години в тамошните лагери и бил 
освободен през 1956 г. вследствие преговорите между Хрушчов и Аденауер. 
Едно от исканията на германския канцлер ебило да бъдат освободени всички 
немски военнопленици. Сред малцината оцеляли, не повече от 1 на сто, бил и 
Федоси Беляковски. Като български поданник му разрешили да се върне в 
България. Тук се запознал с Макаров, чиято съдба била доста по-различна. Той 
участвал във войната срещу германците и имаше някакъв орден за проявена 
храброст. Беляковски го заплашваше на шега, че един ден щял да отговаря за 
тия си престъпни деяния.  
С тях можеше да се говори по широк кръг от теми – те бяха интелигентни и 
добре информирани, както за миналите, така и за текущите събития. Това 
внесе известно разнообразие в живота на тази домашна компания. Те не 
отказваха когато ги канехме на сандвичи и водка, имаха чувство за хумор и 
понасяха шеги и епитети от рода на “недобити белогвардейци”. Веднаж даже 
пихме брудершафт с Беляковски и по този повод той казваше “Анархисти, 
манархисти все равно!” Не му се сърдех защото и аз си позволявах с него 
приказки, които от друг не би приел. Разказваше ми случай от гражданската 
война за чиято достоверност не мога да гарантирам. При едно кръвопролитно 
сражение с махновци, бялите претърпяли поражение и четири хиляди от тях 
попаднали в плен. Строили ги и пред тях се явил самият Нестор Махно. Той се 
обърнал към пленниците с кратка реч: 
- Тези от вас, които поддържат своите монархистически убеждения да излязат 
три крачка напред! 
Строят се олюлял и пред него излязли с маршова стъпка само четирима. 
Тогава Махно се обърнал към своите и казал: 
- Тези четиримата зачислете в Народната въстаническа армия. Те имат 
убеждения на които държат и са готови на всичко за тях. Следователно като 
поживеят и повоюват с нас може и да се очовечат. Останалите мерзавци да се 
разстрелят. Който веднаж е предал, той може и да повтори! 
Когато се сприятелихме повече, Беляковски пожела да ми направи подарък 
една репродукция и ме остави аз да си избера оригинала. Поисках “Дон Кихот” 
на Домие, но за жалост, не му остана време да я завърши. Виждал съм 
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картината в дома му, но така и не зная къде остана тя. След поредното 
пребиваване на рускофренската дисидентка, ДС ги арестува и осъди за 
разпространението на забранена литература с “антидемократично 
съдържание”. Макаров беше осъден на 5 години, Катята на 4, а Беляковски – 
на 3, които бяха прекалено дълъг срок за 84 годишния старец. Той склопил 
очи в Старозагорския затвор на 86 години. Това е станало след бягството ми, 
което развали плановете на копоите да устроят един анархо-белогвардейски 
процес… 
 Добрият ми спомен за него беше помрачен наскоро от спомените на Николай 
Галев в първата част от книгата му - за първия процес и затвор. Там той 
разказва, че килиите им са били съседни и в предсмъртния си час Беляковски 
се изповядал, като му разказал, че дължи оцеляването си в сталинския Гулаг 
на приемането да доносничи за другарите си. В заключение добавил, че 
заслужавал съдбата си. Идващата смърт била изкупление и избавление от 
кошмара на греховете му… За негово оправдание мога да кажа, че в досието си 
не намерих никакъв донос от стареца, освен един дълъг и други по-къси 
разговори, уловени от монтираните микрофони в апартамента на “Гурко”. 

 * 
Тодор Пенков с когото макар и за малко, се виждахме почти всеки ден през 
всичките близо 11 години между затвора и емигрирането ми, преживяваше 
еднопосочна еволюция след като се бе отказал от идеала на младостта си и 
беше приел марксизма за свое верую. Това пролича най-вече след като 
окупиращите страната ни освободители настаниха партията му в креслата на 
властта от 9.9.1944 г. насетне. Станал “прагматичен” след завръщането си от 
Франция, той се бе записал в БКП, членството в която съчетаваше с 
назначението си за кмет в Сулудервен от 19-томайските превратаджии, които 
искаха да “обновяват” България фашизоидно. В общината той назначил за 
секретар стария анархист Георги Клинзуров, който в студените зимни дни 
бутал в печката неразпечатаната кореспонденция, идваща от центъра с 
думите: 
- Входящ номер и изходящ . през кумина. 
Тия весели спомени от кметуването си по време на “безпартийния фашизъм” 
вуйчо разказваше с удоволствие. В навечерието на войната той беше 
изоставил кметуването и започнал работа като началник на отдел 
(“материално снабдяване”) в Държавната печатница. На този пост го завари 
деветосептемврийския преврат през 1944 г. След което новата власт го 
назначи за нейн директор. Беше станал и “активен борец срещу фашизма”, 
макар много да не му се говореше за този актив. Първото сътресение, което 
беше и начало на крушението на марксистките му илюзии, дойде много скоро 
след като беше изпратен да закупи машини от СССР за разрушената от 
бомбардировките печатница. Беше видял истинското лице на руския 
“социализъм” след което се заредиха трусове, като ликвидирането на всички 
опозиционни партии или процесите срещу “враговете с партиен билет”. Той 
очевидно познаваше московските прецеденти от 1936-1938 г., но изглежда се 
е надявал, без всякакви сериозни основания, че у нас ще бъде различно. От 
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там нататък той се превърна в нещо като “живия труп” от епохата на 
“победилия марксизъм”. Това беше фаза в развитието му в която той 
подлагаше, разбира се не пред всеки, на най-остра критика практиката на 
своята партия, но все още считаше, че теорията е годна и един ден тя ще 
изведе обществото на “правилния път”. В последната фаза от живота неговата 
еволюция го отведе до крайния политически и идеен цинизъм. Той казваше, 
че е лъган много и дълго и че не ще позволи никому повече да го мами и 
спекулира с възвишени цели и идеали. За разочарованите партийци, особено 
за тези, които си бяха сменяли веднаж вярата, беше характерно да се развиват 
в посока на историческата ретроградност и никой от тях, поне доколкото се 
простират познанията ми, не беше обърнал взор към единственото решение – 
Социалната революция. “В страните на победилия социализъм” 
демонстративното скъсване с партията означаваше, ако не смърт, много 
неизгоди, неприятности, а по някога абсолютна мизерия и интерниране в 
някое забравено от бога и света село. Поради това, хората като вуйчо ми си 
налягаха парцалите, не захвърляха партийните си книжки, нито се отказваха 
от 30-те сребърника върху пенсията и вилното место с изглед към Голготата, 
където на кръста висеше разпятието на идеала. Бидейки свидетел на тия му 
превъплъщения, много ми се искаше да го оценя обективно – без 
идеологически щампи, нито роднински чувства, но това се оказваше 
невъзможно. Не само защото ми липсваше талант, но и поради това, че ни 
свързваше едно дългогодишно приятелство, което не можа да бъде 
разтрогнато от почти непрекъснатите ни спорове и сблъсъци. Бяхме станали 
много близки и той беше правил и невъзможното в онази епоха, за да спаси 
главата ми. Незная дали трябваше да му бъда благодарен? При едно от 
свижданията ни през затворническите решетки му бях казал, че такива като 
него са тухли в нашия затвор. Поради всичко това и още много други общи 
преживявания – той често имаше нужда от отдушник и аз му служих като 
своего рода изповедник – все не ми се удаваше да го обрисувам. А може би 
беше излишно защото той сам бе изографисал своя автопортрет една вечер, 
когато му изглеждаше, че съм се закрепил върху началническото кресло и си 
мислеше, че времето и възрастта ще сторят своето: 
- Виждаш ли, хората са двуноги, които носят чертите на далечните си 
животински прадеди – свини, овце, хищници, крокодили, грабливи птици. 
Вгледай се в лицата им и ще ги разпознаеш сред разхождащите се около теб 
всеки ден. Един закон стои солидно под гланца на нашата култура – законът 
на джунглата. Всеки гледа да изяде другия. Родени в кръв и лайна, те носят по 
цялия свят и през цялия си живот своята смрад. И умират пак в кръв и лайна. 
И от тях ти искаш да направиш братя, които се обичат и са готови да се 
раздават на ближни и далечни. Жаля ти акъла. И понеже те обичам, ти казвам 
стани един канцеларски динозавър и ги мачкай, яж, расти и живей! Мене ме 
лъгаха дълго и аз вярвах. Сега не вярвам никому и за нищо. Разбрах го, ама 
късно. Но берекет версин, хвала на бога, доживях до 65 години. (Тоест до 1971 
г.) 
Никога не беше говорил толкова дълго и така откровенно. Не знаех какво да 
му отговоря. Ако го правеше, за да ме отклони от пътя по който вървях пряко 
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всичко, беше излишно да си отварям устата. С мълчание бих посрещнал и едно 
толкова дълбоко отчаяние. Можех само да го съжалявам… 
 
В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: Продължава да е ЗАТВОРЕН достъпът до 
документи от това време. Дали, защото все още има живи щатни и нещатни 
доносници, чиито имена са “държавна тайна”? 
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ГЛАВА ХХХIII 
ЩЕ “ЗАХРАНВАМЕ МАШИНАТА” С…  ХЛЕБОЗАВОДА 

 
След като приключихме “сухата тренировка” по програмиране на ФАСП, 
продължи имитацията на трудова заетост. Достатъчно дълго отмаряхме с моя 
отзел и това беше толкова очевидно, че и някои от перфораторките поискаха 
да бъдат назначени при нас. Сред тях и една пищна “братовчедка” на 
покойния Стефан Терпешев. Отказах да й съдействам защото някои можеха да 
си помислят, че ще преобразуваме Центъра в бардак. А тя се развика, като 
перачка на която не са платили и ме нарече неблагодарник. Покойният 
Стефан Терпешев наверно в минути на интимност, й е доверил за помощта, 
която ми оказа при назначаването. От неловкото положение ме извади Борис 
Георгиев или както му казваха Борката, като ме извика в кабинета си. Димов 
го ценеше много като работник и човек и го беше готвил за свой заместник, 
но местото му зае спуснатият “отгоре” парашутист, негов съименник и КИН - 
Борис Димитров. Изместеният кандидат още не можеше да преглътне обидата 
и за да уталожи гнева му, бай Димитър продължаваше да го увещава, че се 
задават тежки времена и за него ще е по-добре “да не е на топа на устата”. 
“Халата” имал слонска кожа и достатъчно връзки с големците, за да се справи 
с управлението на кораба в “океана” с развълнуваните от НТР води. Така 
Борис Георгиев се задоволи с второто место, като зам-директор на ИЦ при 
МВТУ, отговарящ за компютърния сектор. Бъдещият директор беше влязал в 
длъжност, но сега изчакваше да ремонтират и обзаведат по негов вкус 
работния му кабинет горе на третия етаж. Той се вестваше отвреме на време, 
наистина като Хала, а заместникът му се беше приютил в кабинета на бай 
Димитър, който пък прекарваше дните си по съвещания и в набиране на още 
инжинери и оператори за бъдещата машинна зала. Когато Димов се 
прибираше след обяд, Борис го оставяше да се наспи, а той обикаляше 
проектантите от бившите “шантиета” на Куби, чиито сътруднички сега на 
подбив наричаха “шантонерки”. С тях зам.-директорът обсъждал Что Делать?, 
за да не ги закрият и затрият. Имало различни мнения. Някои не особено 
почтителни за шантонерките. В търсене на решение Борис беше поканил и 
мен  на разговор.  
- Другарю Константинов, ти знаеш, че я закъсахме с тоя французин. Той 
остави работата недовършена и сега се чудим какво да правим. Скоро ще 
пуснат в експлоатация и ЗИТ-151. Главният инжинер Андреев е готов с екипа 
си и заедно с хора от завода инсталират машината в момента. Трябва да 
измислим нещо, да я захраним, иначе ще ни разселят. 
Представих си я като някаква гигантска свиня на която ще забъркваме трици, 
за да ловим маймуни, но не казах нищо на Борката, който беше близо до 
паниката и затова го оставих да продължи: 
- Аз мисля, че най-разумно ще е да прехвърлим един от готовите проекти от 
перфокарти на ЕИМ. (Пуристите на българския език държаха упорито на тази 
абревиатура, за да не се употребява чуждицата компютър.) Най-подходящ 
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според мен е проектът на “Хлебозавода”. В експлоатация е от десет гдини, 
всичко е ясно на хората, Белчевска и Марги го познават, а ако трябва и Петър 
Върбанов от “Експлоатацията” ще ни окаже помощ като консултант. Какво 
мислиш? 
- Доколкото съм чел, най-подходящия език за обработката на икономическа 
информация е КОБОЛ. Страхувам се, че със състава в който комплектувахте 
отдела, няма да можем да се оправим с програмирането на ФАСП, пък и защо 
да го правим след като хората са го измислили. Аз имам в къщи една дебела 
книга на руски език превод от американски. Тя е за компютрите на Ай-Би-Ем. 
В нея има част и за Кобол, но мисля, че трябва да изкараме един курс, воден  
от някой, който има солидна практика в програмирането с него. 
- Можеш ли да проучиш кой е шпец? 
Обещах му и отидох в Математическия институт при Иванчев и Янев. Те ми 
препоръчаха Васил (Веско) Коларов, който работеше като началник отдел 
“Програмиране” в Комитета по планиране. Намерих го там. Беше десетина 
години по-млад от мен, завършил през 1966 г., изкарал специализация в САЩ 
и от няколко години ръководеше програмистите в Комитета по планиране 
където  работеха с американски компютър от серията IBM-360/40. Обясних му 
каква е работата и той каза, че ще може да проведе един двуседмичен курс от 
по 4 часа дневно всеки следобед. Искаше по 8 лева на час или общо  384 лева 
за 48 часа, включая съботите. Докладвах на Борис и след като получил 
съгласие, съобщих на Коларов по телефона, че условията му са приети и 
занятията можеха да започнат от следващия понеделник. Очевидно, 
програмирането за “Хлебозавода” трябваше да се отложи, докато бъдем 
обучени 

* 
В “залата” на Центъра, където така и не се въведе японската организация на 
трудовия процес започна двуседмичния курс на Веско Коларов по COBOL. На 
него присъстваха и проектантите от другите отдели - на Бошев, Петър 
Стоянов и… Атанас Ангелов. Курсът беше “двутактов” и се състоеше от едно 
първо запознаване с функциите на всяка команда в която бяха групирани 
много от асамблеровите инструкции и беше облечена в мнемонична езикова 
форма – изречение на английски с което след дешифрирането и разлагането 
му на съставящите го машинни инструкции се извършваха различните 
операции, които спътстват контрола, обработката, редактирането и 
отпечатването на икономическите данни, резултат от дейността на 
предприятието. През втората половина на курса вече Веско Коларов групира 
по няколко от коболовите команди в пакети, за да се извършва с тях проверка, 
корекция или отстраняване на негодните данни, след което с 
проконтролираните данни се поставяха в ажур файловете в които се 
натрупваха месечните или ежегодни търговски операции или се отпечатваха 
различни отчети за нуждите на клиентелата и доставчиците, счетоводството, 
управлението на стоковите запаси и за други дейности на стопанския обект. 
По време на курса го наблюдавах и констатирах, че неговата интелигентност 
надхвърля средната. Това ме подведе в желанието да проверя политическата 
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му нагласа. Във времето преди и особено след часовете на курса – всеки ден от 
14 до 18 часа – за известно време оставахме двамата с него в кабинета на 
стария директор и водехме разговори по моя инициатива, които много скоро 
напускаха професионалния терен и се насочваха към забранени теми. Обект 
на нашите разговори бяха проблеми, започващи от нивото на икономическото 
ни развитие и несъответствието му с компютрите и завършващи с 
потенциала или както му казваха Коефициента за интелигентност на Тодор 
Живков и възможностите му да обхване критичните точки в текущия момент 
от това развитие и да предложи адекватни и същевременно перспективни 
решения. Правеше ми впечатление, че той повече мълчеше и ме изслушваше 
внимателно, докато аз бях безапелационен. Съгласяваше се когато казвах, че 
ако на робовладелското стопанство са били необходими компютри, жреците и 
учените в Египет, Атина или Рим са щяли да ги изобретят още тогава. Но 
мълчеше когато твърдях, че в обстановката на автоматизаторска еуфория, 
инспирирана от властниците, които от своя страна бяха манипулирани от 
шмекери от рода на Сендов, като че ли всички мошенници са си дали среща в 
сферата на АСУ-тата и че този експеримент ще се провали, оставяйки зад себе 
си такова количество разпиляни средства и материали каквито не бихме 
изгубили и при най-тежко военно поражение. Не много убедително, Коларов 
твърдеше, че като “въртят” цяла нощ машината и изскочи някоя резерва от 20 
– 30 милиона (милион горе – милион долу) и още че само заради подготвката 
на кадрите,  които ще излязат от тази кампания и ще са необходими на 
стопанството в един по-късен етап от развитието на страната, си струва тя да 
започне. И вече, макар и срамежливо, той не се съгласяваше с моите оценки за 
“човека от народа”, който беше същевременно “генераторът на идеите” и 
“моторът на научно техническата революция” или съкратено - на НТР, както 
той и неговите апапи я наричаха. Без да твърдя, че е неграмотен полуидиот, аз 
казвах, че Живков  би бил много по на местото си като старши стражар в 
родния му Правец. Моят събеседник уверяваше, че Първият секретар имал 
цяли екипи от много добри специалисти, изобилна информация, а и 
обиколките по света му давали възможност да се запознае с опита на далеч 
по-напреднали страни. Това в съвкупност, му позволявало да взема и налага 
компетентни решения и в области с които не е на ТИ. Веднага му 
противоречах с примера за “японската зала” в нашия център или със стоялите 
неразопаковани близо три години каси със съставките на ЗИТ-151, които 
струваха около два милиона лева. Нашите разговори се водеха спокойно и в 
дух на търпимост. Поради това, аз го поканих в къщи на вечеря със съпругата 
му.  
Той прие поканата, а Климентина се постара да приготви менюто, нещо което 
не й беше присъщо. Тука вече аз се увлякох и му разказах накратко 
десетгодишната си “Одисея” и се легитимирах идейно. Моята критика на 
системата, която господстваше у нас беше тотална и безпардонна. Развих 
основната си теза, че за никакъв социализъм не може и дума да става. Че в 
обществото ни има антагонистични класи, че кривата на разпределение на 
националния доход, а от там и класовата стратификация в България не се 
различават съществено от тези в страните с частен капитализъм. Че от гледна 
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точка на ликвидирането на всякакви права и свободи на гражданите 
военнополицейската диктатура на държавнокапиталистическата класа няма 
равна на себе си. Или може би само нацистката диктатура на 
Националсоциалистическата германска работническа партия е съизмерима и 
съпоставима. Извадих цифри от книгата “Един народ в нелегалност” на 
генералния секретар на Италиянската компартия Луиджи Лонго от която 
можеше да се види, че ако измерваме терора с броя на затворниците и 
концлагеристите, фашистка Италия с 40 милионното си население далеч 
отстъпва пред “постиженията” на “народнодемократична България. Накрая 
подчертах дебело убедеността си, че при подобна система, класовите 
противоречия и борби – тайни или явни, по-скоро спонтанни, отколкото 
организирани, неизбежно водят към социална революция. Като илюстрация 
приведох борбите на работниците в ГДР, Унгария и съвсем пресните класови 
битки на полските работници, които доведоха до смяната с Герек на Гомулка, 
който на свой ред преди 14 години, през бурната 1956 г., бе заменил бившия 
първи секретар на Полската обединена работническа партия Болеслав 
Биерут. Бях се увлякал и нямах спиране. Веско Коларов само каза, че ако е 
знаел за тези ми интереси, би ми донесъл книгата на Милован Джилас” – 
“Новата класа”, която бил чел по време на специализацията си в Америка. По-
късно Климентина ми разказваше колко пъти червени и зелени петна са се 
появявали по лицето на жена му, която почти през цялото време не взе 
участие в разговора ни.  
По-късно разбрах от вестниците, че при един от поредните конгреси на 
българските комсомолци, Веско е избран за член на Централния им Комитет. 
Връзките ни се скъсаха. Само в първите месеци, когато започнахме да пишем 
и тестваме програми, се наложи да се консултираме с него. По-късно Васил 
Коларов направи “блестяща кариера” под сянката на Тато си, който го насочи 
към БНБ, чийто директор стана. Беше стигнал и до член на ЦК на “Партията”. 
Понеже беше и умен, и паметен, той е от малцината, който знаят и могат да 
разкажат за финансовите дела на “Новата класа”, но никому “не дойде на ум да 
поиска В. Коларов да бъде разпитан”. След краха на системата за която 
работеше, Веско напусна прекръстилата се в БСП своя партия и за известно 
време се подвизаваше в една от многобройните дъщерни “комунистически 
партии”, които се отцепиха от столетницата. После изчезна от хоризонта и не 
се е чуло с какво се занимава. Може би е ръководил “прането” на парите на 
номенклатурата и на нейния “Щит и меч”, а е възможно и да си е посипал 
главата с пепел и да си яде пенсията. Веднаж, към края на 90-те го мернах да 
се качва в трамвая, облечен като “социалнослаб”. Не можах да го настигна, за 
да разбера това реалност ли е или камуфлаж? Във всеки случай трябва да 
призная, че донос от него в досието си не намерих. Макар и много рядко в БКП 
е имало и подобни феномени…   
Неговите лекции се регистрираха с магнетофон и веднага след завършването 
на курса, се заех с написването на втори буквар по - КОБОЛ. След като 
приключих, го занесох на автора му за корекции и допълнения, като го 
посъветвах да го издаде. Общо взето той остана изненадан от добре 
свършената работа, като се изключат някои мои коментари за завършването 
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на строителството на социализма на Куков ден и за предстоящия Видов ден. 
Беше ги задраскал нервно и рече: “Ако съм казал подобно нещо, то аз съм 
изрекал глупости – никой не е застрахован от тях”. Нанесох корекциите, които 
не бяха от технически характер и му занесох един от начатканите от Пепа 
екземпляри, а на Джипова наредих да размножи първата моя редакция за 
бъдещите програмисти. Използвах това натоварване на Ксерокса и за 
размножение на мои работи, като й оставях да ми копира материали от 
“секретния бюлетин на БТА”, екземпляри от които получавах за четене от 
Пенков. По това време все още се интересувах от фактите, свързани с 
маоистката “Културна революция” и интерпретацията им от агитпропите на 
ЦК пред отбраната партийна публика. Веднаж Джипова ми каза тревожно, че 
по време на копирането им, Надин Соколова си завряла носа в излизащите 
копия и я подплашила с отговорността, която можела да понесе. За да я 
успокоя, се наложи известно време да я карам да отпечатва страници от 
излизащото в Прага списание “Проблеми на мира и социализма” или от 
“Вопросы Экономики” на руски. 
Отпечатаните лекции на Веско Коларов по Кобол също бяха раздадени на 
колегите след което бяхме готови с Белчевска и Марги да започнем 
изписването на програмите за фактурите на “Хлебозавода”. Тогава това се 
правеше върху специални бланки с по 80 квадратчета на ред, във всяко от 
които се вписваше по една буква от декларацията на данните или файловете 
и коболовите инструкции на програмата. След това се даваха на 
перфораторките, които създаваха по една перфокарта за всеки ред и така 
колодата от карти се подаваше на четящото перфокарти периферно 
устройство на ЗИТ-151, за да бъде въведена коболовата програма в 
оперативната памет на компютъра. Програма транслатор я превеждаше на 
машинен език и тя беше готова за тестване с приготвените от нас примерни 
данни също въвеждани чрез перфокарти. Така изглеждаха нещата у нас с НТР 
в началото на 70-те години.  
За “Хлебозавода” КИН създаде “пилотна група” под ръководството на Борис 
Георгиев, а аз трябваше да осъществя програмирането. Проектът се състоеше 
от три отчета за хляба, милинките, поничките и т.н., които до тогава се 
обработваха от машините за перфокарти. Започна “трескава дейност” на 
пилотната група. Бяха написани трите програми за трите отчета, тестването и 
отстраняването на грешките. При засечки в работата на тези наши първи 
програми се налагаще понякога да ходим на консултации при В. Коларов. След 
като ги тествахме многократно, работните данни за ежедневните отчети се 
пренесоха на ФАКОМ’а. Като консултант от отдел “Експлоатация” бе извикан 
Кольо Върбанов, който досега обработваше продажбите на хляба и хлебните 
изделия с перфокарти. В експлоатацията щяха да участват за известен 
интервал едновременно двете машини, за да се “стиковат” резултатите от 
работата им. По внушение на КИН – вече се чувстваше ръководната му роля – 
контролът над данните остана да се извършва по стария начин – ръчно, като 
проверката за грешки върху перфокартите се извършваше със шишове през 
перфорациите. Ако шишът не минава, картата предизвикала спирането му се 
изважда от “колодата” за корекция, след което се връща на мястото й. Това 
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“подобрение на проекта” КИН мотивира с това, че “ЕИМ още не били 
достатъчно надеждни при извършване на контролни операции и корекции”. 
Веднаж “изчистени” от грешките перфокартите се прочитаха от ФАКОМ, 
който ги преобразуваше в лентов файл от обработването на който се 
получаваха новите отчети, които се различаваха от старите по това, че в 
паметта на машината се въвеждаше масив със наименованията, цените и 
номенклатурните номера на хлебните изделия, чийто брой не беше голям 
(140-145 артикула). В резултат в отчетите започнаха да фигурират и 
наименованията на артикулите и текстовете, поясняващи сумите, които се 
получаваха по различни критерии: доставка на даден търговски обект, район 
или глобални суми за деня, седмицата или месеца. Това щеше да бъде първата 
реализация на едно мъничко АСУ за хлебозавода с което трябваше да се 
замажат очите на “йерархията”. Както казах, КИН елиминира контрола на 
данните от перфокартите и в “проекта” останаха само две сортировки за 
които имаше готови японски програми и нашите за трите отчета. Така 500 
години след Гутевберг, струващият милиони ФАКОМ-230 щеше да бъде 
превърнат в обикновена печатарска машина. Но пък “захранихме машината”, 
имаше какво да се отчете пред висшестоящите кретени и което е най-важно – 
получихме едно първо приближение на величествените АСУ-та, с които 
трябваше да се промени физиономията на социализЪма и неговата… 
търговия. 
Докато се трудихме над програмното обезпечаване на този “проект”, в края на 
пролетта на 1971 г., с помощта на инжинер Андреев и др. специалисти от ЗИТ, 
беше “пусната в експлоатация”, заемащата огромното помещение на първия 
етаж ЕИМ ФАКОМ-230. Тя имаше оперативна памет (ОП) 64 К и шест 
магнетофона, работещи с магнитни ленти като носители на данните от 
перфокартите. Пристигнал в Центъра още прец 1969 г., побългареният 
японски компютър от Втора генерация отдавна беше морално амортизиран 
към което се прибавиха близо двете години на “застой” в сандъците, поради 
липса на готовност (завършени проекти и програмисти), а струваше към два 
милиона валутни лева.   
Започна нормална експлоатация в сътрудничество между екипите на 
перфокартната класика и ФАКОМ. Всички бяха във възторг от новите ясни и 
четливи отчети, фактури и т.п. Един ден обаче, в разгара на експлоатацията 
проекта се загуца и отчетите не можаха да се отпечатат. Настъпи истинска 
паника защото клиентите щяха да дойдат за отчетите си преди обед. След 
двучасово потене открихме, че за таблицата в ОП  с найменованията на 
заводската продукция бяхме резервирали 145 места, а междувременно 
асортимента се беше обогатил и продуктите станали 147. ЕВРИКА! – грешката 
беше отстранена, като разширихме масива до 170, внимавайки да не заема 
много място, за да не се задръсти 64-Килобайтовата ОП и “експлоатацията” 
можа да продължи своя победоносен ход. Но “бомбата със закъснител” си 
остана, за да експлодира при следващото нарастване на броя на артикулите 
на Хлебозавода, защото вместо върху една магнитна лента, която можеше да 
се поставя в ажур при всяка промяна в асортимента, масива с наименованията 
беше въведен в ограничената ОП. Такова беше предверието на АСУ-тата и 
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нашето щеше да бъде демонстрирано пред делегациите от “братските 
страни”, които посещаваха ИЦ на МВТУ. Щурмът на нашата пилотна група 
беше започнал с това полу-“полуавтоматизирано АСУ-нце”, като във вица за 
члена на стареца - полуавтомат, който се вдигал ръчно, а сам… падал. 
 
“ШАНТИЕТО” НА КАНИБАЛИТЕ е ЗАТВОРЕНО, поради… “законът за 
класифицираната информация”! 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ХХХIV 
МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАМКИТЕ НА СИВ (I) 

  След работите на Норбърт Винер за кибернетиката и на редица теоритици и 
футоролози за бъдещето на компютрите, електрониката, автоматите и 
роботите и най-вече след практическите им приложения, обитателите на 
Кремъл започнаха да разбират, че въпросът за автоматизирането и 
роботизиронето на трудовине процеси във всички сфери – от производството 
и услугите до военната и тази на научните изследвания - Е ВЪПРОС НА 
ЖИВОТ И СМЪРТ. Затова, с близо 15 годишно закъснение, те започнаха да 
пришпорват пионерите на НТР у нас, надявайки се да наваксат изгубените 
десетилетия, резултат от обскурантизма и касапската дейност на “корифея на 
всички науки” Йосиф Джугашвили или т. нар. Сталин. Москва се опитваше да 
наложи с диктат планирането и да разпредели трудоемките задачи между 
професионалистите по хардуер и софтуер от “братските страни”. Това се 
извършваше поголовно във всички сектори, като за целта не се пестяха 
средства. Обмянът на опит и знания се извършваше тайно за по-деликатните 
функции на репресивната или милитаристична машина. Другите сфери не 
бяха от топ-секретните. Тяхните проблеми се решаваха на съвещания, 
симпозиуми, колоквиуми, конгреси и т.н. със специалистите от държавите-
членки на СИВ (Съвет за Икономическа Взаимопомощ). Организираха се също 
и многобройни двустранни срещи между делегации от съответните страни.  
В началото на лятото на 1971 г. се проведе във Варна първата международна 
конференция по АСУ-тата в търговията в рамките на СИВ. На нея трябваше да 
се реши проблемът за създаване на съвкупност от гигантски АСУ-та, 
обслужващи търговията на цялия соц-лагер. Акцентът беше поставен върху 
“програмното обезпечаване” или софтуера на тази система. Представях си как 
това щеше да се извърши с помощта на нашите първобитни шестлентови 
компютри с 64 К памет. В заседанията на конференцията участваха, освен 
българската, делегации от цялия соц-лагер: от ГДР, Полша, Чехословакия, 
Унгария и от самосебе си се разбира от СССР. Тяхната делегация се водеше от 
пълвият зам-м-р на Приборостроенето(!)  Князев.  
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Българската делегация се оглавяваше от зам-министъра доц. Григор Ваклиев, 
контролиращ кадрите във тътрешната нърговия. Той беше взел със себе си 
Карабельов и партийния секретар на министерството Божков, който бе 
донесъл и мандолината си. НИИТОХ се представляваше от своя директор 
проф. Лютов и главният му автоматизатор - ст.н.с. Мезеклиев. От ИЦ бяхме с 
Димов, Борис Георгив и аз в качеството ми на “специалист по програмното 
обезпечение” на АСУ-тата и “Изследване на операциите”! “Халата” отсъстваше 
защото в този момент беше в командировка в някоя от страните с “валута по 
второ направление” и изтърва случая да блесне със знания и замах. 
Присъстваше и някакъв зам.-министър от леката промишленост. Но ударната 
трупа на отечествените автоматизатори се състоеше от Жеко Иванов и 
неговия “главен специалист” Спасов, известен още като “Бай Ганю”. Хората от 
Комитета на проф. Попов изглежда бяха нещо като постоянно присъствие на 
всички подобни международни срещи. Конференцията се провеждаше в Дома 
на учените “Жолио Кюри” на “Златни пясъци” в един от чиито многобройни 
хотели бяхме настанени. 
Тезата на руснаците беше, че нямаме никакво време за протакане. Общото 
АСУ за цялия “лагер на мира, социализма и демокрацията” трябваше да се 
“построи” незабавно и решението за него трябваше да бъде взето “тук и сега”. 
Представителите на ГДР, Полша, Чехословакия и Унгария гледаха 
резервирано на руските намерения и желания и изтъкваха десетки 
аргументи, които в голямата си част бяха точни. Българската делегация, 
обаче, особено в частта й Жеко Иванов-Спасов играеше ролята на съветска 
“секира” срещу възражениятя на чехи, унгарци, поляци и дори гедерейци, 
които бяха против поемането на фантасмагорични ангажименти относно 
изграждането на автоматизираната система за управление на търговията в 
рамките – ни повече, ни по-малко – на СИВ.  
Под натиска на делегатите на “Голямия брат”, плътно зад които стояха бай 
Ганю и Жеката и при неутрализирането на германските делегати, които не 
искаха да бъдат винени в “опортюнизъм и саботиране на техническия 
прогрес”, другите отстъпиха и се приеха планове, които доколкото можех да 
се ориентирам в проблематиката, никога нямаше да бъдат изпълнени при 
състоянието на соц-икономиката и нивото на “професионалистите” от 
сферата на кибернетиката,.  
Следобедните часове до 16, бяха отделени за плаж. Случих се в съседство с 
Князев и за да проверя реакцията му, извадих биографията на Бакунин от 
Пирюмова, която носех със себе си. Четивото беше на руски и му направи 
впечатление. Каза, че у тях в Русия, по време на гражданската война 
анархизмът се изродил в бандитизъм. Запитах го какви конкретни факти има 
предвид. Посочи действията на Махно в Украйна. Казах му, че Махно се е 
срещал с Ленин, когато е трябвало да договорят общи действия срещу белите 
и след победата над тях, удържана главно от силите на махновци, видният 
“шпионин и ренегат” (с натъртване на обичайните епитети) Троцки е наредил 
на Червената армия да започне операции за унищожението на махновското 
движение. Поставен пред избора Троцки или Махно Князев предпочете да 
замълчи, защото не знаеше дали демонстрирания ми интерес към идеолога на 
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анархизма не беше клопка? Очевидно, дори в метрополията на “лагера”, 
страхът от провокации все още тресеше и най-високопоставените бюрократи. 
Следобедният обмян на локуми продължи чак до времето за вечеря. В 
подмазваческата надпревара, напористият Лютов дойде на масата където 
бяхме седнали с нашите от Центъра и ме запита, като “експерт”, дали ще 
можем да спретнем един софтуер за това гигантско АСУ за… два-три месеца? 
Рекох му, че за такава идея, трябва или акъля да ни е къс, или оная работа 
прекалено дълга… Нашите се разсмяха, а “професорът” и шеф на ВАК, като че 
ли засрамен от проявеното невежество, отиде да вдига тостове с 
“братушките”. 
“Международното съвещание в рамките на СИВ” продължи и на следващия 
ден с празни лакардии и бодрячески призиви на водачите на съветската и 
българска делегации при мълчаливото несъгласие на колегите от 
Централноевропейските соц-страни, които изглежда бяха навлезли по-
дълбоко в дебрите на НТР и ако не друго, разбираха за какво става дума. Края 
на следобеда беше оставен за изработването на “Заключителен документ” от 
работна група, който бе подписан от “главите” на отделните делегации. 
Последваха прощални речи и пожелания за крупни успехи. От името на 
България говори Жеката от ДКНТП (Държавен Комитет за Наука и 
Технически Прогрес) и шеф на отдел АЕК (Автоматизация, Електронизация и 
Кибернетизация). В речта си на българоруски той каза: 
- Друзя, завтра когда мы верньомся с чемаданами, ани нада будут пълни с 
прогромното обезпечение для которое мы дагаварилис…. 
Иначе, на съвещанието имаше шарен свят. Директорката напр. на немския 
търговски ИЦ – чернокосата Моника (една рядкост за “арийците”) беше 
напълно “еманципирана” и раздаваше страстни погледи и аванси, но нямах 
настроение. В тази последна вечер отидохме на ресторант “Морски Дракон”, 
който беше препоръчан на Ваклиев. Циганката от която поискаха да ни упъти 
го наричаше “Морски драки”. След обилната вечеря, порядъчно пийнали 
тръгнахме краи морския бряг. Напред вървеше Ваклиев с една от подръчните 
хотелиерски курви, а партийният секретар Божков, приел ролята на сводник, 
се въртеше около тях, минавайки ту от едната, ту от другата страна или пред 
тях и зад тях и им свиреше на ушето с мандолината, като пригласяше с един 
листец в устата. Шествието завършвахме с Димов, Борис Георгиев и други 
“търговски работници”. Когато минахме покрай “Домът на журналиста” и аз 
цитирах Ботевия “Смешен плач” “за нашата окаяна журналистика”, бай 
Димитър ме сръга с лакът в ребрата и ми каза, че му остават още два месеца 
до пенсията и не иска усложнения… 
След като се завърнахме в София, изслушвайки доклада на своя 
предшественик, “Халата” изпадна в лека паника от взетите решения. В нашето 
общуване, продиктувано от нуждите на преизпълнението на международния 
СИВ-овски план, имахме някои откровени разговори с новия директор. 
Изказах мнението си за дрънканиците на едро и поетите ангажименти от 
Жеката с Бай Ганя, които бяха в абсолютен контраст с въртенето ни на празни 
обороти. То не вещаеше нищо добро и си позволих да го посъветвам да 
направи едно аргументирано възражение за сроковете и особено за мащабите 
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на международното АСУ, което трябваше да реализираме с “кадри” като 
Катето, Дамянка, Стефчо и още толкова спецове в информатиката. Той ме 
изгледа като паднал от небето и отговори, че подобна “постановка на 
въпроса” може да доведе само до това “йерархията” да ни подаде колективно 
оставките и да сложи край на полета му към висините. След което ме запита 
риторично: “- Тогава къде ще се храним и от коя чешма ще пием?” Добави още, 
че на мен ми е лесно защото съм свикнал и знам две и двеста”. Този аргумент, 
който и преди, и по-късно щях да чувам многократно по различни поводи и 
обстоятелства, беше “железен”. Още по затворите, на апела за бойкот на 
чекистката “политпросвета”, ми отговаряха, че приказвам така защото не съм 
женен или защото нямам “ситни деца” или стари татко и майка, които да ми 
натякват на всяко свиждане, че не съм се поправил...  

* 
В подкрепа на взетите решения, ст.н.с. и КИН Борис Димитров организира 
свой курс по “проектиране” с пещерни рисунки на обработване на данните и 
прехвърлянето им “от лента на лента” и с ромбове за стандартните 
сортиращи програми. С тези си “виждания” той изтри с замах дори спомена за 
Куби. С общи усилия бе утвърдена Ланкастерската система за ускорено 
производство на идиотите, които бяха необходими за извършването на 
научнотехническата революция за която настояваха най-вече “съветските 
товаришчи”. Пак с оглед на нея (и разбира се с раздуването на щата, тъй като 
и в категорията на директорите, първо място заемаха тези, които имат на 
подчинение възможно най-голям брой сътрудници) Борис Димитров се зае да 
назначава нови хора във всички отдели и сектори. Нашата работна група 
“пилот” той беше комплектовал, освен с Дамянка, след като му се наложи да 
експедира малката типеса Василка, която бяха видяли да го чеше по корема с 
нейното “Гъди-Гъди”, със Стефчо и Бърнев, който скоро се запиля нанякъде. 
Екипът беше подсилен и с тъпото Кате – протеже на бай Димитър. Пипи беше 
от “Оргпроект”, но на нея не можех да разчитам защото се готвеше за своята 
“специализация” и “докторат” в СССР. И това беше само началото. Иванчев и 
Досадника, които се подвизаваха на научното поприще при Сендов в БАН, се 
видяли със състудентката ни Вера Ташчиева. Тя била отслужила 
тригодишното си разпределение в Дели Ормана, където я бяха запратили 
веднага щом завършихме “Педагогическия профил”. Беше й писнало да 
образова “турскоезичните българи” и искаше да се откачи от там. Свободна, 
след юли 1971 г., тя си търсеше работа в Столицата. Двамината приятели я 
осведомили, че съм станал началник и че най-лесно ще мога да реша проблема 
й. Когато се срещнахме, Верчето ми довери, че тамошен копой я е проучвал и 
разпитвал за връзката й с мен през 1969/70 г. Препоръчах я и ходатайствах за 
нея пред Димов, който още не си беше заминал. Представих я като сериозен 
работник, което си беше вярно и Вера получи заповед за назначение в моя 
отдел. Изобщо персонала щеше тепърва да се попълва. В началото на лятната 
ваканция легнах в къщи болен от грип. Дойдоха да ме видят повечето колеги 
от моя отдел. Обструкцията и враждебните настроения бяха само далечен лош 
спомен. Бе започнало сприятеляването и “спойката” помежду ни. Изобщо, вече 
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без удивление, констатирах за кой ли път, че песничката “Под лазурното небе, 
всичко живо се е…” бе станала шлагера на епохата.  

* 
Наближиха отпуските и Климентина искаше да отидем на калните бани в 
Поморие. Трябваше да проуча цените и писах бързо писмо до Пеев, който 
отново беше на Китен, този път сам, без “пуйките и змията”. От него получих 
пълна информация, която публикувам в Интермецото, защото и това писмо 
беше прибрано от всеядната ДС и “засекретено”. И още заради интелигентния 
му хумор. Но не се възползвах от предложените възможности от пора, защото 
“буржоазната категория” не беше по джоба ни, а “ултра лявата” не 
подхождаше за моята “дясна интелектуалка”. Оказа се, че МВТУ имала 
“почивна станция” и в Поморие. Така през августовските горещини на 1971 
година се възползвах за втори и последен път от картите за почивка, които се 
даваха от предприятията и учрежденията при строго спазване на 
йерархическия принцип – колкото по-високо си на стълбата, толкова по-чести 
и скъпи курортувания ти се полагат. Тази година нашето беше в Месемврия за 
20 дни, където щяхме да съчетаем полезното с приятното. Там се намираха 
прочутите от античността кални бани, които лекували между другото и 
безплодието. Климентина, която искаше на всяка цена да има деца, беше 
решила да опита и поморийската кал за цял месец. Бяха й го разрешили от 
института в изпълнение на завета на Георги Димитров “да станем 10 
милиона”. Настаниха ни в нещо средно между бунгала и дървени къщи – част 
от общежитието, което принадлежеше на министерството и имаше и стол 
където можехме да се храним по “пролетарски”. (NB: Виж по-долу писмото!). 
Докато половинката ми се въргаляше стоически в горещата кал аз си правех 
слънчеви бани и се потапях в прохладните води на Черно море.  
На плажа около мен се завъртя един около 40-годишен мъж, който ме канеше 
на шах и се нервираше истински, когато губеше. Когато ме запита къде работя 
и аз смънках в министерството на вътрешната… той ме прекъсна и ми 
съобщи, че сме колеги – и той работил в МВР на “Гурко”, където по това време 
се бяха настанили само ченгетата от “органите”. ДС беше все още 
самостоятелен комитет по “съветския” образец на КГБ. 
В Месемврия срещнах и една жена на 31 години, която беше дошла с мъжа и 
детето си. Като Климентина и тя беше родена през 1940 г., но имаше коса като 
кестеняв ореол, тяло и походка на богиня, очи като морето и глас дълбок, 
интелигентен и мелодичен, като че ли излизащ от рая. Навярно такива 
гласове са имали сирените. С нея започнахме един флирт с очи от разстояние, 
който завърши с това, че когато семейството им си тръгна, тя правейки се, че 
ще изпусне багажа си го постави на масата на която стоях заедно с бележка на 
която беше записала телефонния си номер, името си (казваше се Цеца Цанова) 
и уговорка да й се обадя веднага щом се върна в София. Сторих го с един ден 
закъснение поради колебания – беше толкова красива, че можех да сторя 
някоя глупост от рода на развода, което само щеше да предизвика 
допълнителни компликации. Достоевски казал, че “Красотата ще спаси 
света!”, но аз си мислех, че тя би могла да погуби и един революционер. Когато 
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все пак се срещнахме, тя ме попита дали не се е разсеяло курортното 
очарование. Дявол знае защо, започнах да й разказвам за миналия си живот и 
я наблюдавах скришом. Забелязах как с всяка моя дума пламналото курортно 
опиянение гаснеше в нея и ние ставахме все по-далечни. Разгорялата се страст 
се разпиля като пяната на морските вълни. Нашият първи разговор беше и… 
последен. Жалко или е по-добре, че така приключи тази удушена в зародиш 
любов? След по-малко от две години я видях в центъра на София, в едно 
кафене близо до “Славейков”. Беше леко понадебеляла в компанията на един 
плешив възрастен дебелак. По просташката му физиономия, глас и обноски си 
личеше, че е отговорен другар. Сигурно я беше преместил на работа при себе 
си в министерството, за да я “употребява”. Гласът на Цеца беше същия, но 
погледът и се плъзгаше по мен и в страни, като по полирана дървена 
плоскост, без оня трепет и искри, които когато Климентина ги видя да се 
отразяват в очите ми, ме запита: “- Батко, защо така страшно ти светят очите?” 
Тя не разбираше езика им, защото никога не я бях гледал така. 
Климентина беше останала още за една седмица да продължи баните си, а аз 
се върнах на работа. В къщи нямаше никой и беше необичайно тихо. От 
“Светото семейство” бяха казали, че отиват на Черно Море и че не е чудно да 
се срещнем по плажовете. Те бяха заминали с малкия “Запорожец”, който 
баджанака беше купил на старо с припечелените от ежедневната 
четиричасова допълнителна работа по постройките след работно време. По 
този повод, тъщата го давала зад гърба ми, като пример за добър и грижовен 
зет, достоен за подражание. Тя също отсъстваше – беше си намерила карта за 
Варна. 

* 
Наближаваше средата на септември 1971 г. и от работата на Таня и Мики 
започнаха да звънят настойчиво и искаха да се обадят. Обясненията ми, че 
балдъзата и баджанака също са “на курорт” се възприемаха с нарастващи 
съмнения, защото още преди десетина дни отпуската им изтекла и те 
трябвало да са на трудовия си пост. Закъснявали обезпокоително. Отговарях, 
че не мога да бъда полезен, защото не са ми докладвали къде отиват и кога ще 
се върнат. След още няколко обаждания, телефонът престана да звъни… Нещо 
ми прищрака в главата и с един шперц отворих вратата на стаята им. След 
бръз оглед установих, че гобленът, който висеше над брачното ложе го 
нямаше – на стената стоеше само правоъгълник от неизбелялата от 
слънчевите лъчи по-тъмна боя. Погледнах под леглото им и видях рамката, а 
гоблена беше прибран. Предположенията ми, че са заминали много надалеч, 
се потвърдиха съвсем скоро. Долу в пощенската кутия пристигна на мое име 
картичка с изглед от Адриатическо море и привети от… Триест. Съмненията 
се бяха разсяли напълно и когато Климентина се завърна от Месемврия и 
започна да ми разказва как една нощ на вратата й се почукало и управителят 
на почивната станция на МВТУ – Цецо “Мазола” – й предложил по ефикасно 
средство от… калните бани, аз прекъснах обичайната и досадна 
словоохотливост и й съобщих новината. Тя възрази: “Къде ще тръгнат с това 
малко дете?” Започна да се съгласява с мен, когато и показах неподписаната 



 59 

картичка от Триест и празната гобленова рамка. Нали, обикновено по 
пясъците на плажа курортистите не се търкалят с гоблени, защото могат да ги 
повредят. Скоро се завърна и тъщата и когато й описахме положението тя 
започна да се вайка и пустосва Мики. Той бил виновен за всичко, защото все 
мечтаел да забогатее и обещавал да направи малката й дъщеря “царица”. След 
кратко съвещание баба Радка и голямата отидоха в МВР да съобщат, че 
семейство Троянови са станали “невъзвръщенци”, за да не ги обвинят в 
укривателство. От ДС ги успокоили, че бегълците са само “икономически 
гастарбайтери”. Скоро копоите дойдоха за оглед на стаята им и да видят какво 
може да се конфискува. Аз си седях в хола и се смеех самодоволно. Когато ме 
попитаха, кое е смешното, им отговорих, че най-после сме “решили 
жилищната криза”. Изръмжаха нещо в другата стая, но не пожелаха да 
продължат започнатия разговор. След като си заминаха положих доста 
напразни усилия, за да убеждавам тъщата, че по-скоро трябва да оплаква тия 
които останаха да живеят в “родината”, а не напусналите я. 
През следващите дни, ровейки из различните чекмеджета, намерих една 
карта на баджанака Мики, който бил… доброволен отрядник за съдействие на 
НМ, нещо което ми беше ясно, още когато го търсеха през нощите на 
фестивала, “за да укротявали тия ултралевичарски типове от Южна Америка”. 
Още един щрих от семейния портрет на “невъзвращенците” - балдъзата я 
ползваха като преводачка в ЦК на комсомола, а за приятелските им семейства 
вече споменах що за стока бяха. Мислих си какво ли ще наследи малкият Илко 
от тази генна комбинация? Бъдещето щеше да покаже… За да избягат в 
Италия, те бяха ползвали разрешение за лечението му в Унгария. След 
прегледите и доколкото си спомням и една бъбречна операция, на връщане те 
се отклонили от пътя към родината за която и двамата бяха работили така 
всеотдайно и й… “изменили”. Братовчедката им Ива, която по това време 
свиреше в оркестъра на операта в Риека, намерила някакъв сърбин от тези, 
чиято професия беше трафика на хора през границите на “двата лагера”. С 
негова помощ те били отведени до Сежана – един от пътищата на беглеците 
към “Свободния свят”, по който през нощта се озовали в Италия...  
Когото намерих картата на милиционерския сътрудник, на шега казвах на 
тъщата, че ще я адресирам до Райнхард  Гелен, за да види какви хубавци им 
изпращат от Изтока. Само, че баба Радка не разбираше от такива дебелашки 
шеги и побърза да заличи следите, като унищожи въпросния документ. (Гелен 
беше стар нацистки шпионин, назначен като “професионалист” за шеф на 
разузнавателната служба на бундес републиката от чиито услуги тогава се 
ползваха западните съюзници на Сталин и нова Германия, заместила 
затрития от Втората световна война “хилядагодишен” III Райх.) 

* 
Между другото отново се бяхме сприятелили с Пипи. Нашите отношения 
охладняха когато Димов назначи мен вместо нея на началническото място, 
докато тя беше на някаква щестмесечна специализация в Киев. Сега тя ми 
довери, че възнамерява да стане д-р на АЕК (автоматизация, електронизация 
и кибернетизация) и че си е избрала вече и темата – създаване на програма, 
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която прави автоматично отчети като й се зададат параметрите. По-късно 
научих, че такава програма от софтуера на голямите системи на IBM 
функционирала отдавна – известната Рипорт Райтър. И понеже Пипи знаеше 
и английски, докторатът не и мърдаше. Прочее, в метода си тя не беше 
оригинална – в мътните води на НТР у нас се навъдиха безброй кандидати и 
доктори на науките. Достатъчно беше да знаят чуждия език дотолкова, че да 
нямат проблеми при преписването на “дисертациите” си. Нали и Василев 
имаше същия творчески подход при израстването в научната си кариера, 
когато стана един ст.н.с. и д-р на… медицинските науки. 
За известно време духовете в Центъра бяха възбудени от  едно друго бягство 
– бягството на нашия колега Димитър Джангалозов - от проектантското 
шантие, оглавявано от Борис Георгиев в ерата на Куби. Да му се ненадяваш - 
свит и безличен или си беше избрал тая роля, стар ерген, икономист по 
образование, мълчаливец, който при редките ни виждания в Центъра винаги 
засвидетелстваше своите симпатии. От него за пръв път чух израза, който 
днес е във всяка уста: “да се реализираш”. Явно родината му беше опротивяла 
и за разлика от стария глист от вица, който казал на младия да се върнат в 
лайната (“Все пак, това е родина, сине!”), нашият Джинги се възползва от една 
екскурзия чрез “Балкан турист” с увеселителен кораб и се запиля в някое 
пристанище от рейса на кораба по Средиземно море. До колкото зная, той 
потъна, сякаш изчезна безследно, не се е обаждал никому, дори и на старата 
си майка и не се върна поне на гости след “Демокрацията”. Така и не 
разбрахме дали се е “реализирал”? 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
По това време, по неизвестни мен причини, Пеев ме бъркаше често с… Леон 
Троцки. Това не ме очудваше, зощото такива бяха “идеологическите му 
подкови”. Заслужава да се отбележи една друга тенденция: колкото повече 
деградираха отношенията ни, толкова по-ниска ставаше оценката му за моята 
персона. Започнала със “Шефе” на края той завърши с “Дорогой Лаврентие”, 
тоест Берия в кореспонденцията ни преди завръщането ми от Франция. Ето 
какво ми пишеше в писмото си от месец юли/август 1971 г., което копоите 
също бяха прибрали при обиските си и съхранили в своя “спецархив”: 
 

“Скъпи Лео, 
Получих ти го писмото за парите и след подробно разузнаване, краката ще си 
потроша от бързане да ти отговоря. Тук хавата е такава: има безброй почивни 
станции, бараки, палатки и т.н. на разни ведомства. Те са осигурили на своите 
хора хем спането, хем храната в столове. Има и частни къщи изцяло наети от 
ведомствата – аз съм така. Питах тоя-оня и ми казаха, че квартири на частно 
винаги има. Тук местните жители са го ударили на печалбарство – сврели са се 
в кухните и бараките, а къщите си дават под наем. 
Наемът е определен и се плаща в квартирно бюро към Нар. Съвет: за едно 
легло – кинта, за легло персон и половина – 1,40. В стая са по две или три 
легла. 
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По-особено стои въпросът с рънъта. Болшинството тук се хранят на столове, 
където всичкото струва 1,10 лв. за клиента и предприятието доплаща още 
0,70-0,80 лв. Пълната стойност на храната е около 2 лева. И качеството е 
съвсем прилично. 
Който обаче дойде на свой страх и риск – за него има ресторант с цени II 
категория и разни бараки с цени – закусвалня. Там същата храна, която ям аз 
за кинта, ще му излезе около 3 лева. Впрочем, възможни са и паешки 
комбинации – хляб и сирене, може да си наловиш миди или риби и т.н.  
Понеже водата тук не може да се пие, а е горещо, аз харча на ден по кинта за 
оранжада и кока-кола. 
С това смятам да съм отговорил на въпросите ти. В тези въпроси не виждам 
нищо особено; доволен съм обаче, от това, че и най-върлите революционери 
вече завидяха на буржоазията и започват да се гъзурчат по курорти за 
здравето на българския народ. Сега в това няма нищо чудно и нищо лошо, то 
си е така! 
Ето ти сега три примерни калкулации за 15 дневен престой тук на човек (без 
цигари, пасти, фъстъци и пр. изгъзици): 
 
РАЗХОДИ  БУРЖОАЗНА К-Я  ПРОЛЕТАРСКА К-Я УЛТРАЛЯВА КАТЕГОРИЯ    
 
София-Бургас        самолет = 12,5           влак = 7,00         пеша – стигаш за 10 дни 

в една  посока 
15 дни квартира    къща х 1,40 = 21        къща х 1 = 15     на открито с един   
                                                                                                                    найлонов  чувал 
храна за 15 дни      15 х 3 = 45 лева          хотел х 1,50 = 22,50       ловиш риби, 
раци 
                                                                                             миди и  крадеш домати и лук 
за пиене                 шампанско или           отлежала гроздова          

                             портвайн бутилка         и кока кола                      вода от чешмата   
15 х 5 = 75 лева     15 х 1,80 =27 лева      (мирише, но е без   пари) 

за къпане такса 
в нар. Съвет                  2 лв.                                2 лв.                                Нелегално 
 
Бургас – Китен             с кола                           с рейс                       Пеша – по един 
                                                                                                                           ден 
И ОБРАТНО             8 + 8 = 16 лева         1 + 1 = 2 лева                          ходене 
Бургас – София       самолет = 12,50             влак = 7,00                 пеша – още 10 дни 

                                                                                                            Какво ще ядеш си е 
                                                                                                                        твоя  работа                 
 
ВСИЧКО                    184 лева                          67,50 лв.                      БЕЗПЛАТНО 
Per capita 

          27 юли 71 г.                                                    Друго няма. Много поздрави, твой: 
П.Пеев 

P.S. 
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Шефе! Обади се дома и говори със Змията; Питай дали има нужда от нещо. 
Питай също дали има нужда от пари – ако поиска, дай и до 10 лева, които 
можеш да вземеш от пора (NB: Георги Василев). Това направи веднага щом 
получиш настоящето.» 
 
Един дявол знае какво търсеше това писмо в папките на ДС, образуващи 
няколкометровото ми «досие», нито какво го бе превърнало в «класифицирна 
информация»? Може би, липсата на чувство за хумор у копоите и 
деформиращата ги полицейска тъпащина.  
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ГЛАВА ХХХV 
 

ПРЕМЕСТВАНЕ В АПАРТАМЕНТА НА УЛ. “БИСТРИЦА” № 7 
ДО КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИЯ ДИСПАНСЕР 

 
И двамата Борисовци – малкият и голямият – бяха партийци, но се 
различаваха във всяко едно отношение. Боре не беше изгубил човешкия си 
образ. Въпреки десет годишното партийно членство машината все още не го 
беше смляла или изхвърлила като чуждо тяло. Имаше и такива партийци. 
Продължаваха да ги търпят в «редовете на Партията», поради различни 
причини и обстоятелства. В неговия случай, мисля, това се дължеше на 
пословичната му работливост и простодушие с вродена доброта, поради 
които партийните влъхви виждаха в негово лице «полезния идиот», който не 
може да им бъде конкурент. Но Борис Гееоргиев не беше лишен от амбиции и 
характер, и не искаше да забрави обидата, която му нанесоха, поставяйки 
Борис Димитров на директорското място. Между двамата се породи тиха 
ненавист. «Халата» беше нагъл и циничен невежа, готов да мине през трупове 
в името на кариеризма и материалните си интереси, докато заместникът му 
познаваше работата и хората в Центъра, и можеше да работи с тях без да се 
възползва от началническите си пълномощия. Поради това, повечето го 
обичаха и приемаха като равен. 
В тяхния конфликт аз взех открито страната на по-слабия, но несравнимо по-
почтен с когото се бяхме сприятелили още в «ерата Куби». От това и от моите 
остри реакции срещу опитите на КИН да ми налага безапелационно мнението 
си, много скоро между нас се създаде взаимна непоносимост, която всеки 
демонстрираше по своему. Може би, това бе една от причините да иска 
отстраняването ми, поне от погледа му. За сега. През късната есен на 1971 г. 
експедираха нашия отдел от Центъра във взетия за целта под наем частен 
апартамент на ул. “Бистрица” № 7, до кожновенерическия диспансер в 
близост с площад “Македония”. Собственицата го беше разделила с два 
отделни входа на две. За себе си бе запазила едната стая и кухнята. С моите 
програмисти заехме другата и хола, а тоалетната беше обща. “Обзавеждането” 
се състоеше от една голяма маса, около която някога са се събирали гостите, с 
няколко разклатени и изтърбушени тапицирани столове. Имаше и вградена в 
стената, между хола и стаята на старата собственица, камина от гледжосани 
тухли, която беше по-студена от мъртвец – нямаше гориво. Аз се настаних в 
другата стая. В нея нямаше бюра, нито столове. Тук, по нареждане на КИН,  
инсталираха няколко от закупените за “курсистите” най-евтини маси. С мен 
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останаха Белчевска и Надин с Дамянка, която скоро щеше да излиза в отпуск 
по майчинство. Марги експедираха при бай Петър Стоянов, за да се подсилило 
проектантското му шантие с вещ в програмирането работник. В хола се 
настаниха Катето и Стефчо. Вера Ташчиева бе аташирана към бившия ДС-
началник Ангелов, за да имал и той в отдела си математик. За компенсация, 
при мен изпратиха бившия следовател и настоящ “информатик” или по-точно 
информатор на политическата полиция Андрей Райчев - Буки от отдела на 
Бошев. Не след много, при нас дойде и Снежана, съпругата на Никола Янев – 
Чоби. Тя беше назначена от Димов по моя препоръка и се оказа отличен 
работник. Мотивировката си бях подкрепил със стоящия зад гърба й мъж, 
който притежаваше изключителна работоспособност и завидна 
интелигентност. По разпределение ни изпратиха и завършилата 
семестриално математика Ваня, която беше умно момиче, но преживяваше 
някаква драма и често напускаше работното си място, изчезвайки по цяли 
дни. Тогава майка й ме молеше да не я уволняваме и да се опитам да й 
повлияя тъй като за нея съм бил “авторитет”. Двете със Снежа, които се бяха 
сприятелили, оставих в хола при Буки, за да има известно равновесие в 
разпределението на “трудовите резерви”. Казвам резерви, тъй като тук в 
апартамента, дори не се налагаше да имитираме реален труд. 
На това място бих искал да опиша моето отношение към труда. Без да считам, 
че той е превърнал маймуната в човек (за мен беше верно по-скоро 
обратното) приемах, че за да се храним ще трябва да работим. Тази евангелска 
истина беше валидна от времето след изгонването на Адам и Ева от Рая, 
когато бог ги проклел с пот на челото да изкарват хляба си. Аз считах обаче, че 
условие за полагане на обществено полезен и необходим труд е наличието на 
общество в което е установено социалното равенство. Иначе, мислех на 
експлоатацията на господарите следва да се отвръща със САБОТАЖА на 
експлоатираните. Етимологически и практически това означаваше да се 
работи с ръце и ум, обути в холандските дървени обуща “сабо”. Тоест, имах 
отношението на концлагеристите и каторжниците към хомота в който искаха 
да ни впрегнат надзирателите и преториянците. Нашият лозунг беше “Пилей 
време, пести сили!” Същото отношение имаха и тези, които “на свобода” 
наричаха презрително “бачкатори”. Те казваха “баровците се правят, че ни 
плащат, а ние – че работим”. Проблемът беше как да се саботира, така че да се 
избегнат ударите на диктатурата на баровците, които предприемаха 
всевъзможни мерки, за да принудят бачкаторите да работят или ако 
употребим образния език на Карл Маркс – да ги заставят да им “снасят златни 
яйца”. От само себе си се разбира, че разправата им с инициаторите на 
работенето “като със сабо” щеше да бъде безпощадна. Затова трябваше да се 
внимава и да се постъпва интелигентно, като се използва масовото 
отношение на бачкаторите към така нар. социалистически труд. В нашия 
конкретен случай подобна “трудова дейност” се улесняваше от редица 
специфични обстоятелства в ИЦ при МВТУ. Клатенето (не само на краката) 
беше официализирано от КИН, който не бе успял да доведе нито един от  
префабрикуваните и “подобрени идейни проекти” на Кубето до “работната му 
фаза”. Бяхме изпаднали така да се каже в “техническа безработица”. В 
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следващата глава е описано как минаваше “работното ни време” в тия 
условия, в които йерархията в Центъра и Министерството си въобразяваше, 
че ще може да разчита на мен в ролята ми на РОБОВЛАДЕЛСКИ НАДЗИРАТЕЛ. 
Отново за обяд  ходехме в стола на “търговските работници”, като решихме 
веднаж в месеца – на заплата или аванс – да отиваме колективно на 
отстоящия недалече от апартамента ресторант “Ловна среща” на ул. “Гочо 
Гопин”. Менюто беше от дивеч, приготвено от майстор готвач. Но тази 
инициатива се провали още след първото посещение на ресторанта, когато 
келнерите представиха сметката. Тя беше по около 5 лева на персон. С 
абсолютно болшинство колегите заявиха, че такъв разхкош ще разори 
месечния им домашен бюджет, поради което се хранеха само на кантината 
или си купуваха “сандвичи” с тънко резанче салам в средата на срязаното на 
две кифлено хлябче, което можеше да се погълне на 3-4 по-голями залци. При 
това положение ни завариха студовете. Зимата беше тежка, а в апартамента 
нямаше отопление. За голямата тухлена камина нямаше въглища, нито дърва. 
Някои се простудиха, други се разхождаха и подскачаха, за да се сгреят. Тогава 
изпратих Стефчо и Катето да отидат да купят хляб, пражка шунка и водка и 
събрах всички в нашата стая. Масите бяха сближени и застлани с листинги от 
програмите и започна едно шумно празненство с алкохолно загряване. Някой 
побърза да направи донос за нашия зимен банкет и в апартамента 
пристигнаха Борис Георгиев и Андонова в качеството й на партийна 
секретарка на ИЦ. Боре изпадна в ужас от гледката, а аз поканих двамата да 
вземат участие в скромното ни тържество. Под строгия поглед на партийната 
Борис Георгиев отказа и ми нареди да отида в Центъра. Отговорих им, че това 
ще стане след като приключи обеда ни, но ако искат да се избегне 
консумацията на алкохол в работно време, ще трябва да решат проблема с 
отоплението на апартамента. Когато се явих в Центъра, Борис ми каза, че 
щяло да има нещо като “другарски съд” и ме молеше да не реагирам остро. 
Отговорих, че това ще зависи от поведението на “съдниците”. Тогава той ме 
посъветва да изчакам отвън “присъдата” им. Наложиха ми задочно наказание 
“мъмрене”, но за Новата 1972 година, за компенсация, заместник директорът 
ме награди за извършената “колосална работа” през изтеклата година, тоест 
за програмирането на отчетите за “Хлебозавода” и подготовката на кадрите, с 
грамота, която аз окачих в тоалетната където стоя дълго… 

* 
Често ме викаха в Центъра където присъствах на така нар. съвещания в 
обширния кабинет на Борис Димитров. До него се стигаше, минавайки през 
секретарката – едно друго мъничко Гъденце, което КИН също бе довел със 
себе си. В кабинета, наред с огромното “министерско бюро”, имаше 
“съвещателна маса” за началствата. Там в очакване на последния си работен 
ден се беше приютил и Димов, отстъпвайки стария си кабинет на Борето. Тук 
обикновено се разтягаха локуми и се изслушваха докладите за работата по 
наченатите от Куби проекти. Понеже “туземците” нямаха друга подготовка 
освен получената по време на работата с французина, обогатена с курса по 
“информатика” на новия директор с неговите “от лента на лента” и “на 
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печатащото устройство”, впечатлението ми беше, че ”проектантските отдели” 
още дълго щяха да се “въртят около крушата”. Въпреки това се говореше за 
необходимостта от разширяване състава от програмисти в моя отдел и беше 
разпоредено устно “да се търсят под дърво и камък”, което беше нерешима 
задача. Защото подготвените и можещите не се ринеха с лопати, а малцината 
годни, но свръхдефицитни работяги едва ли можеше да бъдат привлечени 
срещу заплати от 80 лева за среднисти и 120 – за вишисти. На едно от тези 
“съвещания”, за да се подсилел състава, нашият ст.н.с. и КИН поиска да 
приема, изслушам и назнача седем грации, които били съкратени от 
“Оргпроект”. С него те се знаехли от там и се говореше, че някоя от 
протежетата му имала мъж-големец към когото Борис Димитров бил 
задължен. Когато дойдоха в апартамента, замолих колегите да излязат, и ги 
приемах една по една. Това бяха жени и момичета, които нямаха понятие от 
програмирането и общо взето не ставаха не само за програмисти. Записах 
имената и данните на всяка и им казах, че ще докладвам на директора. След 
това се обадих по телефона на Пипи – тя беше все още в центъра – и си 
назначихме среща в “Попското” – заведението с не лошо меню в приземието 
на Духовната Академия. Когато й показах листа с имената тя отсече, че ако ги 
взема на борда на “пилотната група”, ще потънем като “Титаник”. Какво са 
говорили гърлите с КИН не зная, но той беше позвънил в апартамента и 
наредил щом се прибера, веднага да се явя при него. Посрещна ме с въпроса 
ще подпиша ли заповедите за назначението им? Отговорих му, че в състава на 
отдел “Изследване на операциите и Програмиране” и сега имам достатъчно 
самуилови войни, поради което не трябва да се злоупотребява с 
отстъпчивостта ми. Заявих без заобикалки, че няма да назнача нито една от 
седемте, защото ще изпаднем в положение, по-лошо от това на еднооките 
стотници, тъй като освен слепи, с малки изключения, наличните 
“програмисти” бяха и тъповати. Директорът ми каза направо, че имал 
задължения към мъжа на едната с която били приятели, а нейната приятелка 
била рускиня, жена на “отговорен другар” и освен това “седемте били 
свикнали да работят в екип”. Понеже Пипи ме беше осведомила, че тяхната 
“годност за работа” е зеро, му рекох, че съм принуден да отрежа тоя “екип” и 
отказах да подпиша заповедта за назначение. Не отстъпих пред заплахата му, 
че можел да ги назначи и без мое съгласие. Казах му, че това си е негова 
работа. Боре “Халата” се нервира и ми напомни, че той е одобрявал досега 
назначенията на всички мои протежета. Отговорих, че никога не съм имал 
протежета, а съм търсил добри работници и че всъщност само Вера Ташчиева 
и Снежа бяха назначени по моя препоръка, а Ваня беше изпратена по 
разпределение. Добавих, че ако ще правим бардак, бих се съгласил, но ролята 
на “маминка” ще трябва да поеме друг. А, ако ще работим, от неговите седем 
“гъдита” не става нищо. Спомням си, че употребих точно тази “квалификация”, 
която го вбеси и директорът си позволи да надигне заплашително тона. Казах 
му спокойно, че не се плаша от нищо, а да ме бие – няма да може и допълних, 
за да не останат съмнения: 
-Така може да говорите само у дома си. Що се отнася до “протежетата”, 
отказвам категорично да ги назнача. И без това в сегашния състав, всеки един 
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от що годе можещите и желаещи да работят трябва да носи на гърба си по 
двама-трима от “съекипниците”. 
“Халата” пак повиши тон, но аз останах непреклонен. Тогава той назначи само 
две от седемте – тези към чиито мъже беше в дълг – и ми ги изпрати на 
“Бистрица”. Това бяха Ема, омъжена за приятеля му и приятелката й Марта – 
рускиня, жена на близкия на мъжа й големец. Внесоха още две маси с два 
стола в нашата стая и станахме шест човека. Новите ме попитаха каква работа 
ще им възложа и аз им дадох по един буквар от записките с лекциите по 
кобол, заедно с програмите на Хлебозавода, като им казах, че за всичко, което 
не им е ясно могат да ме питат или да се обръщат към Йорданка Белчевска, 
която беше главен специалист в отдела или в “пилотната група”… 

* 
При едно прибиране от Центъра видях, че от съседния вход на “кооперацията” 
в която бяхме настанени, излезе баба Райна Стойкова. Моята учителка по 
математика от VI-а мъжка гимназия, ученичката на Ланжвен и ако може да се 
вярва на слуховете и на поразителната й прилика, особено в очите и носа - 
незаконна дъщеря на първия Кобург - Фердинанд. Погледът й се плъзна по 
мен и разбрах, че не ме позна. Не й се обадих и аз. В главата ми нахлуха рой 
спомени. Бяха изтекли повече от двадесет години и сега навярно “Бабата” 
наближаваше деветдесетте. В последния срок от последната учебна година в 
гимназията, когато бях престанал да уча уроците си, Стойкова се закани да ми 
постави тройки по алгебра и геометрия. Това щеше да означава 
задължителното ми явяване на матурата за устен изпит по математика, 
независимо от резултатите от писмения. (При петици от последния, 
абитурентът се освобождаваше от устен изпит.) Това би ме задължило да 
зубря доказателствата на теоремите за цялия гимназиален курс по тия 
предмети отново. Нещо, което нямах никакво намерение да правя. И понеже 
исках да зарадвам родителите си с диплома за завършено средно образование, 
се сдърпахме с “Бабата”, макар да смятах, че дипломата няма да ми послужи за 
нищо, защото в главата ми се въртяха Ботевите стихове 

“Ах, мале – майко юнашка! 
    Прости ме и веч прощавай! 

                                                  Аз вече пушка нарамих 
                                                  и на глас тичам народен 

     срещу врагът му безверни… 
….. 

     Пък… каквото сабя покаже 
    и честта, майко, юнашка!” 

 
Поради това, бях предупредил нашата математичка, в отсъствието на 
свидетели, че лишаването на родителите ми от такава малка радост не й 
предвещава нищо добро. Райна Стойкова изглежда прочете по лицето ми 
цялата решимост и се съгласи зорноволно да ми постави “незаслужени 
четворки” за срока, които ме устройваха. Наред със заплахите, аз й обещах – тя 
бе поискала това - никога повече да не изучавам каквито и да са… 
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математически дисциплини. Нещо, което наруших още на втората година след 
излизането ми от затвора. Като че ли животът често се подиграваше с 
юношеските ни мечти и стремежи. Същата нощ, като за наказание, я сънувах 
да ме изпитва на дъската, а аз не си знаех урока и се… събудих в пот. 

* 
Изненадващо един ден бях посетен в апартамента от бай Димитър Гачев. С 
пристигането си от Пловдив, той ме потърсил в къщи и Климентина го 
упътила, къде да ме намери. Колегите от хола го въведоха в стаята ни и щом 
го видях, скочих и се разпрегръщахме, след което излязохме навън и отидохме 
в кафенето до ИЦ при МВТУ на ъгъла на улица “Света София”. Половинката ми 
му казала, че съм станал началник и той ме гледаше известно време 
изпитателно, след което рече : 
- Май  и ти ще завършиш пътя си на революционер, като толкова други. Дано 
само издигането ти в йерархията да не е за чужда сметка... 
В първия момент ми идваше да му зашлевя една по цигански през устата, но 
ме спря възрастта му. Беше вече три-четвърти столетник. Затова му казах: 
- За жалост и ти като жена ми и някои други (които се надяват на подобен 
финал), допускате, че мога да бъда купен и “опитомен”. На тях не обръщам 
внимание, те са от “нищите духом”, но ти изглежда не си даваш сметка колко 
оскърбителна е твоята преценка. Не намирам за нужно да отговарям и 
оставам времето да го стори вместо мен. 
За да заглади лошото впечатление от думите си, бай Митьо каза: 
- Видях, че си седнал на течение между прозореца и вратата… Ще сложиш там 
някой друг от подчинените си. Ние трябва да се съхраним за революцията… 
Тука вече съмсем занемях. Не можех да кажа нищо на “създателя на 
българската Червена армия”, който бил разжалван в затвора след 1925 година 
от “другарите” сталинисти, заради “дребнобуржоазния си троцкистки уклон”. 
Самочувствието му на “съвест на епохата” и избранник на марксическата 
“историческа необходимост”, и третирането на себеподобните, като 
“второкачествен човешки материал”, уби всякакво желание да се впускам в 
анализи на вътрешната и международна обстановка, нито го поканих да 
пренощува у дома. Разделихме се хладно и щяхме да се видим само още 
веднаж на българска територия… Когато се завърнах в апартамента Данчето 
Белчевска с която се бяхме сприятелили след първия ни сблъсък в началото 
на моето началничестване, ме запита дали това не е баща ми. Отговорих й, че 
моят е благ и благороден човек, който през цялия си живот е помагал на 
слабите, нуждаещите се и безпомощните. 
Нейният баща беше трънчанин-строител, а тя беше започнала рано да работи 
на машините за перфорация на картите. Дипломирала се като икономист, 
работейки и следвайки задочно във Висшия икономически институт “Карл 
Маркс”, тя познаваше изнурителния и изнервящ труд на перфораторките. 
Мисля, че беше по своему честен и твърд човек. Бях я посветил в миналото и 
разбиранията си и тя не криеше своите симпатии. С нея можех да разговарям 
за много неща, знаейки че няма да злоупотреби с доверието ми. Разговорите в 
работно време” водехме тихо, за да не ни чуват другите, особено седящите 
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срещу нас протежета на КИН - Ема и Марта. Това наше “шушукане” започна да 
ги дразни, а после пуснаха всевъзможни слухове, включая и за личните ми 
отношения с нея, които по това време бяха безупречни. Някои от клюките 
бяха стигнали до ушите на партийната секретарка Мария Андонова, която 
беше и заведущ “Личен състав”, тоест ухо на ДС. Тя си беше позволила дори да 
извика Белчевска в кабинета си и да й чете морал: 
- Женена жена, пък си си развяла опашката… 
Понеже трънчанката се засегнала, изругала партийната и се оплакала от 
интригите й на Димитър Димов, който също беше от Трън (бяха удължили 
повторно с още три месеца пребиваването му в центъра). Възмутен от 
клюките и интригантството, Димов нахокал Андонова, като й казал, че е 
много дребна, за да съди за моралния лик на др. Константинов. С течение на 
времето, той беше застанал изцяло на моя страна и ме защитаваше 
безусловно при всички обстоятелства. В последните седмици на своя трудов 
стаж ме извика и ми каза да се пазя от заместника му “Халата”, когото 
наричаше безскрупулен тип. Конфликтите между двамата бяха нарастнали до 
степен Димов да му каже публично: 
- Момче, с взлом не се влиза в науката, а още по-малко в душите на хората. 
Близостта ми със стария директор беше очевидна за всеки и това стана още 
една допълнителна причина за обтегнатите ни отношения с КИН. 
През зимата на 1971/72 г. дойде ред и на прощаването ни с Бай Димитър, 
който излезе най-после в дългоочакваната пенсия. По случая министерството 
даде банкет в ресторант “Рила”. Имаше прощални и благодарствени речи. 
Присъстваха Ваклиев и други видни тупани от МВТУ. В отговор Димов говори 
прочувствено и очерта блестящите перспективи пред АСУ-тата с помощта на 
“математическите модели”, като изрази вярата си в колектива с който се 
прощаваше и вмъкна в речта си едно “Нали така другарю Константинов!”, за 
да подчертае моята роля в бъдещата работа на центъра. Не казах нито Да, 
нито Не, а Бошев твърдеше под сурдинка, че съм станал язва в неговата 
партийна съвест. От многото наздравици главите ни натежаха и докато 
другите танцуваха, ние се измъкнахме с Вера на въздух. След банкета тя ме 
покани да се разходим до моминската й квартира – живееше с леля си. 
Качихме се тихо и… аз не се прибрах тази нощ на “Гурко”. Троянови вече бяха 
в Германия, тъщата – на зимен курорт, а Климентина обикаляше по 
монастирите с Лили и Стефанчо Кожухаров (“Тутулу”) в търсене останките от 
миналото ни величие и “предренесансовата” старобългарска литература с 
която сме щяли да изпреварим Италия, ако не били дошли турците. Така че аз 
бях свободен като волна птица. Само, че не се възползвах от свободата си. 
Оказа се, че въпреки своите 28 годинки, Верчето била девственица или както 
казваше “честна” и се гордееше с ципата на Хименей. Нея тя желаеше да 
подари на бъдешия си съпруг. Затова не посегнах на “честта” й и й се скарах 
задето така лекомислено ме бе поканила на среднощно гости. Може би 
сгреших, защото онази лисица Ангелов я спечели за своята “кауза”, като й 
издейства едногодишна специализация” в Оргпроект. До края на моя кратък 
трудов стаж в Изчислителния Център на търговското министерство се 
срещахме много редко и се разминавахме като непознати 
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* 
Отношенията ни с КИН продължаваха да деградират бързо. Първият хап, 
който преглътнах беше решението му да осакати “проекта” за Хлебозавода, 
като го превърне в един хибрид или “полуавтомат”. В него той елиминира 
контрола на данните от една непрекъсната верига от коболови програми за 
която се бях консултирал с Веско Коларов, който разбираше от занаята си. Не 
че ме болеше корема за коректността на “проекта” на Боре Георгиев, който 
искаше да лови с трици йерархически маймуни. Но в случая идиотизмът на 
по-висшестоящия глупак не можеше да причини особени щети на “народната 
власт”, поради което не си струваше да се действа “ирационално”. Следващият 
конфликт дойде когато ми поиска да назнача “екипа” на 7-те фльорци от 
“Оргпроекг” и от там нататък откритите ни сблъсъци щяха да продължат до 
края, а тайно, зад гърба ми, той е действал в изпълнение на нарежданията на 
ДС. Скоро ми съобщи по телефона, че при нас ще работи още една 
новоназначена математичка – Жени Козовска, която имала около 15-годишен 
трудов стаж на гимназиална учителка. Сега искала да се преквалифицира, 
затова я изпращал в нашия отдел да я въведа в същността на работата. Но в 
апартамента, както казах никой не работеше. Все още нямаше никакъв 
проект, готов за програмиране или както се казваше доведен до “работна 
фаза” и никой не търсеше колегите за нищо. Затова, новодошлата се 
присъедини към всеобщото “клатене”. Ст.н.с. “пикаеше газ”, но търпеше това 
състояние на нещата, защото той носеше главната отговорност, а и не бе 
намерил подходящ човек за местото ми. 
Притиснат от «заобикалящата го реалност», Борис Димитров потърси 
временно примирие. Той ме покани в кабинета си и ме запита дали ще мога да 
проведа един курс по програмиране на кобол за всички колеги от моя и 
останалите отдели. «Халата» твърдеше, че работата по проектите напредвала 
с бързи крачки и скоро щяли да бъдат необходими повече и добре подготвени 
програмисти. Предложи ми да се наема с един извънреден, платен, сточасов 
курс от по четири часа дневно или двадесет часа седмично без съботните дни. 
Съгласих се, надявайки се да получа 800 лева за курса при часовата «ставка» 
на Веско Коларов, които пари мислех да оставя на страна за форсможорни 
нужди. КИН каза, че ще издаде веднага заповедта, съобразно която трябваше 
да започна лекциите. Това означаваше, че курсът щеше да приключи към края 
на месец май. Тоя път притежавах вече добре редактирани лекции, които 
реших за обогатя с нашите три коболови програми за “Хлебозавода”. Имах 
вече опит с миналогосишния курс по ФАСП пред същия състав, както и 
практическото програмиране и тестване с колегите от моя отдел. Бяхме се 
докоснали до работата със скромни, но реални коболови програми, които бяха 
годни за “експлоатация”. Чувствах по-голяма увереност и очаквах обучението 
да върви по-леко. Когато секретарката връчи заповедта, видях, че Борис 
Димитров беше калкулирал стойността на курса ми по 4 лева на час. Беше 
наполовина от заплатеното на Коларов, но не поисках обяснения защото 
считах, че пазарлъците и паричните проблеми са под достойнството ми. За 
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нуждите на занятията отново изпразниха заетата от отдела на Ангелов 
“японска зала”, в която подредиха масите със столове за около 40 души. 
Курсът беше отганизиран отново по Ланкастерската система на обучение. 
Преди обед изнасях своите лекции за начините на деклариране на файловете 
с тяхните записи от данни, на работните данни и тези за печат, ако 
програмата отпечатваше и някакъв отчет, ведомост или фактура. След това 
дефинирах действията на всяка от различните коболови инструкции за 
работа с файловете и обработка на тяхните данни, контролите над тях и 
поставянето им в ажур и/или за отпечатването им. Всичко това беше 
придружено с изобилие от примери. Следобед разпределях по-добре 
подготвените колеги от моя отдел да водят упражнения на място с хората в 
другите отдели, а аз продължавах заниманията с останалите в апартамента. 
През вторите 50 часа дефинирах изискванията към програмите за отчетите на 
“Хлебозавода” и към още една елементарна програма за контрол на данните 
на входящ перфокартов файл, поставяне в ажур на изходния лентов файл, 
както и отпечатване на перфокартите с грешки. Отново на място, в 
шантиетата, най-добрите ми “ученици” разясняваха частите на четирите 
учебни програми и тяхното функциониране. Допусках и съзнателни грешки в 
изписване на някои от редовете им, за да се обучат и в коригиране на 
грешките. Когато курса приключи дадох на колегите като “дипломна работа” 
написването и транслацията на една възможно най-опростена програма за 
контрол на данните от колода перфокарти с условията на които трябваше да 
отговаря всяка данна. Исках да проверя доколко са следяли, записвали и 
усвоили уроците, посветени на последната програма от курса, която не 
фигурираше в “обогатените” записки на Коларов. Същевременно замолих 
“отличниците” да си стоят в апартамента и да дадат възможност на колегите 
си да демонстрират наученото през 25-дневния курс. 
Резултатите от ланкастерската школа не бяха блестящи. Четири от 
четиредесет или 1 на 10 от курсистите успяха да напишат и изчистят 
програмата си от формални грешки при транслацията след което да я тестват 
с примерните данни, които бях подготвил. Разделихме се, като пожелах 
крупни успехи на това ново за тях поприще и им казах, че когато започнем 
реалното програмиране на единиците от работната фаза на “бай 
Петърстояновия” проект за Обединение “Хранителни стоки” ще могат да 
разчитат на помощта ни. 
Междувременно Борис Георгиев ми съобщи, че Пипи е отхвърлила с 
възмущение предложението на “Халата” да заеме “приживе” стола на Георги 
Константинов. Такива рицарски постъпки между колеги бяха рядкост сред 
“новите хора”. Очевидно нараненото самолюбие на Стефания Танева беше 
зарастнало и нашата дружба се заякчи. Директорската постъпка обаче сочеше, 
че отношенията ни със ст.н.с. и КИН Димитров не бяха претърпяли някакви 
промени към по-добро, което аз възприемах като доказателство, че не съм 
допуснал грешки. Нали твърдят, че старият германски социалдемократ бил 
казал: “Щом врагът те хвали, нещо си сбъркал стари Бебеле!” От друга страна 
бях спечелил изцяло Борката на своя страна. Поради приятелските си чувства 
към мен и натрупващата се умраза срещу новия “диктатор”, той ме 
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уведомяваше своевременно за ставащото в директорския кабинет или в този 
на зам.-министъра Ваклиев. Някои от неговите сведения повдигнаха завесата 
и над част от задкулисните “маньоври” на Сигуранцата с които тя подготвяше 
своя нов удар. Това улесни подготовката на ответните ми реакции в 
решителните дни, които щяха да тастъпят през идната година.. 
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ГЛАВА ХХХVI 
НА «НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ» ВЪВ ВАРНА 

 
Колкото и смешно да ми изглеждаше, в резултат на многобройните ни 
конференции, срещи и планове за автоматизирано управление на търговията, 
за което говореха всички и никой не можеше да формулира какво означава то, 
както и поради рекламата, която ми беше правил под път и над път, 
излязлият вече в пенсия “Красный нос”, моя милост придоби славата на голям 
специалист в областта на “програмното обезпечение” на търговските АСУ-та. 
Забелязах, че директорът на НИИТОХ и председател на ВАК проф. Лютов беше 
преглътнал лютивите ми забележки по време на миналогодишното варненско 
съвещание на СИВ и при случаи търсеше разговори и сближаване. Не допусках 
да го прави от някаква “затворническа солидарност”. Такава изобщо не 
можеше да съществува. Особено, когато бившите затворници бяха “от преди и 
след девети”. Защото първите считаха с основание, че последните искат да ги 
изтикат от “копанята” с привилегии и охолство, които носеше със себе си 
властта, макар моят случай да беше съвършено различен, поради твърдо 
прокламираната ни цел да премахнем заедно с властта и копанята. Но от 
последвалия “обмян на мисли” и от събеседванията с неговия парламентьор и 
“ловец на мозъци” – ст.н.с. Мезеклиев, разбрах, че Лютов искал да ме привлече 
в своя институт, за да бъдел подсилен сформиращия се там екип от 
автоматизатори. Дори ми се предлагаше “научен сан” като Мезеклиевия. 
Понеже на моменти мръсните номера на КИН ме нервираха, не отхвърлих 
офертата и дадох мъгляв отговор за подобна възможност в неопределено 
бъдеще. След това Лютов ме подканваше неколкократно да направя 
решителната стъпка, а аз отговарях уклончиво, обяснявайки това си 
поведение с незавършената “мисия” и ангажименти към хората от екипа в моя 
отдел. Още не знаех, че това било част от далекобойната стратегия на 
професора, но подхранвах надеждите му за присъединяването ми към неговия 
НИИТОХ през идната година. От нашите разговори почувствах каква ненавист 
питае той към КИН Димитров с когото бяха съперници в провеждането на НТР 
в търговията. А от Борката научих, че умразата на “двамата голями” е 
взаимна. Самият директор на ИЦ, който считаше себе си за “Ас” в 
автоматизацията, не криеше презрителното си отношение към 
професорското невежество. Беше ми забавно да наблюдавам това “другарско” 
самоизяждане и разбирах какви епични борби се разгъваха нагоре по 
стъпалата на йерархическата стълба между номенклатурните динозавърчета 
и каква готовност за прегризване на гърлото на конкурента се криеше зад 
“моралнополитическото единство” между съпартийците. Освен забавно, това 
можеше да се окаже и полезно при определени обстоятелства… 

* 
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С идването на пролетта във Варна започваха всевъзможни научни, 
артистични, политически и прочее сборища. Най-маловажните бяха в 
началото, когато още не беше започнал курортния сезон. Със жегата всичко 
добиваше все по-голяма значимост и през юли-август Варна ставаше «Царица 
на световната наука и мисъл» с нейните колоквиуми, конгреси, симпозиуми и 
банкети. 
Тази година, в средата на май беше насрочен III Конгрес на българските 
математици. Макар и пишман математик, «Халата» ме извика в кабинета си, за 
да ми съобщи, че нашият Център ме делегира на този конгрес за три дни. Той 
искаше мир и ми каза, че командировката била награда за «упорития труд и 
добрата работа» през последните месеци. Аз съм любопитен човек и исках да 
видя със собствените си очи и да пипна с пръст колкото може повече неща. 
Затова не възразих. А брашняният човал? И той нямаше възражения… 
Привечер на Централна гара, в едно от купетата на композирания вече влак за 
Варна, намерих една своя стара любовница от университета – «мадам Z” и още 
двама колеги – Максим и Веса, които работеха в Института по социология. Z-a 
пък работеше в центъра на Леката промишленост от където миналото лято 
ме бяха освободили от разпределение. Разказах им за моите митарства, те за 
своите трудови успехи и времето се търколи неусетно. 
В морската столица пристигнахме сутринта към 9 часа. Очакваха ни коли с 
ленти за конгреса. Качихме се в една от тях четворицата и ни отведоха към 
хотелите на курортния комплекс «Дружба» част от които бяха резервирани за 
конгресистите. На рецепцията в един от тях провериха в списъка за имената 
ни, след което ни дадоха по една картичка с името и отдолу - III конгрес, една 
пластмасова папка с тефтер и ключовете от стаите като ни обясниха, че сме по 
двама в стая и че всичко е платено от института или предприятието, което ни 
беше изпратило. 
Максим Молхов, който работеше при Ошавков и беше запознат със 
злополучното ми разпределение в Института по социология, се държеше в 
началото като да беше сам виновен, че ми е заел мястото. С две думи снех 
чувството му за вина и той се превърна във веселото и умно еврейче, каквото 
си беше в курса: 
- Как ще се настаняваме, смесено или като в монастирите? – попита той 
намигайки към нашите колежки. 
- Аз ще изляза да видя каква е програмата и кои са тук, а вие както я наредите. 
Ето ми чантата с пижамата и тоалетните принадлежности. 
Навън видях да се разхождат по алеите мнозина. Имаше не малко познати и 
чуждестранни гости – млади и стари. Нашенците бяха или от университета и 
институтите, или от изчислителните центрове. Имаше и гимназиални 
учителки и учители, платили сами разноските си, за да се почувстват и те за 
момент потопени в тази научна атмосфера. Насреща ми се зададе Митя 
Шишков – безкрайно любезен и изненадан, че и аз с обременената си 
биография съм между делегатите. Докато му обяснявах къде работя, съзрях 
Пипи – с делегацията на «Оргпроект». Въздъхнах облекчено – имаше поне с 
кого да се напием. Все още пиех доста, за да не кажа прекалено. С пиенето 
всичко ставаше по-поносимо. А Пипи беше шампион на «Винпром» - не 
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отстъпваше в нищо на подуенските талигаджии. Тя ми разказа, че и Кольо 
Стоев бил тука и тръгнахме да го търсим. Намерихме го на една тераса с 
приятеля ми не само от университетското зубрене Мирослав и Данчо 
«Досадника». Кольо, както почти постоянно, завладян от тъгата и 
безмислието на «новия жи-вот», беше започнал да се налива от рано. Не ни 
оставаше друго, освен да му правим компания. Поръчахме си по една сливова 
със салата и замолихме да ни приготвят скара – обяд наближаваше. Добре, че 
всеки си бе взел по малко пари, иначе командировачните нямаше да стигнат 
само за аперитива със шопската. 
Нашият бивш асистент ни съобщи какви групи щяха да се конституират на 
конгреса и заглавията на някои от темите. После заяви, че предпочитал да 
остане в нашата «работна група». Кольо изригваше сарказми и потоци от 
ирония върху българската математика на която той бе една рано изгаснала 
звезда. Изгасена от алкохола. Аз се интересувах от приложението на 
математиката в социологията, но се оказа, че такава тема няма. За следобед 
беше насрочено общо събрание с поздравления и отчетен доклад за 
постиженията и перспективите пред математиката в страната домакин. 
Вечерта програмата на първия ден щяла да завърши с коктеил, организиран 
от Математическия институт при БАН. 
След обяд заехме най-горната лява скамейка в препълнената амфитеатрална 
зала от която стратегическото измъкване щеше да е най-лесно. Имаше над 
хиляда гости и конгресисти и беше скучно и тъжно до полуда. Приветствия от 
името на гилдията и Партията поднесе вездесъщия доц. Гьонов. Шушукахме 
помежду си и ораторските бръщолевения минаваха покрай нас. Само 
провинциалните даскалици се бяха превърнали цялите в слух. Общият 
ентусиазъм се приповдигна, когато Сендов, който беше и заместник директор 
на Института, обяви мястото и часът на коктейла. С излизания по време на 
антрактите и невръщане в залата дочакахме края на първия работен ден на 
III-я Конгрес. 
В уречения вечерен час, без вечерни тоалети и костюми, нашата група мина 
през пропуска. Заизкачвахме се по широките стълби на дома на учените 
«Жолио Кюри» към салона със софрите. За пръв път присъствах на коктейл 
или «гювеч», както му казваше народа. Бях леко изненадан от препълнения 
етаж със задръстените коридори. Математическата тълпа разговаряше 
високо и се смееше шумно. Повдигнах се на ръце върху раменете на Миро и 
Досадника и в дъното, там където се събираха трите коридора видях някаква 
трикульорна лента, като тези, които срязват, когато освещаваха някакъв 
«национален обект». До нея, засмян, с ножица в ръка бе застанал «Блажо»-
Сендов. Зад него се виждаха дълги маси, отрупани с мезета, лакомства и 
бутилки. 
Точно в 19 часа ножицата сряза лентата и като се юрна оная ми ти тълпа от 
трите посоки, Сендов и другите организатори едва успяха да отскочат в 
страни от човешката лава, която не би пощадила нищо. Когато приближихме 
на почетно раз-стояние от масите, видяхме тройни и четворни кордони, 
заградили ги като бетон от всички страни. Научните работници дъвчеха с 
пълни уста та ушите им плющяха и същевременно всеки трупаше в чиниите 
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си невероятни камари от сандвичи и меса и се запасяваше с бутилки водка 
или вино в джобовете за през все още дългата и ставаща през малките часове, 
хладна майска нощ. 
Беше почти безнадеждно да пробием мощната научна стена, която ни 
отделяше от масите. Наоколо някои се смееха, но те бяха в абсолютно 
малцинство. Тъкмо се канехме да си излезем и потърсим все още отворени 
магазини за ядене и пиене, когато някои от първата линия съзряха Кольо, 
който имаше верни приятели сред пиячите и над главите на задните редици 
към нас се образува въздушен мост от бутилки и чинии с мезета. На нас с 
Миро се падна по половинка «Московская». С «авантата» се изтеглихме към 
един от ъглите, където имаше празни маси и се разположихме. (По-късно, 
през моята професионалана кариера имах няколко пъти случай – у нас и в 
чужбина – да присъствам на подобни коктеили и съм кон-статирал, че 
сценарият винаги беше един и същ – окупация на масите от тези които имаха 
здрави лакти и дебели очи. Изключение правеха само срещите «на високо 
равнище» за които ще стане дума по-късно. На тях всичко беше в изобилие, 
като в първокласен ресторант при «камунизма», участниците подбрани и 
всичко предварително пресметнато, претеглено и раздадено…) 
Пиехме жадно и бързо и скоро всякакъв разумен разговор стана невъзможен. 
Някой донесе на нашата маса още две бутилки водка. Кольо, който не ядеше, 
започна да изпада в познатото ни състояние на изцъкленост. По едно време 
той се надигна от масата на която като че ли бе попаднал между непознати и 
по стар маниер изригна с някакъв маниакален блясък в невиждащите си очи: 
- Какво общо, всъщност имам аз с вас? 
- Сядай бе говедо – го прекъсна Стефания, но беше вече късно. С олюляване 
Кольо се насочи по стълбите към изхода и изчезна. 
След малко тръгнахме да го търсим защото морето не беше далече. Тревогите 
ни се оказаха напразни. Навън лампионите бяха запалени и опрян до един от 
тях Кольо пак пикаеше. След това се отпусна върху едва покаралата трева, сви 
се в балтона си и замръзна неподвижно. Мирослав и Данчо Досадника го 
вдигнаха, казвайки му че ще настине, а той се дърпаше и проплакваше: 
- Оставете ме, аз искам сестро тук да загина. 
- Я да го заведем това говедо до хотела му – предложи Пипи. 
Двамата го хванаха яко под мишниците и го повлякоха към светещия още, 
близък хотел «Амбасадор». Кольо бе поутихнал, когато изведнаж го удариха 
светлините на приемната и той както винаги в подобни «тържествени 
моменти» запя с колкото му глас държи «Одата на радостта» от Деветата 
симфония. При това тактуваше и с ръка, и с крак, сякаш предчувстваше 
бъдещото ни членство в Европейския съюз. Взехме ключа от стаята му и го 
отведохме до нея. Съблякохме само сивия му балтон и той си легна с обущата. 
След това, навън се сбогувахме и аз се прибрах в моя хотел. Съобщих името си 
и дежурния ми даде ключа от стая № 414 на четвъртия етаж. Моите 
съквартиранти още ги нямаше, а асансьора не работеше. Взех стълбите, 
застлани с козиняви пътеки. Отключих, завъртях ключа на лампата и върху 
едно от нощните шкафчета видях дамски несесер. В гардероба бяха окачени 
на закачалки две рокли. Максим и снощните ми спътнички не искаха да се 
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разпределят като в монастирите. Облякох пижамата и си легнах в леглото до 
прозореца – с празното нощно шкафче. Така завърши първият конгресен ден. 
Сутринта ме събудиха птиците. Здрачът нахлуваше в хотелската стая, когато 
скочих и отметнах пердетата. Навън се беше развиделело. В съседното легло 
спеше «мадам Z” с някакво съвършено глуповато и спокойно изражение на 
лицето и из-кривеноотпусната долна устна. Притворих отново пердетата, за 
да не я събуждам и влязох в банята да взема един душ и се избръсна. Беше 
рано, конгресмените спяха и все още имаше топла вода. Изтрих се, облякох се 
и слязох надолу към морския бряг. Нямаше още никой и макар, че беше 
хладно, ултравиолетовите лъчи галеха приятно лицето ми. Колко променлив 
беше животът. На няколко километра от тук отстоеше варненския затвор 
където стреляха без предупреждение – направо в прозорците, само заради 
един невинен поглед към морето. А сега бях на конгрес с коктеили. Дали не си 
бях сбъркал мястото? 
Часът стана девет, а утринните заседания се откриваха в 10. Отидох да закуся 
в хотела и намерих моите съквартиранти, които ме посрещнаха с укор, че не 
бях снощи с тях. Седнах до Z., която ми намаза филийка с масло и конфитюр и 
ме попита искам ли да отида с тях следобед на плаж – от 2 до 4. Казах с 
удоволствие, без да бях сигурен. Всякакви чувства, дори и да ги е имало, бяха 
окончателно изпепелени и забравени – «Пък и да помня не ровя». Не обичам 
да се връщам в алеите на мъртвите любови. Защото всичко би било съвсем 
различно и щеше да развали и малкото хубави спомени, които са останали. 
Това вече бях проверил след затвора, когато се опитахме с моята първа 
ученическа любов да възкресим миналото. Опитът завърши с фиаско от което 
остана само горчивия вкус и тъгата по нещо, което беше разрушено 
безвъзвратно. 
- Ти не си тука – сложи ръка Z. върху рамото ми – за жена си ли мислиш? 
- Не. За един математически проблем, който ме измъчва отдавна. Прочее, да 
вървим. Следобяд на плажа можем да поговорим и за него. 
Пристигнахме пред «Дома на учените» в чието фоаие имаше план на малките 
зали, темите и докладчиците във всяка секция. Погледът ми шареше безцелно 
по плана, когато до мен застана Пипи: 
- Добро утро, как спа? 
- Благодаря добре. Какво ще чуем тази сутрин? 
- Аз имам по-добър план от окачения тук, но ела да го разгледаме на 
спокойствие. 
Оставих съквартирантките ни с Максим, които още веднаж повториха 
любезно поканата си за следобедния плаж – сборен пункт в хотела, в 2 без 
четвърт. Обещах, знаейки че лъжа и тръгнахме с Пипи към една от залите в 
която някакъв скандинавец вече говореше на английски върху проблем от 
аналитичните функции. Беше много учено, много интересно и най-важното – 
напълно разбираемо за нашего брата. 
- Ти наистина ли смяташ да вървиш следобед на плаж с тия овце? - ме попита 
Пипи. 
- Не зная, ако няма нищо по-интересно, предпочитам плажа пред 
аналитичните функции. 
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- Имам по-смислено предложение – в дванадесет часа тръгва корабче за 
Балчик. Могат да се видят интересни неща. Връщането е със същия кораб. 
Съгласен? 
- Защо не, плажът ще мине и без мен. 
- Тогава да вървим и си кулим нещо за ядене и пиене. Аз те каня, ще оставиш 
на мен да пазарувам. 
- Добре, но при условие, че утре си моя гостенка в ресторантите. 
- Гошо, май и ти оеснафяваш. 
Наравих се, че не съм я чул, настоявах и постигнахме споразумение. След 
малко, с пълна торба с провизии слязохме към пристанището където ни 
чакаше 250-местно «Корабче». Заехме местата си. С нас щеше да пътува 
голяма група деца с учителите си. В дванадесет навлязохме навътре в морето 
където ни застигна буря. Раздадоха пликовете за повръщане и повикаха 
децата да слязат в трюма. С Пипи останахме на палубата. Вълните станаха 
огромни и си играеха с кораба, като с тресчица. Бурното море беше красиво и 
страшно, а наоколо повръщаха. 
- Как виждаш бъдещето Гошо? 
- Чиьо? 
- На всички ни. 
- Трудно е да ти отговоря, но желая да бъде като днешното море и бурята да 
не остави нищо – нито от лодката на властта, нито от кормчиите й. 
- А пасажерите? 
- В тяхната лодка, невинни пасажери няма! 
- Да, но нали знаеш, че такива бури не са селективни и ще погълнат много свят 
покрай кормчиите. 
- Пипи, по-добре е да се умре в бурята, отколкото да се живее заключен в 
трюма на роботърговците. 
- Гошо, тия ти желания могат да те изгорят. Трябва да ги гасиш. Дай да ги 
полеем с по една водка. 
- Като си рекла… А ти как виждаш твоето собствено бъдеще? 
- При мен нещата са доста по-семпли. Собствените си проблеми мога сама да 
разреша. При всички обстоятелства – до толкова ми сече пипето. Скоро ще ме 
изпратят отново в Минск на специализация – за шест месеца от «Оргпроект». 
- Какво ще специализираш? 
- Моделиране и оптимизиране на стопанските процеси. 
- А после? 
- После ще стана някакъв старши-научен сътрудник с много свободно време и 
тогава ще си отгледам едно или няколко деца. Аз не съм по дългосрочните и 
сложни планове. Пък и професията ми е такава, че винаги мога да се отдалеча 
от «туй що душа мрази». Във всеки случай нямам намерение да оправям 
непоправимото, нито да решавам проблемите на другите. 
Не я съдех. Беше пълно с такива, които не обичаха режима, но се 
приспособяваха към него, за да живеят. И защо ли трябваше да я съдя, когато 
тези, които бяхме длъжни да се борим, като че ли бяхме «свили знамената за 
по-добри времена». Тя, макар и да заобикаляше проблемите, все пак ги 
виждаше. 
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- А ти? – прекъсна мислите ми – Ти какво смяташ да правиш? 
- За сега съм си дал нещо като отпуск и си почивам. Не зная докога ще 
продължи така… Имам чувството, че състоянието в което съм, не е 
естественото ми. Няма да кажа като Кольо – какво общо имам с вас, но се 
питам: ти какво търсиш тук? 
- А като мислите така, тогава защо се жените? Какво е виновна жена ти? 
- Човек е пълен с противоречия, които често не зависят само от него. Много от 
тях отразяват реалните. Що се отнася до вината, ще ти поверя една тайна… 
няма невинни! И ти с твоите сътрудничества и развъждане на деца, и ти не си 
невинна. И аз, и никой! Вината само има различни степени и лица. И може би, 
най-голяма е у тези от нас, които най-ясно съзнават в какъв свят живеят и за 
какъв свят работят. 
- С такива мисли не може да се живее в мир… 
- Аз затова ти казах, че желая бурята… 
Корабът се приближи до брега, където вълните бяха по-ниски. В трюма 
всички бяха прежълтяли и утихнали. След малко слязохме на кея по люлеещ 
се мост с перила. Бяхме сред първите.Слънцето грееше приятно и седнахме на 
една пейка в градската градина, за да се нахраним. После разпитахме и се 
опътихме пеша към бившия дворец на заточената тук някогашна румънска 
кралица. Градините, каменните стъпала, лозите, сградите с чардаците, 
изгледът към морето – всичко беше прекрасно. 
Обикаляхме дълго, без да говорим, всеки погълнат от мислите си. Някаква 
тъга тегнеше във въздуха. Стефания й знаеше лека. В тази епоха все по-често 
и все повече прибягваха към него. Тя отвори бутилката с водка и ме покани на 
една от пе-йките, където царствената заточеница е оплаквала съдбата си. 
Пиехме мълком – явно нямаше какво повече да си кажем един-другиму… 
Вечерта се прибрах късно в хотела. Ключът от стаята го нямаше в рецепцията 
– другите се бяха прибрали. Този път асансьорът работеше. Влязох в № 414 и 
заварих компанията да играе белот на три ръце. 
- Тъкмо четвъртият ни липсваше – викна Максим – искаш ли да се включиш? 
Теглихме карти от четирите цвята и ми се падна да играя със Z. срещу 
другите. Играта продължи до към един часа след полунощ. Биехме ги и 
получихме поздравления, а аз утешавах противниците ни, че ще им върви на 
любов. Плоски български шеги. Те отидоха в стаята си, а аз си взех пижамата и 
влязох в банята, за да се измия и приготвя за сън. Когато излязох, мадам Z.  си 
беше облякла нощницата и си разчесваше косата. Легнах си и й пожелах: 
- Лека нощ. 
- Лека нощ! Не искаш ли да легна при теб? 
- Късно е, трябва да спим. 
Загасих нощната си лампа и се обърнах към стената. 
Сутринта в столовата, където закусвахме, Максим и неговата съквартирантка 
бяха весели, а Z. гледаше сърдито, като че ли съм й изял сладкото. Скоро 
тръгнахме към «Жолио Кюри» - Веса и Максим напред, а десетина метра зад 
тях – ние със Z.. 
- Защо не ми каза от самото начало, че ще бъде така? Толкова много се 
зарадвах когато се намерихме във влака. 
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- Аз никога не съм обещавал нещо повече и не виждам защо трябва да се 
сърдим. Не можем ли да си останем добри приятели или, ако искаш познати? 
- Възможно ли е? 
- Разбира се! 
Стиснахме си ръцете и се разделихме, защото тази вечер щях да поема 
обратния път към София. После заведох Стефания в един от скъпите барове-
ресторанти каквито бяха нацвъкали по Черноморското крайбрежие, където 
ми изпразниха порядъчно джобовете. Следобедът беше слънчев и успяхме да 
се попечем и на плажа, където останахме до към шест часа. След това се 
сбогувах и с нея, прибрах багажа от хотела и се опътих към гарата с автобус. 
Влакът се залюля в такт, а аз си мислех затова как пиянството с Пипи спаси 
семейната чест на жена ми и как дори и когато си пийнал порядъчно, 
флуидите можеха да не минат между теб и събеседницата ти. По-нататък, в 
просъница ми мина мисълта, че така, както са подредили живота на 
«интелигенцията», той макар и мизерен, не беше чак толкова непоносим. 
Донякъде това важеше и за тези, които не ходеха по конгреси. Ножът още не 
беше ударил в кокал и мълчаливото мнозинство едва ли щеше да проговори 
скоро на висок глас. Към това се притуряше и «философското» търпение на 
шопа, който казвал: «И тоя че го изпърдим!» С тия нерадостни мисли заспах и 
сънувах, че жена ми ме гонеше с някакъв ръкопис от 14 век и ми обясняваше 
колко богата и величава е била душевността на средновековния човек… 

* 
С приближаване на есента Лютов засили обсадата и натиска да се прехвърля в 
неговия стан. Повторих, че и това ще стане догодина, при това му казах, че 
възнамерявам да доведа със себе си всички от отдела, които са доказали 
моженето и работоспособността си. Евентуалното оголване на фланговете на 
неговия съперник зарадва неимоверно професорът. През това време, ние 
продължавахме седящата си стачка” в апартамента без да свършим работа за 
стотинка. В един от тези дни на бъзикни и безделие в стаята ни влезе Буки и 
съобщи, че една “засукана мадама” ме търси. Казах му да я въведе. Беше… 
мадам Z. След като ме търсила напразно в Центъра срещу “Турингклуба”, от 
там я насочили към правилния адрес. Така беше дошла в апартамента и с 
влизането си в стаята демонстрира нашата близост, което не остана 
незабелязано и предизвика намиганията на моите подчинени. Каза, че идва с 
една молба във връзка с работата. Понеже в стаята ни нямаше свободни 
столове, й предложих да излезем навън, за да не пречим на колегите, които 
имаха “претоварена програма”. Облякох се и излязахме. Беше рано за обед и 
затова отидохме в кафетерията на хотел “Рила”. Там тя ми разказа, че нейният 
директор (онзи малък шебек от ИЦ при м-во на леката промишленост, който 
преди две години ме беше “освободил от разпределение”, поради “замразения 
щат”) й бил възложил да напише една коболова програма, а тя си нямала 
хабер и никой в центъра им досега не бил програмирал, поради което тяхния 
ЗИТ-151 “гладувал”. Обещах да помогна, но й казах, че ще бъде по-разумно да 
изкарат един курс по програмиране и я насочих към Коларов от Комитета по 
планиране. Същевременно й казах, че ще я снабдя с лекциите на неговия курс, 
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а тя подхвърли, че би ме разцелувала, ако наоколо ни нямаше толкова народ. 
Не ми се целуваше и й припомних, че не трябва да разваляме приятелството 
си в което се врекохме на тазгодишния Варненски конгрес на математиците. 
Докато ме гледаше с голямите си зелени очи, ми хрумна идеята да я предложа 
като авангард в засилването на сектора по “Програмно обезпечение” към 
Лютовия НИИТОХ. 
- Без да ти обещавам, мисля че с голям процент на вероятност, мога да убедя 
директора на един институт в МВТУ да те вземе на работа. Там ще имаш по-
голяма заплата и ще ти се открие перспектива за научна кариера, и много по-
добри условия за изучаване на кобол. Съгласна ли си? 
- Ама наистина ли ще направиш това за мен? Просто не ми се вярва и не зная 
как да ти се отблагодаря. 
- Остави благодарностите, нали казват, че приятел в нужда се познава. Ела 
сега да отидем в апартамента да ти дам едни записки, а аз ще действам за 
прехвърлянето ти на научното поприще. Щом имам резултат, веднага ще ти 
съобща, само трябва да ми оставиш телефона си. 
Записах го и след като платих кафето и сока, се върнахме пак в апартамента. 
Дадох й моя буквар с лекциите по кобол и я изпратих по живо по здраво. 
- Шефе, много бързо си свършихте работата – подметна Буки – ние си 
мислихме, че ще се видим чак утре. 
- Г-н следовател, аз съм като дон Педро “Бързия”… 
Следобеда отидох до “нашето” министерство и на пропуска казах кой съм и че 
търся професор Лютов. След като набра вътрешния телефон, пазавантина 
съобщи почтително: 
- Другарят професор Ви очаква. Вземете асансьора за последния етаж, там са 
институтите. 
Пак през секретарка ме въведоха в обширен кабинет където зад още по-
голямо бюро седеше мастития учен, през чиито иглени уши минаваше 
научния и академичен елит на НРБ. Като ме видя, Лютов стана с протегнати 
ръце, стисна моята и ме покани да седнем на неизбежната заседателна маса. 
- Какво те води насам другарю Константинов? Реши ли се най-после да 
дойдеш при нас? 
- Другарю професор, аз Ви казах, че това ще стане догодина. Сега съм дошъл 
по повод, който има най-пряко отношение към присъединяването ми с най-
добрите програмисти от Центъра към ръководения от Вас институт. 
След което му разказах за “другарката” Z, която представих пресилено, като 
една от най-способните математички, работещи по проблемите на 
автоматизирането, която иска да се отдаде на научна работа и че съм я 
насочил към НИИТОХ. Лютов ме гледа един момент и рече: 
- Щом ти гарантираш, съм съгласен. Кажи й утре в 10 часа, преди обяд да ме 
потърси тук. Ще бъда в кабинета си. 
След което ме попита за трите й имена и си записа нещо в лежащия на масата 
му голям календар – агенда. После се сбогувахме сърдечно и изпращайки ме 
до асансьора, професорът ми напомни, че за догодина щатната бройка за 
ст.н.с. е резервирана за мен. Излизайки си от министерството в главата ми се 



 82 

въртеше “арията” на Стефанкостовия Големанов. Прибрах се в апартамента и 
докато не бях забравил, позвъних на Z: 
- Утре, в 10 часа сутринта трябва да се явиш при директорът на НИИТОХ, на 
последния етаж на МВТУ. На пропуска ще кажеш, че имаш рандеву с него. Ти 
си специалист в програмирането и моделирането. 
От другия край на жицата ме попитаха плахо: 
- Ама нали това не е така. Какво ще стане ако рекат да ме подложат на 
проверка? 
- Я не се втилявай! Ако някой ще те проверява, ще ме извикат мене. В тия 
области те нямат «изпитчии», аз съм те препоръчал и преди да започнеш 
истинска работа, ако някога... се стигне до нея, ще трябва да те въведат в 
същността й, после да се запознаеш с необходимата литература за 
«световните постижения»и две години не ти мърдат, а дотогава... я камилата, 
я камиларя. Освен това ние сме насреща, за да помагаме. Хайде, действай! 
Напиши си за всеки случай една автобиография и едно заявление за 
постъпване на работа. И не забравяй да си носиш дипломата от университета. 
Ще му кажеш, че науката ти е израстнала на пъпа. 
Отсреща се чу приглушен смях. 
Бях забравил за случая, когато в началото на следващата седмица от хола ми 
съобщиха, че ме търсят по телефона. Чух развълнуван женски глас, Беше Z: 
- Ще те изям, председателят на ВАК е подписал днес заповедта за 
назначението ми. Започвам работа от 1 декември т.г., като МЛАДШИ НАУЧЕН 
СЪТРУДНИК III СТЕПЕНI В НИИТОХ. С основна заплата 150 лева. Каза да те 
поздравя. 
- Честито, чрепнята еще  от тебе. 
- Разбира се, кога ще се видим? 
- Аз ще ти звънна, когато съм по-свободен, до скоро! 
Затворих телефона и си помислих колко лесно, при дадени условия, човек 
може да създаде с члена си учени и дори… член-кореспондентки. 
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ГЛАВА ХХХVII 
СТИЛЪТ НА “РАБОТА” В АПАРТАМЕНТА 

И НА “ЖИВОТА” ВЪН ОТ НЕГО. 
КРИЗАТА НА ДУХА 

 
След настаняването ни в апартамента, през късната есен на 1971 г. беше 
започнала може би най-дългата “седяща стачка”, която продължи повече от 
година и половина. Единственото нарушение на ритъма на принудителното 
сладко безделие, бяха седмиците на курса по кобол и упражненията след 
всяка от ежедневните лекции. Обективната причина за неработенето беше 
обстоятелството, че все още нямаше  проекти, доведени до “работна фаза”. 
Субективно, моите “информатици” казваха като много други: “За толкова 
пари, толкова работа”. 
Резултатите от обучението на състава и спорадичните персонални занимания 
през тази тъй дълга “ваканция” не бяха блестящи. Вярно е, че и най-ленивите 
или невъзприемчиви, всеки и всяка според възможностите си, къде с чужда 
помощ, къде самостоятелно, със сизифови усилия успяваха да изработят по 
една елементарна програмка за два месеца, докато по същото време, за 
същата работа на колегите им в Париж бяха необходими около два дни.  
Екстремен, но не много изоставащ от движещата се в пакет централна група, 
беше случаят с племенницата на Димов – Катето. Тя идваше най-често при 
тестването на своята програмка и ми казваше с напиращи сълзи: 
- Другарю Константинов моята програма дава INVALID – на което отговарях : 
- Дава Кате, защото тука сме се събрале саде инвалиди. 
На финала, когато програмистите от отдела трябваше да покажат в режим на 
реална работа какво са научили се оказа, че от дванадесет души, полугодни за 
ефикасна работа са… четирима с мен включая. 

* 
В атмосферата на безделие и ежедневна близост, колегите търсеха 
“компенсаторни механизми” срещу сивотата, скуката и мизерията в които 
протичаше живота и ги намираха. Всеки и всяка прекарваха много по-голяма 
част от времето си заедно на “шантието”, отколкото в семейната “клетка на 
социалистическото общество”, при отсъствие на изнервящите битови грижи и 
досадни ежедневни задължения. В тая обстановка, от съвместната “работа” се 
завързваха повече или по-малко трайни флиртове, един от които, като че ли 
завърши със... забременяване. Такива бяха единствените малки, безплатни 
радости, които диктатурата предоставяше на своите “питомци”. Наверно, 
защото представляваха отдушник и не я заплашвха с нищо. Иначе щяха да ги 
забранят. Тези “игрови” отношения бяха заразителни и не оставяха никого в 
страни от най-древната “мундиална игра”. 
Главният специалист в нашия отдел, която Пипи наричаше, вероятно от 
женска злоба и завист “сексапилна селянка”, се държеше недостъпно и моите 
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ухажвания удряха в камък. Не, че беше бронирана срещу изкушенията, нито 
страдаше от еснафски задръжки, но тя отблъскваше авансите ми по начин, 
който ме респектираше. Споделяше, че е изневерявала неведнаж на своя 
съпруг, но не можела да го стори с началника си. Нашата “игра” продължи 
почти цяла година, във време, в което и ние, и дяволът си нямахме друга 
работа. Отблъскването на моите аспирации пораждаше в мен трепети, които 
ми се струваха силни и чисти като юношеските. Всичко завърши на 
следващата година скоропостижно и по най-неочаквания начин. Един съботен 
ден тя ми съобщи, че съпругът с детето й са отишли при родителите му на 
село и тя щяла да ме чака след полунощ. От наивност взех нейното съгласие за 
взаимност на чувствата, които ми бяха “дефицитни”. В късната съботна вечер 
облякох единствения нов костюм, който също беше подарък от родителите 
ми и казах на съпругатаа си, че ни е отделено машинно време за тестване на 
програмите, които бяхме сътворили. Изглежда не бях много убедителен 
защото тя започна да ме подиграва и на излизане даже ме напръска с 
одеколона от пулверизатора си. Направи ми впечатление, че не възприе 
трагично нощното ми похождение, нито започна да се тръшка и да казва, че 
ще умре, както го беше правила с повод и без повод в началните две-три 
години от съвместния ни живот. Очевидно театралния сезон беше 
приключил… 
Излязох и покрай Г-образната пътека, която опасваше жилищната 
кооперация, се озовах на улицата, като за всеки случай я огледах в двете й 
посоки. Знаех вече, че от време на време копоите тръгваха по петите ми, но 
също бях разгадал правилата им. Ако не излезех до два-три часа след 
прибирането си от работа, те вдигаха засадата и обикновено нощем, след 22 
часа, пътят беше чист. Навън в късния час нямаше много минувачи, но за да не 
минавам край министерството в съседство, тръгнах в обратна посока по 
“Гурко”. Свих по “Шишман” и през градинката на “Черната джамия” отидох до 
спирката на “Двойката”. На “Света Неделя” смених трамвая със “Седморка” и 
към часа 0.00 без десет, бях на последната й спирка в квартал “Връбница”. От 
там, по начертания план от дамата, която ме беше простреляла със стрелите 
на амур, стигнах до дома й. За да намеря входната врата на къщата им, 
трябваше да мина през двора на съседите, а беше почти непрогледен мрак и 
ръмеше ситен дъжд. За всеки случай пипнах револвера в джоба си, натиснах 
дръжката на пътната врата, стараейки се да не проскърца и влязох в 
неприкосновената чужда собственост. Не залая куче и когато отворих вратата, 
свързваща двата съседни двора. С опипване по дуварите, се озовох под 
прозореца на спалнята над приземния етаж. Вътре в стаята й също беше 
тъмно и фосфорисциращият циферблат на  часовникът ми сочеше полунощ. 
Тъкмо се канех да хвърля едно камъче, когато ме стресна звънеца на 
будилник, поставен на перваза. Прозорецът се отвори и една ръка го заглуши 
и прибра. Ако в този момент ме бяха издебнали и ударили с чук по дебелата 
македонска глава, едва ли щях да бъда по-стресиран. Значи моята “Дулцинея” 
беше потънала безчувствено в обятията на Морфея и за да не проспи часът на 
срещата с пощръклялия от хормонални приливи  Дон Кихот, беше навила 
будилника точно за дванадесетия час. 
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Лампата светна, а аз се свих под стрехата и заднешком се изтеглих през 
дворове и врати на улицата. Ускорих ход, за да не изпусна последните 
трамвай. Преди да свия към спирката се обърнах още един път. Зад осветения 
прозорец, през напръсканите от дъжда очила, видях женски силует и побягнах 
към завиващия по колелото трамвай. Скочих в него и след десетина минути 
потеглихме към центъра. Постепенно идвах на себе си и дори ми стана 
смешно. От площад “Свети Ленин” се прибрах пеша по обратния път в 
“семейното гнездо”. Всички спяха непробудно и жена ми не ме усети кога съм 
си легнал в съседния креват. 
Сутринта на излизане, тя се размърда, отвори очи и ми обърна гръб. В 
апартамента-“шантие” пристигнах пръв. Ключове от него имахме аз и 
главната специалистка, което ни задължаваше да идваме преди останалите, за 
да има кой да им отвори вратата. След малко пристигна и тя. Беше бледа, 
гневна, и без грим. Без макияжа физиономията й беше придобила лисичо 
изражение. 
- Шефе, защо не дойде снощи? – и с упрек: Да ме караш да те чакам до малките 
часове! 
- Защото будилника иззвъня в полунощ! 
Физиономията й се промени за миг, не беше глупава, разбра това, което исках 
да й кажа, но се овладя бързо и рече: 
- Така май е по-добре, иначе от днес всичко щеше да бъде съвсем различно… 
Сигурно имаше право. Така нямаше да имаме чувството за собственост един 
спрямо друг, нито нещо, което да буди ревност и злоба у другия. Може би, 
поради нетрадиционния финал на тая битова история, приятелството ни се 
затвърди.  

* 
Като за компенсация през пролетта на 1972 г. в компанията на поровете се 
появи на сцената семейство“Скарлети” на което Петър Пеев беше станал 
“домашен приятел”.  Казваше, че е лудо влюбен в жената “Скарлет” или още 
Вили, а всъщност Величка Марева, по мъж Запрянова, от едно Родопско 
градче. Тя беше студентка в последния курс по медицина. Петър й беше 
представен от някогашната му севда Севдалина Байчева, която била нейна 
учителка по литература. Мъжът й по това време беше мобилизиран – 
отслужваше войниклъка си след университета - “теренът” беше свободен, а 
жена му скучаеше. Правеше ми впечатление, че докато се държаха за ръцете с 
Петър, очите й шареха навсякъде, сякаш искаше да прелъсти всичко що шава. 
Същевременно не й липсваше дързост и нахалство да запознае своя 
“дарлинт”, както наричаше съпруга си, с последния си любовник. Влачеше го 
със себе си при градските му отпуски в пиянската компания от 
“високоинтелектуални” пръчове в която и тя се наливаше наравно с нас по 
казашки. За беда, една делнична вечер, когато си бяхме хапнали и пийнали 
порядъчно от сандвичите и водката, по невнимание пуснах “поразяващата си 
ръка” и тази хистеричка легна с мен в леглото в присъствието на Пеев. Хванах 
си белята, защото после ми беше трудно да се откопча от нея. Беше получила 
координатите ми от Петър и ме търсеше по всяко време по-телефона, вкъщи 
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или на работа. Караше Севдалина да ми извести, че сърцето й замирало когато 
не ме виждала, а аз исках да избегна на всяка цена една претоварена секс-
програма. Така Пеев си отмъщаваше и беше казал, че щял да ме ожени за 
“Скарлет”. Той беше силно уязвен от нейната “изневяра” и върху отношенията 
ни падна непрогледна сянка. От тогава те деградираха прогресивно, макар че 
го бях “спасил от … жената вамп”. 

* 
Би било интересно, ако по подобие на Солжинициновата повест “Един ден на 
Иван Денисович”, можех да опиша как протичаше типичния “работен ден” в 
апартамента от сутринта до края на работното време. Едно такова “книжле” 
би илюстрирало “трудовата заетост” в епохата на “зрелия социализъм”, която 
в много отношения наподобяваше тази на безработния или пенсионера и 
беше един от важните фактори за краха му. За написването му обаче е 
необходим писателски талант, какъвто не притежавам. Затова, тук разказвам 
съвсем бегло за “трудовото ежедневие” на Андрей Райчев през въпросната 
година и половина. (Или на който и да е друг или друга от Отдела за 
“изследване на операциите и програмиране на слоновете”.)  
И така,“работният ден” на бившия следовател и настоящ стажант-програмист 
Буки започваше със солидно утринно закъснение. Той пристигаше 
обикновено последен, между 9 и 10 сутринта, при работно време от 8 до 17 
часа с едночасова обедна почивка. Буки знаеше, че никога няма да му бъде 
поискано наказание за системните закъснения. Това му поведение подвеждше 
повечето от колегите в хола, а после и тези, които бяха при мен. Без да 
блестеше с интелекта си, той имаше добра памет, умееше да забавлява 
семплите духом и беше изобретателен в организираното пилеене на време. 
Това харесваше на болшинството, а устройваше и мен, доколкото дните в 
апартамента, както споменах, бяха заприличали на безсрочна стачка. Върху 
голямата маса в хола, около която сядаха почти всички, се играеше на комар 
със зарове, хвърляха се пасианси, пиеха се кафета след което Буки гадаеше 
бъдещето им по изображенията на изпитите и обърнати чаши. Разиграваха се 
и спиритически сеанси, но най-много се бръщолевеше. Андрей Райчев 
страдаше от логорея и произнасяше нескончаеми монолози или подхвърляше 
дебелашки сексуални намеци към женския състав на отдела. Когато излизах, 
за да отида до тоалетната и минавах през хола, заровете и картите се 
покриваха с букварите по кобол. Колегите се правеха на заети, макар никога 
да не дадох вид, че забелязвам какво ставаше. Истинското празненство обаче 
настъпваше, когато ме викаха от Центъра или трябваше да се видя с някой 
приятел. Тогава се пазаруваше за в къщи, излизаше се на срещи, търсеха се 
“терени” и т.н., а веднаж се върнах и заварих апартамента празен. Бяха 
отишли колективно на… кино. Повечето инициативи от тоя род принадлежаха 
на бившия следовател, който, въпреки поставените му задачи да слухти, да 
провокира и да доносничи, също не можеше да устои на изкушенията, които 
предоставяха чиновническите фар ниенте и Долче вита. “Йерархията” също не 
ми поиска никога обяснения, навярно защото по спонтанно създалия се модус 
вивенди в апартамента имаше пълен “консенсус”. В хола, при моето 
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мълчаливо поощрение, бе намерено хармоничното съчетание на личните 
интереси и колективната солидарност, поради което всички бяха доволни. 
Дори доносникът, който беше предизвикал миналата зима внезапната поява 
на партийната секретарка и на заместник-директора в студения апартамент, 
като че ли се бе разкаял и осъзнал грешката си.  

* 
Навярно мнозина днес биха ме попитали възмутено: това ли е вашето 
отношение към труда? Бързам да ги успокоя: специално за “олигарсите и 
бизнесмените”, които обикновено са и богобоязливи християни, държа да 
отбележа, позовавайки се на тяхното “свето писание”, че  собственият им бог 
не е имал по-различно отношение. Той изгонил Адам и Ева от рая, като ги 
проклел… “с пот на челото да си вадят хляба!” А онези, които ведно с Енгелс 
ни уверяваха, че трудът е превърнал маймуната в човек, се стараеха на всяка 
цена да си го спестят. Самият по-млад “класик” беше фабрикант, паразитиращ 
върху труда на работниците си. И изобщо, ако еднообразната, скучна, 
затъпяваша и не редко убийствена работа беше толкова привлекателна, със 
сигурност щяхме да бъдем свидетели на невъобразимото зрелище как 
милиардери, милионери, владици, генерали, депутати, министри и прочее 
апологети на чуждия труд се втурват с ентусиазъм към…  “трудовия фронт”.  
Ако оставим черния хумор на страна, трябва да кажа, че съзнавам 
принудителната необходимост от ежедневно полагане на определен брой 
часове труд и то за определен исторически период от време през което 
ниската му производителност и растящите нужди са направили невъзможно 
работенето според възможностите и ЖЕЛАНИЕТО на всеки и на всяка. Един 
ден компютрите, роботите и другите нови технологии ще създадат 
материално изобилие и неограничено свободно време, които ще направят 
труда ДОБРОВОЛЕН. Дотогава обаче ние ще се борим той да бъде ОСВОБОДЕН 
от експлоатацията в различните й форми, като всички годни за работа бъдат 
включени според силите и възможностите си в трудовите процеси, които са 
признати за необходими и общественополезни. Само тогава ние ще апелираме 
към въоръжените труженици за съзнателно отношение към трудовите 
задължения и за взаимен контрол над индивидуалните и колективни 
резултати от труда им  
Но обществото в което “работехме” в апартамента и което за “удобство” свои и 
врагове наричаха социализъм или комунизъм, беше всъщност държавно-
капиталистическо, следователно експлоататорско. Внимателният читаел 
сигурно ще си спомни, че още през далечната 1962 г., “съветските” 
икономисти (в юлския брой на списание “Вопросы Экономики”) доказваха, че 
кривите на разпределение на “националния доход” в двете разновидности на 
съвременното капиталистическо общество бяха еднакви по форма и се 
различаваха само по височината си в координатната система. Бедните на 
Запад бяха три-четири пъти по-богати от събратята им на Изток, но това се 
дължеше на вековните класови борби, а разликите в тлъстините около 
вратовете, задниците и коремните обиколки на наемните роби с нищо не 
променяха социалната стратификация. 
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Апаратчици и бюрократи ставаха все по-богати за сметка на “простите” 
трудещи се. Никакви приказки за “общонародна собственост” или 
идеологически обяснения на разликите в заплащането на “простия труд” на 
”бачкаторите” и на “сложния” на “баровците” и паразитите, нито демагогските 
фрази за безконечните “фази на социализма”, които изпращаха все по-далече 
отвъд хоризонта свободата, равенството и братството, не можеха да прикрият 
експлоатацията на наемния труд. Затова поощрявах неработенето дори 
когато беше стихийно и неорганизирано. Към него се прибавяха и масовите и 
повсеместни кражби на известна част от награбеното от господарите им. При 
нас в ИЦ при МВТУ възможностите за такова частично обезвъзмездяване бяха 
ограничени. Присвояваха се моливи, гуми, листове хартия, химикалки и други 
канцеларски материали. Няма да забравя дъщеричката на Данчето Белчевска, 
която беше в основното училище. Веднаж майка й я доведе със себе си, защото 
нямала на кого да я остави. Детето си хареса молив и гума и ги взе, но го 
удариха през пръстчетата и искаха да остави придобивката си. Намесих се и 
казах: 
- Вземи си ги чичовото и не слушай майка ти. Тя ги е изработила многократно, 
но няма куража да си вземе своето. Дано вашето поколение не прилича на 
тяхното. 
По-едри бяха поголовните кражби от местоработата в производството. 
Присвояваха се строителни и други материали, фабрични изделия, дори 
оръжейни части от арсеналите или торби с ябълки и човали с жито от 
текезесарите, които допълваха масовото неработене. Двата фактора бяха сред 
тези, които торпилираха социализЪма във финалната фаза на кризата. 
Аналогични повсеместни процеси в метрополията на империята и нейните 
източноевропейски колонии доведоха през годините след 1989 до краха на 
СССР, който по израза на Уайнбъргър слезе от историческата сцена “СЪС 
СКИМТЕНЕ”. За съжаление крещящата липса дори на ембрионална 
революционна организация от няколко десетки ядра, позволи на сплетените 
като свински черва мутанти на властници, гангстери, честни частници, 
патриотични капиталисти и международни бизнесмени, излязли най-вече от 
средите на номенклатурата и нейните “органи”, да се удържат на 
повърхността, а след това да затвърдят и разширят господството си в нова 
форма, този път върху основата на пазарната демокрация и “социалния” 
капитализъм”. Държавнокапиталистическата класа, променяща се като 
Протей, се съхрани. Победителите във Студената война, изплашени от 
перспективата на една социална революция от Берлин до Владивосток, 
гарантираха необходимите условия и време за трансформацията и мутацията 
на номенклатурчиците в червена буржоазия и най-вече за конвергенцията на 
елитите на победители и победени, за да бъдат съхранени… “гражданския и 
социален мир”. 

* 
Интелигенцията, чието “велико време” щеше да възвести бъдещият дисидент 
и президент Желю Желев, наблюдаваше всичко това с незрящи очи. За 
същността на нейния “мироглед”, пристрастия и гражданска позиция можеше 
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да се съди по любимците й. Сред тях бяха шутът на режима Радой Ралин, 
поетите с “априлски сърца”, “съветският” бард Висоцки, Сашо Сладура, Георги 
Марков и прочее “герой нашего времени”… Спомням си нейните възторзи при 
произнасяните от театралните сцени двусмислици по отношение на някой 
прокурор, директор на предприятие или милиционер, като този от пиесата, 
който “арестува” автора й в лятния театър в Парка на “Свободата” и накара 
някои изкоркани зрители да се изтеглят панически от “театъра-капан”. 
Други се събираха в “Бамбука” на кафеджийски бръщолевения за Ортега и 
Гасет, за Кафка и за клюките и интригите в тяхния микрокосмос. Макар и 
рядко да се пресичаха пътищата ни, моят “съд” над тях, беше безапелационен 
за което те ми отвръщаха със злоба и присмех. Климентина, която беше 
солидарна с посестримите и събратята си,  слагаше съчки в слабия огън на 
който се печеше духа ми с въпроса: 
- С какво право заемаш позата на съдник и с какво твоя живот се различава от 
моя и този на останалите на които гледаш отвисоко? 
Такива разговори довеждаха и двама ни до крайна раздразнителност и още 
по-силна взаимна непоносимост от която търсехме лек навън от 
прокрустовото семейно ложе. Не внасяха успокоение в душата ми и срещите и 
разговорите с приятели от затворите. Гостуването или по-скоро бягството в 
Благоевград, оставяше само горчивина след себе си. По-дългата раздяла 
правеше по-фрапиращи еволюциите, настъпили с течение на времето в 
хората, които оставаха незабележими при постоянното общуване. Пръв видях 
моя “кумец” Тасе Бекяра. Разказа ми, че размножавал свине и… деца. Беше 
сколасал за една петилетка да направи четири, както им казваше, “катанци”. 
Пенка не работеше, за да ги “чува” и той беше затънал в грижи по 
изхранването им. Дори не му се приказваше за друго, псуваше 
милиционерите, които пречели на неговия “бизнес” и споделяше, че не 
виждал никаква друга перспектива. Беше тъжно да го слушаш. 
Видяхме се и с Иван Пандиев. Завършил медицина, той  работеше като 
участъков селски лекар в Пиринския край. Беше обсебен от конфлектите си с 
началника на окръжната здравна служба д-р Любен Янкулов. С него се знаеха 
от преди девети и от следдеветосептемврийските концлагери, където и 
двамата са се държали достойно. После осъдили Пандията на 15 години за 
помощна организация, която събирала средства за издръжката на наши 
приятели лагеристи. Аз го срещнах в затвора на остров Белене, а Янкулов 
беше капитулирал и заел пост в окръжната номенклатура. Не зная дали беше 
станал доносник, но Иван се оплакваше от гоненията на които го подлагал 
бившия ни съидейник. Разказваше, че е уволняван неколкократно от него и е 
сменил вече няколко села. Беше му дошло до гуша и искаше да избяга от 
страната, но със 100-процентово гарантирана сигурност при преминаване на 
границата, защото си даваше сметка, че при провал опитът можеше да 
завърши смъртоносно. Така и си остана с тия мераци чак до подмяната на 
режима през 1989 г., когато излизането от страната беше вече легализирано и 
копоите издаваха тескерета на всички желаещи да си опитат късмета отвъд 
съдраната “желязна завеса”. Но Пандията беше вече 65-годишен пенсионер и 
си позволи само една разходка до Париж.  
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В Благоевград се състоя и поредната ми среща с Иван Неврокопски. Падна 
голям смях. Бях си пуснал отново брадата и когато го посетих, в стаята където 
бяхме седнали влетя малкия му син Мирослав, който ме гледаше със широко 
ококорени очи, като се държеше за полата на майка си. Разбрахме, че са си 
играели на улицата с децата от махлата и едно от тях, като ме видяло да 
влизам в къщата, се развикало: 
- Мирка, при батко Ванчо дойде Велински! 
Та Мирко беше дошъл да види на живо “прочутият” шеф на царската ДС от 
сапунения телевизионен сериал на “прочутия дисидент” Георги Марков – “На 
всеки километър” при чиито прожекции улиците на градовете и селата в цяла 
България опустяваха. Малчуганите си имаха вече своите нови герои – “майор 
Деянов” (Стефан Данаилов) от новата, народна ДС и Митко “Бамбата”, които 
бяха в непрекъсната гонитба с въпросния Велински с когото ме бяха сбъркали 
приятелчетата на синчето на Иванич.  
Вечеряхме с гъби масловки на чието приготовление моят приятел беше 
майстор. Когато останахме насаме след вечерята, той ми каза, че също имали 
намерение да бягат с брат си Крум, заедно със семействата. За целта се 
надявали да ги пуснат до Скопие. Покани ме и мен, ако искам да тръгна с тях – 
с или без “стъклен багаж”. Казах му че за сега нямам намерение да бягам, а си 
мислех, че само подобна компания ми липсваше. Брат му беше капитулант и 
по собствените думи на Иванич – доносник. А и едно мое искане на открит 
лист до Македония, щеше да постави на крак освен нашите чекисти и 
титовите удбаши. Тоест в такава ситуация изборът ми нямаше да е особено 
богат. Пожелах му добър път и евентуална среща отвъд “завесата”. 
Благодарих му за гостоприемството, сбогувах се със семейството му и той 
излезе да ме изпрати, след което отпраши с джипа по работа с неговите 
събирачи на билки. 

* 
Равносметката на “постзатворническия” период от живота ми беше 
неудовлетворителна. Това беше живуркане, което заплашваше да се превърне 
в “туй що душа мрази” – в мизерния живот на соц-еснафа. С такова лошо 
предчувствие посрещах един троен “юбилей”: 10 години на “свобода”, 20 
години от посягането към бомбите и предстоящото навършване на 40-
годишна възраст. За последната турците казвали “крък-трът” (крък е 
четиридесет, а трът се разбира и без превод) и мама ми го напомняше 
безцеремонно колчем й заговорех за Ботев. Имитацията на работа, на семеен 
и изобщо на живот и на борба ставаше все по-тягостна. Все по-силно чувствах, 
че така повече не можеше и не трябваше да продължавам. Ставаше 
“безпощадно ясно”, че ако все още бях революционер, трябваше да сложа край 
на това безмислено и безперспективно съществувание. Очевидно преживявах 
тежка духовна криза и търсех изход за преодоляването й защото 
десетгодишната “ваканция” ме бе довела до ръба на имплозията. В 
житейската “шахматна игра” бях изпаднал в цайтнот. Не биваше да разчитам 
на някое ново предателство да ме изведе от обвзелата ме инертност, още 
повече, че то можеше да се окаже с летален завършек. Трябваше да 
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предприема нещо радикално, което да промени тоя модус вивенди, но нямах 
право, не ми беше позволено след всичко преживяно и премислено в 
четиридесетата си година в която навлизах да повтарям грешките на 20-
годишен юноша. 
Питах се бях ли направил компромиси? И си отговарях - няколко сред които 
най-главния беше че продължавах да живея отпуснат, щях да кажа по 
течението, но такова нямаше. Животът протичаше в мръсните води на 
застояло блато, в което бунтовните изригвания в несдържани монолози 
срещу властта не можеха да предизвикат много повече от пукания на мехури 
със смрадливи газове. Но, не можех да виня приятелите си анархисти за 
избраната позиция на изчакване. Тяхните аргументи, че в цялия соц-блок е 
така, не ме убеждаваха, макар че се сблъсквах със стената на всеобщата 
апатия, отчаяние, приспособенство, деморализация и деградация. Не можех да 
се примиря и още по-малко да се интегрирам в “така създалото се соц-
общество”. Чувствах се все по-“самотен” и изпитвах отвращение от 
продължилото бездействие през изтеклото десетилетие в което се оказахме 
негодни да сторим нещо по-голямо, което да постави началото на един 
необратим процес, завършващ с разрушение на обществото, хибрид от затвор, 
лудница, гробище на духа, бардак и кочина, в което живеехме и не отивахме 
много по-далече от словесни тиради срещу него, гаргари и вицове. След като 
“обективната оценка на вътрешното и международно положение” 
парализираше енергиите и караха приятелите да се придържат към 
тактиката на изчакване и “пазене на силите”, очевидно трябваше да се 
направи нещо срещу това. Започнах все по-често и настойчиво да мисля, че 
решението трябваше да се търси в посока на установяване на взаимодействие 
между другарите вътре в страната и вън от нея, като отвън  се гарантира 
сигурността на действащите вътре. Тоест организацията да включи силите на 
нашите емигранти и на другарите от страните отвъд “желязната завеса”. 
Затова започнах все по-често и по-сериозно да мисля и да търся брод през… 
Цариброд или където и да е другаде, надявайки се, че там вероятностите на 
алтернативата СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ са поделени 50 на 50! С оглед на това 
поднових срещите си с Анто Апостолов. След като ме изслуша той обеща да ми 
съдейства за преминаването през Югославия, ако успея да се озова там 
легално или нелегално. Казах му че първото е изключено за мен. Тогава той 
ми напомни, че имал “втора резиденция” в едно от трънските села, съвсем 
близо до границата…  
Считах, че съм намерил едно от възможните решения на организационния 
проблем в условията на свирепа диктатура на болшевишките партократи и 
тяхните жандарми, които се страхуваха от създаването и консолидирането на 
една възпроизвеждаща се и разширяваща влиянието си революционна 
организация поне толкова, колкото и от атомната война. Не изключвах и това 
да съм попаднал в плен нова илюзия, защото доколкото знаех никъде в 
социалистическия концлагер, никои не бяха успяли да сторят това. Нямах и 
никаква информация за състоянието на анархистическото движение в света, 
нито на нашата емиграция в частност. От акцията на анархистите 
парашутисти през 1954 г. и от последвалият я провал и процес срещу тях, 
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отвън нямаше никакъв обнадеждаващ сигнал. Дали не търсех решение на 
една нерешима задача и дали то не се намираше в спонтанните и стихийни 
действия на работническата класа, както това стана в Унгария? Питах се защо 
на въставащите липсва революционен кураж да отидат отвъд предела на 
мислимото и защо не се проявява интернационалната взаимопомощ между 
революционерите? Или ние бяхме неспособни да канализираме бунтовните 
настроения там където се проявяваха и да ги превърнем в съзнателна и 
трайна организираност и координирани революционни акции? Никога, нито 
тогава, нито сега аз не мога да приема тезата на господарите, на тяхните 
философстващи слуги или на опортюнистите, че времето на въоръжената 
борба на масите, която е предшествала или съпровождала всяка 
революционна трансформация на обществото е отминало. Но защо тя не 
ставаше факт у нас и не само? Дали не защото не можехме да намерим 
нейните нови форми и методи, тактика и стратегия, съответстващи на 
днешния свят и неговите разновидности? Достигащите чрез казионните 
средства за масова информация новини за съпротива и за формите на борба у 
другите народи, новините за отвличания на самолети и заложници, на 
терористически акции и експроприации на действащи в течение на 
десетилетия организации, като ИРА, ЕТА или на новопоявилите се 
терористически групи в редица европейски страни, а и извън Европа, ме 
изкушаваха да търся решение и в тази посока. В смисъл, че с такива акции и 
тяхните извършители може да се постави началото, да създадем ембриона на 
една истинска революционна организация, която ще бъде на висотата на 
задачите, които ще поставят пред нея редуващите се кризи и революционни 
ситуации в различните региони на нашия “най-добър от всички възможни 
светове”…  
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ГЛАВА ХХХVIII 
МЕЖДУНАРОДНОТО “СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

В РАМКИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ СИВ (II) 
 
Докато се блъсках като риба на сухо и се люшках между отчаянието и 
започването на всичко от нулата далече от “родината”, която ми беше 
изменила, животът в изчислителния център следваше своя “нормален” 
ритъм. С въведения свой стил на “работа” Боре Халата засили и 
“международното сътрудничество”. Подражавайки на заразителния пример 
на големците, КИН издейства под форма на обмян на опит в областта на АСУ-
тата в търговията взаимни посещения на “братски делегации”.Той 
мотивираше и организираше посрещането на специалисти от “братските 
страни” в нашия ИЦ и изпращането на български “асуанци” в изчислителните 
центрове на тяхните търговски министерства. В това отношение Борис 
Димитров беше натрупал вече богат опит. (Както сам ми каза веднаж, 
командировката му в САЩ била 64-а по ред за последните седем години.) 
Правеха впечатление предпочитанията му към разходки в 
капиталистическите страни за които командировачните във валута “по второ 
направление” се отделяха от бюджета на МВТУ. “Социалистическите” не 
представляваха вече интерес за него – той ги беше “изръшкал” всички по 
няколко пъти и тези “дестинации” отстъпваше за поощрение на по-
низшестоящите си сътрудници пак при строго спазване на йерархията. В 
такива командировки по линия на СИВ делегациите се попълваха от 
началниците на отдели и евентуално някои от главните специалисти, които 
трябваше да разтягат локуми за голямите ни постижения пред гостите. КИН и 
ст.н.с. беше измислил или копирал от други номенклатурни хитреци формите 
на тоя обмен. Когато конференциите ставаха по линия на СИВ тогава за 
членовете на делегацията се предвиждаха пътни, хотелиерски и дневни в 
размер от 8 до 30 лева на ден според ранга на съответния делегат. Когато 
българите бяха домакини обикновено своите и чужди участници се 
настаняваха в някоя от почивните станции на м-во на търговията от по-
висока категория. За прехраната им се грижеха готвачите на стола. 
Конференциите завършваха традиционно с банкет отново в стола или в някой 
ресторант, като разноските за вечерята и пиенето с веселата част се 
фактурираха за сметка на министерството на търговията, но плащането беше 
символично тъй като всички тези заведения му бяха подвластни. От негово 
име се връчваха и подаръци на гостите, чиято цена беше също йерархизирана. 
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Масрафите за този род мероприятия се поемаха реципрочно от редуващите се 
в домакинството страни.  
Освен многостранните срещи се планираха и двустранни за които Борис 
Димитров бе създал или копирал добре обмислени схеми и технология. 
Българските делегати получаваха скромни командировачни, като им се 
разрешаваше да си закупят валута за страната, която щяха да посетят. КИН от 
своя страна, настояваше всеки делегат да носи някакъв подарък за своя 
“братски” еквивалент и най-важното, като компенсация за включването в 
делегацията той подканваше всеки път да се събират пари за покупка на 
някакъв по-скъп подарък, който да бъде връчен на директора на 
автоматизаторите в страната домакин. Сметката на Халата беше проста - 
когато нашият ИЦ посрещне връщащата визитата чуждестранна делегация, 
да получи от нея полагащия му се като на ръководител и отговорен другар 
ответен подарък. Това сътрудничество си имаше и други тънкости за които 
ще разкажа по-долу.  
През месец февруари на 1972 г. в София се състоя двустранна среща на 
българските и унгарски автоматизатори. От наша страна, освен 
ръководството на Центъра, в групата ни, незнайно по-какви причини, 
участваше и вечния Карабельов от министерството. С помощта на бать Косю 
Бояджиев, който завеждаше Отдела за връзки с чужбина поради перфектния 
си немски и френски, КИН развихри своята фантазия, като говореше повече в 
бъдеще време за грандиозните проекти, които предстоеше да бъдат 
“внедрени” в българската търговия. По проблемите на настоящето, той остави 
Борето Георгиев и Тишинов да се потят с реализирания “проект” за 
Хлебозавода. Тишинов им разказа за частта с контрола над данните, която се 
извършваше в ръководената от него “Експлоатация” със старата техника. 
Понеже работата и във втората “електронна” фаза беше смехотворна, за да 
замаже очите на унгарците, “Халата” ме канеше и аз да участвам с моя 
“математически модел на планирането” от захвърления в забвение проект на 
Андре Френсис Куби. Изпитвах известно неудобство, защото знаех, че в тази 
поредна шарлатания ми бяха отредили ролята на шивача, който “ушил новите 
дрехи на царя”, но в разговора аз набутвах къде на място, къде не, повече 
математическа терминология, която създаваше истински затруднения за 
поелия ролята на преводач бать Косьо. Имах чувството, че унгарските колеги 
бяха наясно с разиграваната комедия, но от куртоазия не задаваха неудобни 
въпроси и никой от тях не извика “Царят е гол!”. След това гостите бяха 
разведени в помещенията с ФАКОМ-а и при допотопните машини за 
перфокарти в “Експлоатацията” на партерния етаж. Вън от “работната 
програма”, беше предвидена и весела част. В първата вечер гостите бяха 
разведени от гид из “забележителностите” в Центъра на столицата, а втората 
беше свободна. На третата и последна ги заведохме на банкет в “Рила” където 
се състоя и церемонията по връчването на подаръците.  
Заедно с Бошев и Борис Георгиев седнахме на една маса с двама от унгарските 
делегати, които ми изглеждаха свестни хора. Вечерята беше обилна и я 
поляхме с няколко допълнителни бутилки вино, които доплатихме като 
домакини. Може би от алкохола се осмелих да пусна в употреба моя сакат 
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немски език, но той се оказа достатъчен, за да разберем сродството на душите 
ни с някои от нашите унгарски гости. Единият от тях се оказа колега – бил в 
затвора след разгрома на унгарската революция през есента на 1956 г. от 
танковите дивизии, които Кремъл държеше там за всеки случай. Вдигнахме 
наздравици за бъдещата трета Унгарска революция (първата беше през 1848 
г. и в нея бе убит Шандор Петьофи), която ще бъде победоносна… Разбирайки 
за какво става дума, Бошев ме запита:  
- Мислил ли си някога, ти д-р Зорге (имаше такъв филм – “Кой сте Вие д-р 
Зорге?”), че народната власт ще ти плаща разноските, за да правиш агитация и 
пропаганда срещу нея? 
Отговорих му, че съм си платил сметката и съм готов да доплатя всяка цена за 
свободата! Сбогувахме се, с гостите като си обещахме да се потърсим при 
нашето посещение в Унгария, което беше в плана на “високодоговорилите се 
страни”. 

* 
На неколцина приятели бях дал адреса и телефонния номер в службата 
където предполагах, че копоите ще се откажат от евентуално подслушване, 
защото апаратът беше единствен за цялия отдел и щеше да им се наложи да 
филтрират стотици и хиляди разговори без да уловят нещо, което би ги 
заинтересовало. Един ден там ме потърси Анто Апостолов. Каза, че искал да 
ме види във връзка с математиката. Син му, който следваше в политехниката, 
имал проблеми с материала за който нямало учебници и се подготвял по 
записките си. Питаше ме ще можем ли да се видим възможно по-скоро защото 
момчето било зорлия. Уговорихме се да го посетя след работа у тях. Към 18 
часа бях в ж.к. “Борово” където живееше със семейството си. Анто ме чакаше и 
ме въведе в хола. Запозна ме с един млад мъж на около 30-те, който говореше 
своеобразен български. Разбрах, че е синът на най-голямия му брат. Той 
живееше и работеше в Ниш. Представи се с малкото си име Милорад. Анто ми 
каза, че ме е извикал нарочно да се видим и намигайки ми рече: 
- Той също щудира инжинерство и може да му бъдеш полезен в математиката, 
а и той ще ти се отплати. 
- Нали знаеш Анто, че за приятелите комунизма е настъпил – всичко е 
безплатно.  
- Милорад извиках бачо ти Георги, за да имаш визуална представа в случай, че 
се наложи да се срещнете в мое отсъствие. А и той да те види. Трябва да знаеш, 
че много приятели като него нямам. А и хора от тоя сорт вече рядко се срещат. 
Разменете си адреси и телефони да можете да се свързвате в случай на нужда. 
- Анто не ме хвали, че ще заприлича на вуйчовите ми хвалби. Той казва такова 
чудо редко се ражда, а ако се роди, мъчно се отчува.  
После дадох координатите си на племенника и го посъветвах за ги запише на 
името на някой приятел от Белград, а аз запаметих неговите - по стар 
конспиративен навик важните неща не записвам в тефтерчета. След това 
поприказвахме за днешното положение в България и Югословия. Милорад 
отбеляза, че двадесет годишното свободно пътуване на съгражданите му и 
работата на Запад е един голям отдушник за режима на Тито. Затова 
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броженията при тях са редки и никога не са били с интензитета и мащабите 
на събитията в повечето “социалистички земли”. Казах му, че у нас границите 
са затворени, но от това не са се родили брожения и че сигурно събитията 
имат много повече от една причини. А и в отделните страни те са различни и 
за някои народи навярно важи приказката за търговеца, който наел Али Баба 
за пазавантин и за срещата им с 40-те разбойници, след което им я разказах: 
Минавали двамата през гора и ги нападнали 40-те разбойници. Измъкнали 
кемерите с жълтиците изпод седлото на коня на търговеца и го вързали за 
едно дърво, а на Али Баба след като му взели седефените пищови за 
наказание, че ги носел само за салтанат, го надупили и започнали да му се 
изреждат. Първи разбойник, втори, трети и така се стигнало до последниа 
четиридесети. Тоя тъкмо си разкопчавал цепката на панталона, когато Али 
Баба се нервирал, скочил, измъкнал от силяха му двата револвера, че като 
почнал една стрелба, не ти е работа. Поляната била осята от трупове и с 
бягство се спасили едва половината от злодеите, оставяйки зад себе си и 
кемери, и убити. Развързал Али Баба търговеца, натоварил го на коня му със 
златото, яхнал той своя и огласил гората с медения си глас, а господаря му 
мълчал умислен. Когато излязли от курията, той извадил един кемер, дал го 
на пазвантина си и му казал, че повече нямал нужда от услугите му.  
- Защо бе чорбаджи? От какво си недоволен? Не ти ли спасих живота, златото 
и коня?  
- Ех, Али Баба, всичко е както го каза, но си мисля какво щеше да стане с нас, 
ако разбойниците бяха само 39? 
Та и на нашия народ Милорад, като на Али баба, 39 разбойника са му малко. 
Двамата с Анто се смяха до сълзи, а ако се замислите, приказката е много 
тъжна. Привлечена от смеха в хола влезе Антовица, но понеже беше 
нецензурна й я спестихме. Тя каза, че е сложила масата в кухнята и ни кани на 
вечеря. Благодарих й и я замолих да не се засяга, но ще трябва да вървя, 
защото в къщи ме чакат. Всъщност, никой не ме чакаше, но повече не ми се 
разказваха приказки. Сбогувах се с нея и с Милорад, а Анто излезе да ме 
изпрати до тролея. Пътьом ми каза, че племенникът ще му гостува по-често, 
за да не правят впечатление посещенията му. Щял да уреди всичко с него и ме 
запита трябва ли да ускори нещата. Отвърнах, че заминаването ми търпи 
отлагане, но трябва да зная може ли да се реагира бързо, ако се наложи. Анто 
рече да оставя тая грижа на него, защото той можел във всеки момент да се 
обади на племенника си с когото щяли да уговорят паролата… 

* 
През лятото, както му 
 е реда, върнахме визитата на унгарците. Това беше първата и последна моя 
командировка в “близката чужбина” или във Втората периферия на 
Империята. Този път българската делегация беше в състав Борис Георгиев, 
бать Косю, Тишинката комуто също предстоеше пенсиониране и моя милост. 
Заедно с нас пристигнаха и Бай Ганю – Спасов от АЕК с жената на Жеко Иванов 
– Модева, щерка на виден партизанин с много връзки във висшите 
правителствени сфери. На нея  и най-вече на бащата, Жеката дължал бързото 
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си “издигане” до н-к управление в Комитета за Наука и Технически прогрес. 
Шефът на АЕК имал рак на ташаците и Бай Ганю пазеше честта му като 
песовете що вардят вратите на Ада. Иначе тя беше апетитна булка и като че 
ли склонна на мимолетни авантюри, ако се съдеше по дългите и влажни 
погледи с които ни пожелаваше лека нощ, когато след “изнурителния работен 
ден” се оттегляше в покоите си (унгарците ни бяха настанили в един 
приличен хотел с европейски вид). Нашите домакини разбираха цялата 
безмислица на подобни дву- и многостранни срещи, затова се показаха по-
практични и съкратиха до минимум безполезните бръщолевения за сметка на 
забавленията в чиято демонстрация се оказаха оварда. Искренно съжалявах, 
че не можахме да се видим отново с тези с които вдигахме тостове за 
Революцията. Нашата делегация беше разделена на две и търговската й част 
се конущисваше със зам-директорката на ИЦ при тяхното министерство. Тя и 
нейните колеги ни водиха на ревю върху лед посред лято, после ни 
предложиха да гледаме американски филм за “Сако и Ванцети” и накрая ни 
заведоха на ресторант в подземията на Буда, които през 16 век са били турски 
зандани, а сега ги бяха превърнали в увеселителни заведения с цигани-
цигулари и певачки. Аз си поръчах татарски бифтек и ми донесоха сурова 
кайма с пресно яйце и много подправки благодарение на които успях да не 
повърна. Бать Косю ме поглеждаше из под око и ме съветваше по-често да 
отпивам от чашата с токайско. С десерта потиснах необичайния вкус и реших 
в бъдеще да не експериментирам с менюто. В такава обстановка минаха 
рутинните заседания за отбиване на номера. В свободния ден бяхме с Бай 
Гавю и неговата началничка, с която си направихме снимки на хълма “Гелерт”, 
разхождахме се из красивия град по чиито сгради сякаш нарочно не бяха 
заличили дупките от куршуми и шрапнели по стените, за да напомнят един 
сюблимен момент от най-новата им история. Със ограничените 
командировачни и собствени незначителни суми от форинти обиколихме 
някои магазини за третокачествени стоки, но нощната Будапеща беше нещо 
феерично… 

* 
С Борката намирахме време да разговаряме и за идеалите и за реалността, 
която беше на светлинни години от тях. Това го беше отчаяло напълно и той 
като че ли си бе забранил да мисли на тая тема. Аз се опитвах да го 
окуражавам, като цитирах Чернишевски: “И на нашата улица ще бъде 
празник!” на което той отговаряше с тъга: 
- Няма да има празници Гошо, виж само какви хора ни заграждят! – и следваха 
къси и доста точни характеристики на редица отговорни и редови 
автоматизатори с които работата го беше сблъсквала… 
Със шефа и ст.н.с. продължаваха честите ни професионални конфликти, 
защото имаше авторитарен маниер и не допускаше никакво разискване на 
своите идеи и решения. Поради това отношенията ни понякога се обтягаха до 
скъсване. Борис Георгиев, който беше изцяло на моя страна ми разказваше 
какво е споделял “Халата” по адрес на моя милост:  
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- Гошо, много те мрази, би те удавил в капка вода, ако му се удаде тая 
възможност. И трябва да знаеш, че в първия момент в който няма да има 
нужда от теб, веднага ще те уволни. 
Последиците от това предупреждение не закъсняха, защото още преди да е 
изтекъл срокът на тригодишното ми разпределение, “Халата” започна да ме 
ръчка да си оправям жителството, иначе щял да бъде принуден да издаде 
заповед за уволнението ми. Временното ми жителство беше отнето преди две 
години и половина, а сега искаха да направя постъпки за постоянно. Дето се 
казва “те не го искат в селото, а го карат да пита за поповата къща”.  Очевидно 
копоите не ме изпускаха от поглед и си имаха календар към който се 
придържаха със завидно постоянство. И задачата им беше улеснена – Ангел 
Солаков беше уволнен, говореше се заради това, че е допуснал погребението 
на двамата загинали в автомобилна катастрофа футболисти и народни 
любимци - Котков и Аспарухов (“Гунди”) да се превърне в грандиозна 
демонстрация срещу режима. На мястото на Солаков, Живков назначи друг 
“Ангел” – Цанев. Новият министър на вътрешните работи, както казваше 
вуйчо ми, бил “голямо говедо” и той нямал никакви връзки с него. Да си кажа 
правичката тия новини нито ме интересуваха, нито ме смущаваха. Щях да си 
потърся работа на друго място. Например в Париж, нали и Вангя го беше 
предрекла преди десетина години. Нямаше за какво да съжалявам. Като 
нашият не искаше, щях да отида… “да освобождавам други народи”. Затова 
запитах Пенков: 
- Ти мислиш ли, че в полицейските служби има нещо друго, освен “говеда”? 
- Нали предишният министър те остави в София… 
- Тодоре, ти знаеш, че не съм искал никому, включая и на теб, да ме оставяте 
тука и знаеш ли? – мисля, че изгонватето ми и оставането ми на работа, както 
и сегашното предупреждение на директора, са все полицейски игри. 
Въобразяват си, че ще ме накарат да ги моля, а аз отдавна искам да им кажа 
отново в очите, за стотни път, какво мисля за тяхния “социализъм” защото ми 
е дошъл до гушата, но ти все ме спираш... 
- И пак ти казвам – няма да ходиш, защото ще объркаш още повече нещата… 
- А аз мисля, че след като ги срещна, всичко ще започне да се оправя, защото 
ще се сложи край на игрите им на дребно… 
- Хакере ще си отидеш. 
- Може и да си отида, но няма да е “хакере”, а с гръм и трясък… 
- Хайде пак с героичните пози! Не ти ли увря главата по затворите? Не си вече 
на двадесет години! 
- Точно за това!  
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ГЛАВА ХХХIХ 
ЕДИН РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛИ 

 
Рано сутринта през един октомврийски неделен ден на вратата на 
апартамента се позвъни. Погледнах през шпионката. Беше инжинер Гани 
Петканов. С него се знаехме от Белене. Откакто се бях преселил на “Гурко” се 
срещахме често на отиване или на връщане от работа, разменяйки по някоя 
дума. Не бяхме особено близки, знаех, че на острова не се делеше от нашите 
приятели сред които го беше въвел племенника му Илия Петканов. Същият, 
който ме посрещна при пристигането ми там в края на 1953 г. и ме снабди с 
одеало и зимно облекло без които с водния плеврит и лютите студове отдавна 
щях да “почивам” в пясъците на някое от островните гробища. Поканих го да 
влезе, но той каза, че бързал. Имал гости, които го изпратили да ме извика. 
Искали да се видим, та като се пооправя да заповядам у тях – Гани живееше 
недалече, на ул. “Венелин”, преди да пресече “Толбухин” (сега бул. “Левски”). 
На въпросителния ми поглед се засмя и каза, че изненадата ще е приятна. 
Замолих го да ме изчака две минути да се обуя и тръгнахме надолу по 
стълбите. Свихме надясно по улица “Шишман” и после в първата пряка 
наляво. Пет минути по-късно се изкачвахме към апартамента му на втория 
етаж. Отключи и ме пусна да вляза пред него. После отвори една от вратите и 
видяното предизвика радост каквато не бях изпитвал доста отдавна. Около 
неголямата четвъртита маса седяха в очакване племенникът му Илия 
Петканов и бай Васил Народа. Станаха и се прегърнахме. С Илия не се бяхме 
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виждали от затвора. Беше си излязал през април 1956 г. след изтърпяване на 
петгодишна присъда за… “проповядване на фашистка и или друга 
антинародна идеология”. Един анархист, който е бил съден от фашизоидния 
режим в България, когато сталиниситите се прегръщаха с нацистите през 
двугодието 1939-1941 г. Знаех, че работи като телефонен техник в 
провинцията и че се държи твърдо и непоправимо, като повечето наши 
приятели. С бай Васил се бяхме разделили през същата 56-а година в 
Пазарджишкия затвор от където ги освободиха заедно с Атанас Димитров – 
Чьорний. Макар и рядко, се виждахме при Христо Колев преди да го 
интернират. Беше пенсионер от десетина години и живееше в родния си 
Полски Тръмбеш. Народа, както го знаеха всички, обикаляше веднаж годишно 
приятелите за сверяване на часовниците и окуражаваше отчаялите се и 
падналите духом. Беше с дългогодишен затворнически стаж от преди и след 
“девети”, с непоклатима твърдост, вярност към идеала и с огромен 
конспиративен опит. Мисля, че беше първият анархист, когото “народната 
власт” арестувала и затворила в “Дома на слепите”, седмици след като си 
излязал през септември 1944 г. от Скопския затвор. Беше от ония, които ком-
копоите, лежали заедно с него в тюрмите на царството, наричаха “катили”.   
- Радвам се, че сте се сетили и за мене.  
- Ама и ти не си ни потърсил. 
- Аз не съм излизал от София, ако изключим Благоевград където са 
родителите ми. А не съм ви търсил, защото казахте - само при крайна нужда. 
Ако е такъв случая, аз съм на разположение… 
-  Не сме се обаждали, защото революцията няма да ни избяга – рече иронично 
Илия Петканов – но е добре от време на време да се виждаме защото ще се 
забравим. 
- Народ – обърна се към мен бай Васил по обичайния си начин - разкажи какво 
става с тебе? Разбира се, както можеш сам да се досетиш, не е това причината 
за срещата ни. Интересува ни преценката ти за състоянието на света, а после 
можем да поговорим и за това, което се случва у нас? 
- Бай Василе, това което става с мен, не е “дойдох, видях и победих!” Както 
знаеш, записах математика, ожених се и се дипломирах. После започнах работа 
в един от софийските изчислителни центрове. Там минавам за голям 
специалист-програмист за електронноизчислителните машини или 
съкратено ЕИМ. От миналата година съм началник отдел програмиране в 
центъра на министерството на търговията. 
- Не те ли безпокоят копоите? 
- Пряко - не. Даже ме избягват при случайните ни разминавания по улиците - 
нали сме съседи. В тефтерите си ме водят за луд и за терорист. От време на 
време ме провокират с подставени лица или чрез доносници. По тия причини 
през 1970 г. ме изгониха от София. Експулсирането възложиха на 
началничката на паспортната служба при първо районно управление на МВР… 
-  И как те върнаха отново в София? 
- Не съм я напускал. Вуйчо ми – братът на мама – е партиец с широки връзки. 
Разтича се, хлопаше по различни порти, за да пледира моята кауза. Стигна и 
до бившия министър на вътрешните работи и шеф на ДС Ангел Солаков. В 
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резултат, бях оставен в Центъра, но и първият полицай на републиката не 
пожелал да се ангажира с уреждане на отнетото ми временно жителство. Бях 
го получил по силата на разпределението на завършилите университета. Сега 
пребивавам в София с личен паспорт на който има печат “ОТНЕТО”. След като 
се е запознал с мотивите на подчинените си, шефът на ДС не е събрал куража 
да го изтрие. На два пъти ми отказваха и постоянно софийско жителство, 
макар че жена ми е софиянка. Напоследък отново получавам предупреждения 
чрез директора на Изчислителния център. Каза, че щял да бъде принуден да 
ме уволни, ако не си уредя жителството. Така чекистите се опитват да ме 
въвлекат в тяхната въртележка, Чрез началството на ИЦ ме бутат да уредя 
легалния си престой в София, а не ми разрешават нито временно, нито 
постоянно жителство.  
- Не мислиш, ли - рече Илия Петканов - че с тия машинации навярно искат да 
те принудят ти да ги потърсиш, за да започнат пазарлъци? 
- Никога не съм ги търсил и още по-малко ще го сторя, за да се пазарим. Аз съм 
скаран със стоково-пазарното стопанство. Така, че ако е това, само си губят 
времето. Тяхните полицейски номера не могат да ме смутят, нито впечатлят. 
Ако не са тъпи, би трябвало за двадесет и кусур години да са си изяснили, че 
от мен търгаш не става, нито приятел на “народната власт”. Но съм готов за 
среща с тях, ако рекат да ме търсят… 
- Какво мислиш да правиш, ако все пак те изгонят от столицата?  
– Не съм се венчал за София, нито за “родината”, пък и венчаните днес се 
развеждат лесно. А някой от вас търсен ли е от копоите?   
- Народ, нали знаеш, че сме в черните им списъци… 
- Знам, затова съм се приготвил да ги посрещна в случай, че рекат да си 
послужат със списъците или по друг повод. Не ви ли се струва, че им отделяме 
много време. Кажете как сте със здравето? 
- Не се оплакваме, но да си дойдем на темата. Имаш ли време да следиш 
събитията и как виждаш бъдещето от твоя чардак? Като че ли всичко се 
запече. Май “мирното съвместно съществуване” взе връх, а и раята си 
кротува… Какво мислиш? 
- Ще се опитам да изложа лаконично мнението си, макар това да е доста 
трудно за такъв комплексен и мащабен въпрос. После, ако ни остане време, 
можем да навлезем и в подробностите. Най-сбито мога да формулирам тезата 
си по следния начин: Или Третата световна война ще доведе днешното 
общество до Социалната революция, или последната ще разруши социалното 
и интернационално статукво, като промени неговата социал-икономическа и 
политическа структура, за да обедини човешкия род, правейки от войната и 
оръжията анахронизъм. Разбира се, трябва да сме подготвени за двете 
възможности. 
- Народ, това е добре казано, но е много общо, неопределено и 
несъответстващо на днешното състояние на света. Смяташ ли войната 
възможна, когато студената е приключила и “голямите” все повече се 
ориентират към това, което наричат мирно съвместно съществувание. И 
после, как виждаш ти една нова световна война при наличието на ядрените 
оръжия? 
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- Бай Василе, краят на студената война няма нищо общо с ядрените оръжия. 
Той е резултат на относителното, но нестабилно равновесие между 
икономическите и военни сили на блоковете, които са в процес на разпад и са 
повече от два. Когато динамичното и неравномерно развитие на тяхните 
военнопромишлени комплекси, както безобидно ги именуваше Айзенхауер, 
наруши това равновесие, кукувицата ще изкука края на интернационалното 
статукво, което наричат мир. Освен това, ако войната изпревари революцията, 
тя няма да бъде ядрена. 
- Какво ти дава тая увереност, след като “великите” хвърлят ежегодно 
стотици милиарди за производството и складирането на атомни оръжия? 
- Защото днешните “велики” шмекери, бакали и сибарити, които господстват 
над света, не са антични герои готови да изгорят в пламъците на една гореща 
война. Още повече, че от нея те няма да спечелят нищо защото апокалипсиса 
не ще ги отмине. 
- А не могат ли да се намерат луди, които да натиснат бутона, когато видят, че 
губят всичко? И не подценяваш ли идеологическите им различия? 
- Дори да се доближат “луди” до бутоните, ако с политиката си те застрашават 
виталните интереси на господстващите класи, ще им надянат усмирителните 
ризи или ще ги… оземлят. А какво по-витално има от сладкия живот, който 
водят и който искат да увековечат, оставяйки го в наследство на потомството 
си? После кой е казал, че трябва да изгубят всичко? Победата и поражението 
също могат да бъдат изтъргувани в света на стоковото стопанство. Особенно 
ако неговите “ценности” се окажат застрашени от една следвоенна 
революционна криза. Победители и победени винаги ще предпочетат мира 
между палатите и войната срещу колибите. Що се отнася до идеологиите, 
мисля не е нужно на вас да казвам, че това са само маски с които господарите 
се явяват на сцената пред лековерната публика. Не е имало и няма да има 
идеологически войни. В Първата световна война всички участници имаха 
еднакви идеологии, а във Втората идеологическите различия не попречиха на 
Чърчил и Рузвелт да се съюзят със Сталин срещу по-опасните им конкуренти - 
Германия и Япония. Религиозните войни и кръстоносните походи също не са 
били резултат от различните тълкувания на “евангелските текстове”, нито от 
стремежи да се ”освободи божи гроб”.  
- Добре, но ако допускаш, че е възможен завършек на бъдещата 
империалистическа война със споразумение между богатите победители и 
победени срещу бедните, тогава кое ти дава основание да я разглеждаш, като 
катализатор на Социалната революция? Обединението няма ли да ги направи 
двойно по-силни? 
- Войната не е единствения фактор на революцията. Преди да говоря за новия 
и най-мощен нейн катализатор, искам да спрем вниманието си, макар и бегло, 
на очевидните за всички нерешими в рамките на днешното общество 
проблеми, всеки от които, взет дори поотделно, е в състояние да го взриви. А в 
реалния, в живия живот тия фактори и проблеми образуват една съвкупност 
или по-точно – те са вплетени в едно неразмотаемо кълбо от противоречия, 
които раждат всеобщата криза на капитализма във всички негови варианти – 
държавен, смесен, частен и във всички страни - слединдустриални, 
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индустриални и прединдустриални. Тази криза е тотална. Тя засяга всички 
сфери на съвременния капитализъм: социална и международна, 
финансовоикономическа и военна. Това е криза на социалните отношения, на 
политическите и икономически структури, на организацията и 
функционирането на капиталистическото общество. Същевременно тя е 
криза на духа, на идеите и културата. Тя вещае всеочистителната буря на 
Универсалната социална революция. 
- Пак се изразяваш много поетично, не сме на митинг. Бъди по-конкретен. Кои 
са според тебе проблемите, които съвременния свят не може да реши, кои са 
другите фактори и кои са доказателствата за които говориш така уверено, че 
го водят неизбежно към революционната развръзка? 
- Добре. Нека да приключа с проблемите на войната и мира. Казах, че имаме 
мир в кавички (жертвите на локалните военни конфликти и огнища през 
следвоенните десетилетия са съизмерими с милионите, загинали в 

световните войни), имаме “мир” защото живеем при относително 
равновесие на силите. Светът е разпределен между тях процентно на 
военнопромишлената им мощ. Има един съществен въпрос на който нямам 
окончателен отговор: възможно ли е, и ако да – докога, “мирното” 
преразпределяне на плячката, съобразно променящото се съотношение 
между тежестите на икономическите им и оръжейни потенциали?  Аз мисля, 
че това е възможно само до определен момент, при определени условия – 
докато световния пазар отеснее за ставащите все по-многобройни търговци и 
те започват да се задушават в неговите граници. Световните войни са 
автоматизъм на системата. Те са регулатори на нарушеното равновесие, 
каквито са и икономическите кризи. Ведно с това, те са и уродлива проява на 
тенденцията към интернационализиране и обединение на световната 
икономика. В днешния свят противоречията и конкуренцията между 
националните или имперски капитали ги извеждат посредством войните от 
тясните държавни граници, подготвяйки създаването на няколко или дори на 
един-единствен интернационален свръхтръст. Това е необходимо за 
развитието на новите мощни потенциали на световната икономика за които 
миниатюрните национални и регионални пазари са станали тясни. Но в 
условията на капитализма и родениите върху неговата основа империи, 
единственият начин на проява на тенденцията към интернационализиране е 
пътят към господството над света, реализирано чрез войната. Такава е 
обективната основа на бъдещата война. Капиталистическото общество във 
всичките му стадии и форми, включая държавния капитализъм, не е в 
състояние да контролира неравномерното развитие на отделните страни, 
региони и империи. На него то няма друг отговор, освен войната. И тук 
идеологиите на господарите, страховете от атомната смърт или илюзиите на 
пацифистите, не могат нищо да променят. Забягвайки в света на хипотезите, 
аз твърдя, че дори цялия свят да стане болшевишки или държавно-
капиталистически, войната между неговите национални и континентални 
империи ще бъде неизбежна. Днешните отношения между Китай и СССР са 
красноречиво доказателство на моите твърдения. За “народен” Китай Русия 
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със Сибир е пътят, който води към  господство в Европа и света. (Говоря за 
онзи Китай, който в едно повече или по-малко отдалечено бъдеще би могъл 
да се превърне в 10 Японии, събрани в едно.) Твърдението е валидно и за една 
световна система на частномонополистическия капитализъм. Изходът от това 
непрекъснато повтарящо се варварство, с десетки и стотици милиони избити 
и разрушението на ценности – плод на квинталиони работни дни, е 
революцията. Една световна социална революция, която ще ликвидира 
държавите и капитала във всичките им форми заедно с родените от тях 
класови и международни противоречия.  
- Да приемем, че е така, но това са исторически процеси, които могат да траят 
много десетилетия, ако не и столетия, а до тогава? 
- Аз не определям срокове, а тенденции, посоки и форми на развитие. Какво 
значение има времето когато пред човешкия род е вечността? Обещах да 
изложа вижданията си за най-новия и най-мощен катализатор на 
революционната криза, но преди това бих искал само да изброя останалите. 
Няма да ги подреждам по-важност защото тяхните тегла се променят 
динамично във времето и пространството. 
Към социалното неравенство и класовите разделения, които характеризират 
страните от трите свята  - първи, втори и трети, се прибавя факта, че четири 
пети от човечествоно страда от истински смъртоносен и хроничен глад или от 
консумация на нискокачествени храни, резултат от които са всевъзможните 
болести. При това досегашното развитие сочи, че пропастта между богати и 
бедни е зейнала все по-заплашително: ситите стават все по-сити и гладните - 
по-гладни. Десет процента умират от преяждане и останалите от глад и 
недояждане. Напразни са надеждите на обитателите на островчетата и 
крепостите на изобилието, щастието, лукса и разкоша, че ще оцелеят в 
безбрежния световен океан на мизерията, болестите и страданията. Дори в 
“страната на неограничените възможности” расте броят на живеещите под 
прага на бедността, а в богатите мегаполиси и около тях има бидонвили и гета 
на пришълци от “Третия свят”, чието присъствие не вещае нищо добро за 
метрополиите на слязлите от историческата сцена империи. Над тази мрачна 
действителност е надвиснала демографската бомба. Не е далече времето 
когато обитателите на планетата ще бъдат над седем милиарда, като ситите 
континенти са със застаряващо население, а гладните в Африка, Азия и 
Латинска Америка се удвояват в рамките на всяко едно поколение. 
- Нищо не казваш за империята на Москва сред чиито колонии е и нашата 
страна? 
- Щях да стигна и до тоя въпрос, но понеже ме изпреварвате с него, искам да 
обърна вниманието ви, че диференцирания анализ на демографския взрив 
увеличава перспективите на революцията. Прогнозите сочат, че в края на 
века “инородните” народи от първата периферия на Руската империя ще 
представляват болшинство в сравнение с “истинските” руси, а в 
Южноазиатските “братски” мюсюлмански републики ще живеят близо 40 % 
от 300 милионното й население, което ще увеличи центробежните сили в нея 
до разпада й… По същото време, в 40-те най-голями градове на САЩ с 
население над един милион жители ще живеят около 50 % Афро- и 
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Латиноамериканци. У нас цигани, помаци и турци почти без изключение са 
многодетни. На този фон, “чисто” българските семейства имащи средно по 1,5 
деца не могат да се възпроизвеждат. Този проблем смущава сериозно 
патриотарите около Тодор Живков и демонстрира тяхната неспособност да се 
справят с него. Това личи дори от смешните законодателни мерки за детските 
надбавки (те важат до третото дете). Или от окървавената им политика на 
покръстване на помашкото население.  
Още по-заплашителни за Империята на Москва са класовите битки в нейната 
втора периферия. Почти навсякъде те се предшестваха от схватки между 
разните “догматици”, “ревизионисти” и тем подобни групи, които се 
появяваха регулярно сред господстващата класа, всеки път когато локалните 
и световната кризи я поставяха пред избор на политика за самосъхранението 
й. Тези “фракционни” борби за властта между различните кланове на 
управляващите мафии не рядко биваха кървави и отслабваха репресивните 
сили на държавата, позволявайки излизането на народа на сцената. 
Достатъчно е да си припомним веригата от генерални стачки, бунтове 
въстания и революции, които разтърсиха почти всички Източноевропейски 
страни и събудиха надежди, че работническата класа може да се справи сама с 
диктатурата на държавния капитал…  
- Тука не съм съгласен с интерпретацията на новата история - рече Илия 
Петканов, който повече бе мълчал - ти знаеш как завършиха всички тия 
събития… 
- Аз мисля, че Унгарската революция показа как работниците спонтанно 
създадоха свои териториални и производствени съвети, като органи на едно 
генерализирано самоуправление, спечелиха на своя страна войниците, 
доведоха до разпускането на компартията и до ликвидирането, буквално в 
няколко дни, на диктатурата и нейната квинтесенция - тайната полиця. Тази 
социална революция демонстрира пред цялия свят безпомощността на 
държавата срещу въстанието на масите… 
- Не се ли увличаш? Нали за още по-малко дни Червената армия смаза тяхното 
въстание...    
- Да, защото работниците от другите “братски страни” си чоплеха носа в тия 
съдбоносни за тях и за света дни. Аз вярвам, че империализмът на Москва ще 
ги научи на интернационализъм. Още повече, че и самата метрополия не е 
застрахована срещу революцията на руските работници. За победата е 
необходима революционна решимост и масови пряки акции. Аз не съм спирал 
да повтарям това, особено след “нормализирането” на Чехословашката пролет 
от армиите на Варшавския пакт. Когато революционната криза е довела 
класовата борба до такава точка на кипене, за победата са нужни серия от 
неотложни и решителни мерки. Първата от тях е въоръжаването на 
пролетариата от индустрията и земеделието и организирането му в колони 
по подобие на тези, които нашите анархисти създадоха в Испания. Втората 
мярка трябва да бъде окачването по телеграфните стълбове на най-
проявилите се в репресиите и най-мразени партийни секретари, чекисти и 
номенклатурчици. Това трябваше да сторят чешките работници с неканените 
на “преговори” диктатори и лакеи, когато те се събраха в Черна на Тиса през 
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август 1968 г. И ако се наложеше да се отстъпва, революционерите трябваше 
да се придържат към тактиката на оставяне на “опожарени градове и села” с 
поголовно изтегляне на цялото население вън от границите на оставената на 
собствените си сили въстанала страна… 
- Позоваването ти на Испанския опит не държи сметка за цялата, продължила 
десетилетия революционна работа на анархистите сред работническата 
класа, на генералните стачки, на бунтовете и въстанията, които предшестваха 
революцията… 
- Унгария показа, че работниците могат да стигнат стихийно и спонтанно до 
нашата програма на революцията и за да победят, им беше нужна само 
помощта на една макар и малобройна организация на хора, които знаят какво 
трябва да се прави когато насреща си имат такъв безскрупулен, безпощаден и 
коварен враг какъвто е военнополицейската и бюрократична диктатура на 
партията на държавния капитал… 
- А възможно ли е при нашите условия, които са добре известни, да се създаде 
този минимум на революционна организираност? 
- Това е един от най-важните въпроси, който не престава да ме занимава и 
чийто отговор според мен, трябва да бъде дело на колективната ни воля и 
разум, но това е отделна тема. Сега, ако ви интересува, бих искал да 
разгледаме новия революционен фактор за който споменавах няколко пъти в 
разговора ни. До него съм стигнал поради характера на работата ми и най-
вече вследствие размишленията, породени от прочетената специализирана и 
популярна литература, както и от дискусиите с приятели и колеги от 
математическия факултет. На тая тема сме разговаряли и с бай Христо Колев 
преди да го интернират.  
Става дума за научнотехническата революция, която е още в своя зародиш. Аз 
смятам, че лавинообразния процес на растящото по експоненциална крива 
производство на компютри и автомати или роботи и на удвояването на всеки 
три до пет години на обема на научнотехническата информация, придружено 
от раждането на нови клонове на науката, на нови теории и на нови 
технологии ще се превърне в най-мощния катализатор и най-важното 
основание за бъдещата Световна социална революция.  
Навлизането на ЕИМ и на роботите, заедно с кибернетиката, информатиката и 
автоматиката във всички сфери на живота - от производството, 
разпределението и обмяна до услугите, културата и науката с 
многообещаващите химия, енергетика, бионика и генетика - води с 
невероятни темпове, за които още не си даваме сметка, до автоматизиране на 
всички трудови процеси: физически, технически и до голяма степен умствени. 
Тази научнотехническа революция чертае щрихите на едно ново общество с 
нови социални и международни отношения. Тя създава материалните 
предпоставки за реализиране на идеала за който мечтаем… 
- Жорж, не навлизаме ли във сферата на ненаучната фантастика и не бягаме 
ли от днешните проблеми и нужди на трудовине хора? – попита Народа. 
- Това не е мое мнение, нито на писатели-фантасти. Норберт Винер – бащата 
на кибернетиката – предвижда близкото бъдеще на едно автоматизирано 
производство при което от една страна машини създават средствата за 
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съществуване без човешко участие. От друга, пак машини, които могат да се 
самовъзпроизвеждат, автопрограмират и самообучават, като анализират 
собствения си машинен опит (на това му казват изкуствен интелект) ще 
създават автоматизираните средства за производство. За тоя процес, според 
него, не съществуват никакви научни и технологически бариери, освен 
социалните, които правят още по-необходимо премахването на властта и 
собствеността на жандармите и бакалите, които продължават да държат 
юздите на политическото, стопанско, научно и духовно развитие на нашия 
свят. Тази научнотехническа революция им подготвя съдбата, която парната 
машина, предачния, тъкачен стан и останалите инструменти, създадени от 
първата индустриална революция отредиха на феодалните им 
предшественици с тяхните богопомазани, надменни и сурови господари, с 
доспехите, кафтаните, перуките, кадрилите и цялия средновековен реквизит, 
изпращайки ги в екарисажа на историята. 
Бъдещето автоматично производство може да се види в ембрионално 
състояние още днес в редица нови свръхмодерни заводи и лаборатории или 
да се намерят данни за него в статистическите годишници, сочещи процента 
на автоматизация в различните производствени клонове и изваждането на 
човека от складовите стопанства, от канцелариите и дори от медицината и 
други сфери на труда. Например, още през 1965 г. в САЩ поемането на 
счетоводството и управлението на запасите от компютрите е достигнало 
пределните 100 %! На основание на докладите на съответните комисии, 
убитият Джон Кенеди твърдеше, че в двехилядната година Щатите няма да 
познават физическия труд, а американски генерали обръщат внимание на 
темповете с които се извършват тези промени. Те твърдят, че поради 
ускоряване на процесите, вследствие научнотехническата революция, 
последните 25 години са концентрирали в себе си развитието на 
предшествалите ги 25 века. 
Когато се извършва такава тотална автоматизация на производството и 
услугите от чиито сфери се изважда основният компонент на 

капиталистическото общество – наемният работник, тогава в него не 
остава много място за фетишите на политическата икономия на капитализма 
или на “социализма”. Пари и капитали, пазари и стоки, пестеливост и 
трудолюбие, предприемаческа инициатива и трудова дисциплина, частна и 
държавна собственост (от само себе си се разбира, придобити по “честен 
начин”) се изпразват от съдържание. Тези промени в начините на 
производство, на труд и на живот с предизвиканите от тях нови социални 
разслоения и отношения подготвят и революцията срещу бюрократичния 
апарат и репресивните институции на “работническата”, “народната” или 
“правовата” държава...  
- Дори да приемем, че научното и технологично развитие води към тотална 
автоматизация и елиминиране на човека от трудовите процеси, в което се 
съмнявам, не разбирам защо мислиш, че това предполага или налага 
премахването на всички институции, отношения и категории, които 
изброяваш? 
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- Най-елементарния, но и лесноразбираем отговор се съдаржа в следния 
анекдот от преди няколко години: “Рокфелер въвел председателя на АФТ 
(американската федерация на труда) Ройтер в един от своите свръхмодерни 
заводи-автомати. В огромните чисти зали хиляди механични ръце и очи се 
двежели безшумно, като произвеждали своята продукция и контролирали 
производствения процес. Между машините не се виждали никакви хора – тях 
ги нямало въобще. Само някъде в страни зад тъмното стъкло на голяма 
витрина, пред едно командно табло стоял единствен оператор. В тоя завод се 
произвеждали в течение на 24 часа хиляди радиоапарати – от сглобяването до 
опаковката им – без каквото и да е участие на човека.  
Рокфелер запитал своя гост: 
- Много ми е интересно г-н Ройтер, когато цялата наша икономика бъде 
изградена върху подобна технология, принципи и начин на производство, как 
ще организирате исканията и стачките на вашите профсъюзи? 
Последвал не по-малко лаконичен и убийствен отговор-въпрос:  
- За мен е още по-интересно г-н Рокфелер, когато това стане с вашата 
икономика, кому и как ще продавате Вашата продукция?” 
Мърдане няма. Ликвидирането на човешкия труд в производството и 
услугите означава и премахването на наемния труд. Без него принадена 
стойност, стоково или пазарно стопанство, печалби и пари. В тоя процес 
пролетариатът се свива и започва да изчезва като класа. Но 
научнотехническата революция поставя собствениците пред нерешимата 
дилема: не могат да печелят защото няма кому да продават произвежданите 
от машините продукти. Те трябва да ги раздават даром. Филантропичният 
капитализъм обаче е безмислица. В тази точка, под съмнение се поставят 
всички производствени, икономически, политически и обществени 
отношения, маскиращи или оправдаващи социалното неравенство и 
господството. С две думи, под въпрос е самото съществуване на собствеността 
и държавата.   
Но дори да поискат да запазят безмислицата, тя трябва да бъде премахната в 
името на бъдещето на човечеството. Това предполага появата и подготовката 
на мощни революционни движения и организации защото Социалната 
революция е станала необходимото и достатъчно условие за 
съществуванието на човека. В сравнение с нея френската и руска революции 
ще приличат на буря в чаша вода. 
- Народ, къде ги виждаш тия движения и организации? Особено у нас. 
- Бай Василе, аз не казвам, че те ще се появят в утрешния ден, нито че това ще 
стане без участието, волята и разума човешки. Независимо от това, мисля, че е 
наш дълг да търсим и да намерим отговор на твоите и на всички “проклети” 
въпроси, които днешната епоха поставя пред всеки от нас. Аз също търся, 
доколкото ми позволяват силите и времето и мисля, че съм намерил известен 
отговор, но ми се струва, че още е рано да го споделям… 
Неусетно времето беше напреднало и Гани поиска да ни остави на обед, но аз 
му благодарих и казах, че трябва да си вървя. Станах и с мен се надигна и 
Народа. Сбогувахме се с чичото и с племенника Петканови и излязохме навън. 
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- Жорж, беше ми приятно да разговаряме. Не съм убеден във всичко, което 
казваш, но работи в тая насока и приготви една брошра, та като обикалям да я 
разнасям. Трябва да образоваме и да окуражаваме нашите хора. 
- Васка, ще ти кажа нещо, но нека си остане между нас. Аз не съм калемджия, а 
и забелязвам, че вместо да окуражи, мобилизира и активира слушателите ми, 
изложената от мен хипотеза ги превръща в нещо подобно на чакащите да 
падне манна от небето. Ето защо разговорите на тdзи темd ми омръзнаха…  
- Тогава, какъв е отговорът, който спомена, че си намерил? 
- Най-важният проблем на Революцията, може би по-важен от теорията, си 
остава създаването на възпроизвеждаща се и разширяваща се организация. И 
понеже от десет години се сблъсквам с нерешимостта му, вече гледам отвъд 
граничната полоса и телените мрежи. Мисля да напусна България и да видя 
със собствените си очи какви други възможности съществуват в света. Какво 
мислят и правят другарите от другите страни и нашите емигранти.  Аз мисля, 
че ако има хора, отвън ще може по-лесно и по-ефикасно да се подпомогне 
създаването на организацията у нас. Във всеки случай, по-резултатно, 
отколкото с голо и словесно окуражаване… 
- Народ, струва ми се, че и Западът ще те разочарова, както и нашата 
емиграция. Изживяваме мъртвешки период на историята. Революционните 
опити през последните десетилетия са недоизносени, повече приличат на 
напъни на фалшива бременност, истински революционери на висотата на 
задачите за които говориш все още не са се появили. Това време ще премине, а 
дотогава аз считам, че наш дълг е да останем сред народа, такъв какъвто е и 
ако можем да му даде пример, кураж и вяра. 
- Бай Василе, може и да надценявам силите си, но това което правя тук от 
десет години не ме удовлетворява. Ръцете ме сърбят за дела. Искам на 
собствен гръб и опит да проверя дали нищо друго не е възможно. 
- А как мислиш да се озовеш на запад? 
- За сега не виждам друг път освен нелегалния през Югославия. 
- Внимавай! Между титовите удбаши и българските копои има договор за 
връщане на заловените беглеци.  
- Зная това, но не мисля да се предавам нито на удбашите, нито на “нашите”. 
Затова съм се приготвил технически и психологически. 
Васил Тодоров – Народа ме изгледа продължително и рече: 
- Не остава, като че ли нищо друго, освен да ти пожелая, както казват 
французите, “бон кураж”! 
Стиснахме си ръцете и се разделихме без да знаем дали ще се видим някога 
отново. 
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ГЛАВА ХL 
АЛЕРГИЯТА МИ КЪМ “ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ РЕАЛНОСТ” И… 

СНИМКИТЕ ЗА ФАЛШИВИ ПАСПОРТИ 
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Въпреки дълбокия летаргичен сън в който потъваше българското общество 
през десетилетието след напускането ми на о-в Белене, аз не се бях отказал от 
търсенето на съмишленици, нито се превърнах от революционер в мизантроп, 
но броят на тези с които имах нужда да се срещам по-редовно намаляваше 
застрашително. От работата не ми се прибираше в къщи, а Петър Пеев 
живееше на две крачки от Изчислителния Център на министерството. Той 
беше един от малцината с които продължавахме да се виждаме сравнително 
по-често. Отскачах до тях не само по силата на навика или за отмора от 
всевъзможните “съвещания” на които ме викаше КИН. С Петър ни свързваше 
старо приятелство от гимназията и един процес в който бяхме съдени заедно. 
Освен това, той беше интелигентен тип с когото можеха да се водят смислени 
разговори особено когато това ставаше в отсъствие на другите, които се 
вмесваха в тях и ги превръщаха в гаргара. Макар да нямаше особен афинитет 
към проблематиката на социалните теории, той можеше да разъсждава върху 
тяхния обект и споровете с него и възраженията му служеха като точило на 
мисълта. Те подтикваха към по-задълбочени анализи и проникване в 
комплексните и комплицирани проблеми на българското общество и 
диспутите ни често се проточваха до късно. Някои от тях биваха 
съдържателни и плодотворни. Един от многобройните сюжети, които 
разисквах с него, беше империализма на т. нар. СССР, който продължаваше 
“традициите” на руското самодържавие и получаваше импулси от 
експанзията на диктатурата на държавнокапиталистическата класа. При едно 
от отбиванията ми, Петър Пеев извади от бюрото си един доклад за който 
каза, че го е намерил в завода за електронноизчислителна техника – ЗИТ – в 
който по това време работеше жена му Надка. Беше докладът на главния 
счетоводител на Изотимпекс за експорта в СССР през 1971 г. Черно на бяло в 
него пишеше, че “възвращаемостта” на лева от износа на заводската 
продукция е 21 %, тоест за всеки 100 лева износ на “електронноизчислителни 
машини” Москва е плащала само 21 лева. По индиректен път се установяваше, 
че подобно е заплащането на цялия ни износ в Русия, който е обхващал над 60 
% от външната търговия на България със света. Това беше още едно 
неоспоримо доказателство за експлоатацията на която Москва подлагаше 
колониите от източноевропейската си периферия, възникнала в резултат от 
нейната победа във “великата отечествена война”. Пръв, който въстана срещу 
империализма на Сталин беше Тито. Той изгони съветските “специалисти” от 
страната и направи публично достояние данните за тяхните заплати, които се 
плащаха от хазната на Белград, за неравностойния търговски обмен със СССР, 
за смесените предприятия и за дивидентите от руските инвестиции в редица 
мини и заводи на Югославия.  
След смъртта на Сталин, в резултат от множеството стачки, бунтове, въстания 
и революции в Източна Европа през 1953-56 г., Кремъл беше принуден да 
признае, че сталинската политика спрямо нашите страни е била 
империалистическа по своето същество. В една декларация от 30 октовмри 
1956 г., седмица след началото на Унгарската революция, тогавашният 
обитател на Романовските палати Хрушчов обяви, че СССР дължи само на 
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Полша над пет милиарда злоти от низките цени по които е изкупувал 
въглищата й. Колониалната експлоатация беше публична тайна, но въпреки 
официалните “разкрития”, всяко нейно разискване си оставаше подсъдно. 
Българските лакеи на Москва - м-р председателя Антон Югов и първия 
секретар на БКП Тодор Живков - побързаха да “опровергаят” господаря си и 
декларираха, че казаното от Хрушчов не важало за България, която била 
безкрайно задължена на “безкористната съветска дружба”. Тя била 
“необходима като слънцето и въздуха за всяко живо същество” и т.н., и т.н. 
Срещу изтръгнатите признания на тогавашния обитател на Кремъл се 
възразяваше угоднически, че нашата продукция не би могла да бъде 
продадена на никой друг пазар. Не се казваше обаче, че чрез СИВ Москва 
налагаше на колониите количествата, качествата и асортимента на тази 
продукция. Всякакви разговори за старите оръжия и заводи, които “братята” 
ни продаваха, желаейки да се освободят от остарялото въоръжение на 
червената армия и допотопните машини на руската индустрия от 30-те 
години се разглеждаха като клевета за която българските съдилища издаваха 
най-тежки присъди. Така признанията на Хрушчов скоро бяха посипани с 
пепелта на забравата. Всичко продължи като “в добрите стари времена”. 
Отново ни заляха с помията от елейни слова и “данни” за евтините петрол и 
газ, които сме получавали от “голямия брат”, за машините, оръжията, 
сигурността на границите ни и т.н. Заслужава да се отбележи, че и до днес, 20 
години след “победата ва демокрацията”, нито един от опозиционните 
лидери, не е поискал един точен икономически и финансов баланс, нито 
детайлен анализ на външноърговските ни отношенията със СССР за периода 
от 1944 до 1989 г. година по година или цената, която плащахме през този 
период за обслужването не само от БНА (българска “народна” армия) на 
имперската политика на Кремъл… не само на Балканите. Затова, 
“русофилството” или апологията на империализма и колониализма на Москва 
продължава да се възприема безкритично дори от хора, които не са глупави… 
какъвто беше случая с Петър.    
Не бях започнал отшелнически живот и макар всичко около нас да 
продължаваше да изглежда спокойно и почти по старому, в отношенията ми с 
мнозина от приятелите, близките и далечните бяха настъпили съществени 
промени. В онези години ставаха все повече тези, които избягваха всякакви 
сериозни дискусии по важните проблеми на света и страната в които 
живеехме и които единствено можеха да осмислят събеседванията ни. 
Продължавах да се срещам навън с колеги от затворите, само че и с тях 
разговорите, с малки изключения, придобиваха все повече привкуса на тия 
между оцелялите някогашни фронтоваци. Някои бяха започнали да шепнат от 
страх да не бъдат чути когато разговаряме. В дома, ако можеше да се нарече 
така половината стая или по-скоро легло с което разполагах в апартамента, 
подарен на тъща ми от вуйчо й “Негово високопреосвещенство г-н г-н дядо 
Климент” - врачанския владика, продължаваше да се събира “постоянното 
присъствие” на най-близките от родата и компанията на жена ми с моите 
порове, но и тези сбирки се бяха разредили чувствително по причини, които 
споменах и други за които разказвам по-нататък. Сред по-редовните 
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посетителки от колегите на жена ми, особено от ”хуманитарните” институти, 
като литературния, не липсваха свестни жени, но повечето бяха претенциозни 
кретенки. Професионално увредени от “науките” с които се хранеха и правеха 
кариери, те приличаха на кобили с наочници и споровете с тях бяха 
невъзможни или чиста загуба на енергия и време. Затова обикновено ги 
избягвах.  
По-трайни, по силата на нашето дългогодишно приятелство, бяха връзките с 
кръжока “Хитър Петър” и най-вече с вуйчо ми и Веселин Дашин. Но и с тях 
споровете ставаха все по-редки. Не, че ни бяха омръзнали, а защото двамата 
все по-често се съгласяваха с моята критика на политическия и 
социалинономически урод, който роди собствената им партия с “решаващата 
помощ” на сталинските акушери. Голяма част от другите членове на кръжока 
бяха отпаднали, а някои нови, които се навъртаха, бяха повече от съмнителни. 
Разговорите ни все по-често се свеждаха до обмяна на новини и 
интерпретациите им. Това бяха последни искри от угасващите огнища на 
“плурализма”. Като че ли, скокът през българоюгославската граница – по 
посока Италия – си оставаше единствената алтернатива на духовната смърт?  
В това състояние се срещнахме с един от беленските ми приятели – Никола 
Петков или Кольо Боксьора. Прозвището му не беше случайно – във 
войсковите състезания по бокс през 1952 г. беше спечелил шампионската 
титла в полутежка категория. Земеделец по убеждения, той бе попаднал 
наскоро след това в затвора с 20 годишна присъда за “конспирация в 
казармата”. Всъщност кадиите бяха отмерили това тежко наказание заради 
жлъчните му стихове срещу “шопара Червенков” и неговия генералитет. В 
тюрмата Кольо бе удържал на натиска на ДС срещу “геметовци” и 
“николапетковисти” и съхранил достойното си държание и навън след като си 
излезе от Белене. Не го преобрази и брака му с една католичка с която имаха 
две деца. Още от килиите между нас се беше установило доверието и сега без 
задръжки заговорих за терзанията си и обезмислянето на живота ни в 
еснафското блато в каквото се бе превърнала родината. Имахме ли право да се 
оставим то да ни погълне и да забравим избора, който всеки от нас бе 
направил в младостта си? Като повечето поети Кольо беше човек на 
спонтанните чувства и действия. Преди да съм завършил прочувствената си 
тирада, той ме изпревари, каза че напълно ме разбира, защото същите мисли 
го вълнуват и от известно време се е заел с организиране на бягството си през 
границата. Добави, че би се гордял, ако има другар като мен в такава 
рискована стъпка. Погледнах го и му стиснах ръката в знак на съгласие. 
Изискването ми беше да не споделя плановете ни с никой от многобройните 
си приятели и познати. Без многословие се разбрахме да се държим в течение 
на подготовката, като се срещаме само в случай на крайна необходимост. След 
тази ни среща мисълта за бягството, загнездила се в съзнанието ми, ме 
спохождаше все по- често нощем, но колебанията, макар и с отстлабваща сила, 
можеха да се проточат още известно време и да удължат пребиваването ми в 
“родината”, ако “активните мероприятия” на копоите от ДС не бяха ускорили 
развръзката. Моето бягство се оказа резултанта от две “слагаеми”: желанието 
ми да яхна моя “Росинант” и това на “тайните милиционери да ме 
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неутрализират”, използвайки като повод грешната ми стъпка за която 
разказвам в следващите страници. 

* 
Тази година (1972) “Катята” или мадмоазел Катрин Лвов беше удължила 
престоя си в България чак до началото на есента под претекст, че 
аспирантурата й при Дуйчев и дисертацията за “Бориловия синодик” са 
закъсали. Имах впечатление, че те изобщо не я интересуваха, а й служиха като 
камуфлаж на вноса на дисидентска и друга забранена от “народната власт” 
литература. Така, тя ни гостуваше често, оставайки за обед и вечеря, или на 
спане. По същото време Климентина изпращаше покани на своите 
Ленинградски колеги и приятелки с които и “Катята” беше близка. Докато 
мамзел Лвов ни гостуваше, беше поканен, може би по-нейно искане, и оня 
учен галфон Гилян Прохоров - Геля. Това беше “любимият ученик” на 
светилото на руската “наука” за Средновековието (медиевистиката) - 
Д.С.Лихачов. Беше човек с завидно самочувствие, което може и да е имало 
някакви “научни” основания. (Не мога да се произнасям, защото тъмните 
науки за Средновековието ми са чужди, а самото то винаги ме е отвращавало. 
Наскоро разбрах, че Геля бил станал член на Руската академия – заветна мечта 
на всяка научна тахтаба.) Трудно го понасях заради нетърпящите възражения 
интерпретации на историята и апломба с който се произнасяше за социалните 
идеи и борби от които нямаше понятие. Неговата “философия на историята” 
беше на нивото на кабалистиката и астрологията и предизвикваше насмешки 
дори у такива възпитани и толерантни християни, като Стефан Кожухаров. 
Климентина прие и настани бъдещия академик в хола, където спеше и Катята. 
Така у нас се състоя отново “нелегална” среща между дисиденти от двете 
страни на желязната завеса. Една нощ, отивайка до тоалетната, на 
Климентина й се сторило, че леглото на гостенката било празно и тя 
заключила, че се е пренесла при съветския учен и дисидент. Това стана повод 
за възбуден обмян на битови “новини” с колежките и приятелките на 
съпругата ми и на клюки, които като че ли бяха злословие и клевета. Както се 
разбра по-късно, по съхранената си девствена ципа Катята е приличала 
повече на Жан Дарк (Орлеанската дева) отколкото на това за което 
намекваше нейната приятелка и връстничка. (По него време моята непорочна 
съпруга приближаваше съвсем плътно Христовата възраст.) Чекистите бяха 
прогонили Катрин Лвов от Русия заради връзките и куриерските услуги, 
които беше оказвала на закъснялия с появата си християнмонархистически и 
патриотичен съюз на Игор Огурцов (осъден на 20 г. тюрма през 1967 г. заедно 
с още неколцина свои приятели). Закъснял, защото “родината”, царството и 
църквата бяха станали “социалистически”, наследствени и напълно обсебени 
от патентованите номенклатурни патриоти. 
Докато гостите дисидентстваха, аз оставах по до късно на работа или гледах 
да се запилея някъде далеч от “моята домашна крепост”, тъй като тяхните 
разпалени дискусии за житиета на великомъченици и агиографии (на 
светии), които се водеха на руски, затрудняваха храносмилането ми. Веднаж в 
стола на “търговските работници”, който посещавах съвсем редко, зам-
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директорът на ИЦ Боре Георгиев ми разказа за напредъка на заплануваното 
предстояще обединяване на теорията и практиката в МВТУ. През идната 1973 
г. трябвало да започне сливане на няколкото търговски институти на 
министерството и нашия ИЦ. Целта била да се създаде един мощен мозъчен 
тръст и инструмент за провеждане на НТР в соц-търговията. Това научил от 
“колегиума” където ходеше когато КИН беше в командировки. Така, чрез 
уедряване и концентрация на интелектуалните мощности и на работната 
сила, щяли да увеличат “производителността” на колективите, макар не 
малко наблюдения и изследвания да показваха обратните резултати. 
Умноженият брой клинчещи трудещи се, па били те и “учени”, събрани под 
“една шапка” и бюрократичния централизъм правеха невъзможен контрола 
над изпълнението на многобройни и неразбираеми задачи от 
полуграмотните началства. Това улесняваше пилеенето на работно време в 
“шантиетата”. Тези тенденции и резултати се разкриха след няколко години, 
когато положението стана неспасяемо. Друго едва ли можеше да се очаква от 
функционирането на йерархичната машина, при стриктното спазване на 
принципите на единоначалие, дори на върха й да стоеше гений. А у нас беше… 
Тодор Живков от Правец. В стремежа си да спечелят благоволението му, 
неговите душеприказчици и ибрикчии се надпреварваха да поемат 
неизпълними обещания и “насрещни планове”, угодничеха и рисуваха в 
розови пастелни тонове “светлото бъдеще”… Поради това, аз очаквах с 
нетърпение влизането в действие на този грандиозен план и с радост 
потривах ръце, предвкусвайки “гръмките” резултати от изпълненито му.  

* 
В разгара на такива битови, трудови и политически “събития” се обади Васил 
Йоцов. Точно четири години след неуспешния опит за бягство през 
Македония той  бе излязал от старозагорския затвор. Излежал присъдата си 
“кантар топуз” защото отказвал да участва в “превъзпитателните меропрятия 
и съревнования” на ДС и през по-голямата част от времето бил на строг 
режим. Това, което ми разказа за състава и морала на новите рекрути от 
затворници беше отчайващо и правеше пребиваването в тюрмите съвършено 
безсмислено. Решението ми на никаква цена да не се озовавам отново в 
наказателните килии се затвърди окончателно - на работа и на гости ходих 
или спях винаги с моя наган.  
Васко се оплака, че копоите го погнали наново. Те се “грижили” да го поставят 
в невъзможни условия за живеене и работа, за да го принудят да капитулира. 
Може би беше проявил моментна слабост при регулярните посещения на 
инспекторите от отдел “Затвори” или пред тюрмаджийската администрация 
на някой от тези богуугодни заведения и сега те не го изпускаха от поглед и 
не му даваха време да се окопити. Най-напред го изпратили в родното му село, 
което било от умиращите или както им казваха със затихващи функции. В 
него препитанието било невъзможно. Когато се опитал да “копае собствената 
си градинка” в буквалния смисъл на фразата, да засажда зеленчуци и да ги 
продава на пазара в Никопол, копоите решили, че с това дава лош пример и 
подкопава устоите на “кооперативния” феодализъм. Затова го изпратили в 
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Плевен, където започнал стария си занаят на заварчик. Карали го да се 
разписва редовно в един от милиционерските участъци. Една събота, след 
работа той взел разрешение за медицински преглед в София, където живееха 
родителите и сестра му. Тя била омъжена за полковник от “органите”. Васил 
използвал случая да ме навести, като искаше да му помогна отново да 
прехвърли границата. Увери ме, че е успял да надхитри бдителността на 
“органите”. Поех ангажимент да говоря с Иванич (Неврокопски) и уговорихме 
да му съобща датата с една картичка за него, адресирана до приятеля му 
земеделец – плевенчанина Георги Генов. Картичката щеше да бъде със 
“сгрешена дата”.  
Вечерта Васко остана да спи у нас та в неделния ден да вземе влака за 
обратния път. По това време тъщата се беше завърнала от Черноморския си 
куророт и спеше в хола, защото Климентина беше настанила горе в 
гарсониерата на покойния вуйчо Митко Катята. Тя продължаваше “да се 
консултира” със своя научен ръководител проф. Дуйчев за закъснялата си или 
закъсала дисертация. Когато слезе на вечеря, я запознахме с късния ни гост и 
тя прояви интерес към биографията му. Йоцов беше забавен и артистичен 
разказвач и със спомените си предизвикваше скръб или смях у своята 
събеседница според менящите се сюжети. След вечеря двамата се качиха в 
свободната гарсониера на таванския етаж. Горе леглото на покойния вуйчо 
Митко беше персон и половина и имаше място и за двамата, но усещайки 
треската, която обхванала нашия тюрмаджия при близостта на жена, посред 
нощ избягала и сутринта я заварихме завита с зимното си палто, свита върху 
канапето в хола, където спеше непробудно майката на Климентина. След като 
почука по горния телефон – “дериват”, за да му отворим, Васил слезе при нас. 
С “питропска” физиономия, ни лук ял, ни лук мирисал, той се заинтересува как 
е спала съквартирантката му. След закуската благодари за гостоприемството 
и си замина за Плевен. А Лвов разказала на Климентина за снощния 
“инцидент”. С него, тя предизвикваше смеха на българските си колеги… 

* 
При поредното ми посещение в Благоевград, се разбрахме с Иванич. Разказах 
му за новите патила на Васко и предадох молбата му. Без колебания 
Неврокопски каза, че ще дойде в София, за да го вземе от нас. Още в 
понеделника пуснах картичката до Генов с дата 8 септември 1972 г. И получих 
потвърждение за получаването й. Васил каза, че щял да дойде, за да се види с 
родителите си. Пристигал на централна гара с вечерния влак в 20, 30 часа. 
Следобед, в навечерието на “националния празник” Иван пристигна с джипа. 
Всичко вървеше, като по часовник. Заседнахме в хола, в очакване на “госта”. 
Докато се връщахме към спомените си от затворите, а те бяха много, 
Климентина ни остави, за да се заеме с някаква статия, която трябвало да 
предаде веднага след празника. Понеже, както обикновено нямаше нищо 
готвено, поканих Иванич на “русенско варено” в консерва. Не предложих нищо 
за пиене защото трябваше да шофира. Времето минаваше неусетно. Гледахме 
новините по телевизията. Нищо особенно – ентусиазъм и трудов героизъм, 
като в предпразник. После зачакахме с нетърпение. От гарата до нас с трамвая 
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бяха нужни не повече от 30-40 минути. Когато обаче стрелките на часовника 
отмериха 21, 30 започнахме да се безпокоим. Иванич тъкмо се канеше да си 
тръгва за Благоевград, когато телефонът иззвъня. Беше Йоцов. Само каза: 
- Бате, отказаха ми разрешение да се видя с нашите. Обаждам ти се от една 
телефонна будка. По петите ми са и е невъзможно да се измъкна. Поздрави 
Иванчо. 
Когато предадох разговора на Неврокопски, той се нервира: 
- Кажи на този идиот повече да не ме търси. Нямам намерение да се връщам 
“на топло” заради неговите глупости. 
Очуди ме епитета, който залепи на най-добрия си приятел от ученическите 
години, но не възразих и слезах да го изпратя до колата. И двамата не знаехме, 
че няма да се видим скоро отново...  
Не дълго след този случай ми се обади Стефан Вълков от Асеновград. От доста 
време и той искаше да избяга от “родината”, но като Пандията и много други, 
търсеше сигурен начин със 100-процентово гарантиран успех. Имаше 
основание.  Беше налетял на някакъв сърбин, който вършил подобни услуги 
срещу заплащане, но се отказал от тах, защото “каналджията” му се видял 
подозрителен. Ако не ме лъже паметта, по-късно сърбина беше арестуван и 
съден, а Стефан призован, като свидетел по делото. На въпросите на 
следователя и съдията защо не е казал, като е знаел, че се подготвя 
извършване на престъпление, той отговорил, че не е поемал ангажименти да 
донася, а и било излишно, тъй като подсъдимия бил тяхен провокатор и агент 
на ДС. Това се виждало с невъоръжено око...  
За да им покаже, че няма никакви намерения да прехвърля границата 
нелегално, той изпратил официално писмо лично до Тодор Живков в което 
изложил най-подробно  автобиографията си и се оплакал от непрекъснатите 
главоболия и затруднения, които му създавали местните копои вече десета 
година от както си е излязал от затвора. В своето заявление до Чорбаджията 
на БКП и НРБ Стефан искал да му дадат паспорт, за да напусне завинаги 
любимото си отечество и да изостави “строителството на социализма” на 
грижите на други ентусиазти.. 
Искал да замине за Австралия, където имал брат, емигрирал още в зората на 
новата ера. Разбира се, големецът не го удостоил с отговора си, а както си е 
реда, изпратил заявлението му на тези от които се оплаквал. Впрочем, Стефан 
едва ли е очаквал друг резултат. Историята завършила с един заплашителен 
разговор в кабинета на началника на местната ДС. Та при сегашната ни среща 
Стефан се обръщаше към мене, като да бях диспечер на безвизовите 
пътувания и ме питаше дали имам възможност да изпратя една негова 
снимка до брат му, за да изработи един фалшив паспорт с който да се измъкне 
през Югославия. Взех снимката и му обещах да се погрижа тя да стигне до 
Австралия. Тук наистина постъпих като формен идиот. Не толкоз от търсене 
на безопасност, колкото от желание да си гарантирам няколко запасни изхода 
при евентуални екстремни ситуации, прибавих и една… моя снимка. В 
началото на месец октомври щях да поискам от пребиваващата все още у нас 
Катрин Лвов да изпрати двете снимки на адреса в Австралия, за да бъдат 
изработени два фалшиви паспорти с македонски  имена. Мислех, че тя е с опит 
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и няма да допусне никакъв гаф, което се оказа пълна илюзия, както се вижда 
от приложения в “интермецото” донос до копоите. (Те не разбраха кое е 
“другото лице”, само защото не казах на кретенката чия е другата снимка, 
нито на Стефан - чрез кого ще я изпратя и че ще прибавя и моя.) Без да се 
замислям и минута, на 3 октомври предадох двете снимки на мамзел Лвов в 
залепено пликче с адреса в Австралия, който тя записа в бележника си. Катята 
заминаваше със самолет на следващата утрин. Замолих я да ги скрие на 
сигурно място и за всеки случай не й казах, че една от снимките е моя. Защото, 
може би щеше да откаже да ги вземе или би споделила с Климентина с която 
се бяха сближили. Разчитах на поуките, които е извлякла от провала в 
Леннинград преди пет години и че е научила да си затваря устата. Нито 
допусках, че ще разпечата пликчето - от елементарна благовъзпитаност. Аз й 
бях пренесъл писмото на Оля Лихачова – цяла брошура - без да помисля да 
надзърна в “дисидентските тайни”. Както личи от доноса, съм се излъгал 
жестоко. “Развълнувана”, на прощалната вечер с “бялата гвардия” - 
Беляковски, Макаров и други руснаци и рускини - тя се разприказвала пред 
тия сродни души сред които била и агент “Маша”. Аз дори не познавах тая 
мръсница, залепена от ДС за групата “Комари” (Макаров, Лвов, Беляковски). 
Още не дочакала да се разсъмне, “Маша” позвънила на своя “ръководен 
офицер”. Френската идиотка от руски произход този път е имала късмет, 
защото самолетът на Ер Франс е бил вече излетял, когато “Маша” е правила 
доноса си. Така аз бях превърнат отново в “обект” (на ДОР) и събитията 
започнаха своя галоп към финал, който по плановете на копоите трябваше да 
ме отведе там откъдето си бях излязал преди десет години или още по-
дълбоко “в место злачно и покойно”. Откровено казано, не допусках, че тази 
гъска е толкова глупава. Мислех, че е научила поне елементарните правила на 
конспирацията. Не знаех, че съм предаден, но скоро започнах да чувствам 
затягане на обръчите. Виждах как по цяли дни ме следят. Можех да им се 
изплъзна, но това би било безполезно, ако не минех в нелеталност или през 
границата. Продължавах да живея “нормално”, а плътното присъствие на 
копоите отдавах на съвсем други причини. За това ми заблуждение, роля 
изиграха някои събития, които ме връхлетяха главоломно почти по същото 
време. (Спокойствие ми даваше единствен “моя черен пистолет” с който, ако 
опитаха да ме арестуват, щях да им попреча да се хвалят с “улова на голямия 
шаран”.) Тригодишният срок на разпределение, който копоите “съкратиха” 
още през април 1970 г., беше изтекъл вече и формално, а “реорганизациите”, 
които служеха главно за разместване на “кадрите” и държането им в 
несигурност, засегнаха и МВР. След уволнението на Ангел Солаков и 
краткотрайния престой на “6-ти септември” № 29 на другия “ангел” – Цанев, 
ДС пак беше под шапката на министъра на вътрешните работи, но нейн шеф 
остана несменяемия Григор Шопов. Неговите копои се бяха почувствали с 
развързани ръце и наредиха на КИН да ме уволни “на законно основание”, 
защото не ми разрешаваха нито временно, нито постоянно софийско 
жителство. (Достъпът до “досието” ми, който стана възможен по време на 
пазарната демокрация, изясни, че те са имали и допълнителен повод да ми 
вземат мярката: краят на моето разпределение бе съвпаднал с “вълненията” 
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на Катята и бързата реакция на пасящата я “Маша.) “Халата” продължаваше да 
ме пришпорва да си уредя жителството, защото по-нататъшното ми оставане 
на работа не зависело от него. От тук нататък започна един дълъг мач с 
“органите”, който спечелих по точки. Може би неговото времетраене щеше да 
се съкрати, ако в края на 1972 г. не се бях превърнал в условието без което 
функционирането на Центъра ставаше проблематично. Боре “Халата” беше 
изработил един мегаломански щат на ИЦ за новата 1973 г. Неговото 
одобрение от проф. Дулев – заместника на Иван Попов беше спътствано от 
многобройни възражения, връщания за преработване и съкращения, от 
пазарлъци за бройките, дописване на мотивировките за нуждите на НТР в 
търговията и т;н., и т.н. За КИН това беше артилерийска подготовка за 
оглавяване на проектираното уедряване и обединяване в един тръст или 
“Холдинг” на всички автоматизатори от търговския бранш и на всякакви 
институти и предприятия, имащи макар и далечно родство със “соц. 
търговията”. С раздутия щат Борис Димитров целеше да се представи с най-
голям брой подчинени и най-много основания да иска шефството на този 
“мозъчен тръст”. Заедно с това той си даваше сметка, че за да получи, 
трябваше да даде, иначе лакомията му можеше да го затрие. КИН знаеше 
отлично, че назначението му на бъдещия супер-директорски пост зависеше 
изцяло от благоволението на плондерите в партийното и държавно 
ръководство. Той възнамеряваше да замаже очите им с помощта на една 
мини-реализация на “подобрените” от него проекти на Куби през решаващата 
1973 г. За да стане това, обаче, идейните разработки трябваше да се 
превърнат във вериги от работещи програми, а за целта той не разполагаше с 
друг, освен с моя милост и сляпата ми армия. Неговият заместник, малкият 
Боре, бе успял да му внуши, а може би и сам вярваше, че аз съм 
висококвалифициран програмист и педагог. Той твърдеше, че без моето 
ръководство и участие в работната фаза, всички планове ще се превърнат в 
кьор-фишеци. Като доказателство Борката изтъкваше единствения за 
момента работещ “полуавтомат” в бъдещата всеобхватна АСУ… 
фактурирането на продажбите в “Хлебозавода”. Това активира Борис 
Димитров, въпреки едва прикриваната си ненавист, да се разтича и да иска от 
министъра на вътрешната търговия и услугите едно писмо на чието 
основание да кандидатствам за постоянно софийско жителство.   
Писмото на министър Георги Караманев до кмета на София Иван ПАНЕВ беше 
подписано “със запетайка” от първия му заместник Христаки Кънев. (Както 
ми се вече изяснех нееднократно “в таз робска земя” всички си пазеха 
задниците, независимо от ранга си и стъпалото до което бяха стигнали в 
йерархическата стълба.)   
НРБ – МВТУ                                                                                      София 19 Х 1972 г. 
№ I/1 – 9074  

До ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИЗПЪЛКОМА 
                                                                                      НА  С Г Н С             Т  У  К   
 

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
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В Изчислителния център при министерството ни по разпределение работи от 
три години др. ГКГ, който е завършил специалността “Изчислителна 
математика”. 
Другаря Константинов се оказа много добър специалист, математик и 
програмист, поради което бе издигнат за началник отдел “Математически 
модели и програмно обезпечаване”. Под негово ръководство работят около 20 
души математици, организатори и програмисти, които осигуряват 
програмното обезпечаване на автоматизираната система за управление на 
вътрешната търговия и услугите.  
Тъй като същия е навлезнал в проблемите на вътрешната търговия и е 
крайно необходим специалист за Изчислителния център, молиме на Георги 
Константинов Георгиев да се даде софийско жителство. Понастоящем е жител 
на гр. Благоевград, а съпругата му е жител на гр. София. 

, (за) М И Н И С Т Ъ Р: подпис  
и кръглия печат на МВТУ” 

(NB: Въпросната “АСУ”, както е разбрал читателят, беше нещо като “новите 
дрехи на царя”! Ако впишем в сметката, всички масрафи от закупуването на 
“ЕИМ ЗИТ-151” и заплатите на Андре Куби до тези на навъртялото се около 
машината цяло стадо от бозайници-“асуанци” и включим командировките по 
линия на СИВ, за двустранните размяни на делегации, както и пътуванията и 
срещите “по второ направление” в кап-страните /само за “Халата” те 
наброяваха вече над 64/ и още една километрична листа от разходи за ИЦ и 
другите “научни звена” на МВТУ, щеше да се окаже, че разходите за нея са 
надхвърлили много милиони левове. Срещу тях имаше само 3 /цифром и 
словом – три/ програмки за горепоменатия “хлебазаводски полуавтомат” с 
които бяхме “захранили машината”. Всичко останало се изчерпваше с 
лакардии и лакиране на останките от грандиозния проект на Куби, чието 
“подобрение” и довеждане до “работна фаза” бе поето от супер-проектанти, 
като ст.н.с. и КИН Борис Димитров, бай Петър Стоянов и бившия чекист 
Атанас Ангелов. Всички, те разбираха, че може да им бъде потърсена  сметка 
за автоматизаторското мошеничество и се надяваха да се скрият зад моите  
“Математически методи и програмно обезпечаване” от което висшестоящите 
полуграмотни идиоти си нямаха и хабер. Тоест, аз бях последния окоп. Затова, 
както казах,“Халата”, притиснат между исканията на ДС да ме уволни и 
надвисналата над главата му заплаха от разобличаване на асуанската измама, 
тичаше ежедневно при министъра и заместниците му, за да ги убеждава колко 
важна е моята роля в… “ушиването на новите дрехи” на НТР. Затова в 
предложеното писмо на министъра, чийто автор навярно беше самият КИН, се 
съдържаха молби като тази от последния абзац.) 
В следващите глави са документирани всички задачи, мероприятия, “игри”, 
“комбинации” и провокации, които предопределиха във висша степен 
мястото, времето и актьорите, които щяха да вземат участие и в четвъртата 
част от моя “роман” – емигрантската. 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНО-ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 



 121 

 
1) Доносът на аг. “МАША” от 4.10.1972 г. 

Строго секретно! 
Екз. № 3 

До н-к Отдел II, у-ние VI ДС 
                                                                                                                  Т У К 

Р А П О Р Т 
От полк. Кирил Томов КОСТОВ, н-к отделение II-ро 

 
ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА на  

ГКГ ДА ИЗМЕНИ НА РОДИНАТА 
Другарю Началник, 

На 4.10.1972 г. в 7.47 часа проведох извънредна среща по искане на агент 
“МАША”. Източникът съобщи, че на 3 октомври т.г., вторник вечерта, е 
посетила дома на Владимир МАКАРОВ с цел вземане довиждане с обекта 
“Фанатичка”. Там е заварила Теодоси БЕЛЯКОВСКИ, още един непознат 
възрастен мъж и Катрин ЛВОВ. Последната развълнувано е споделила, че се е 
срещнала с Георги КОНСТАНТИНОВ Георгиев, който й предал две снимки и 
адрес на лице в Австралия. Предявил молба да му изпрати снимките с искане 
да се подготвят два фалшиви паспорта за приложените снимки, за напускане 
нелегално на НРБ през ФНРЮ. 
Катрин ЛВОВ се съгласила, но когато видяла, че една от снимките била на 
същия Георги, много се развълнувала за съдбата на приятелката си 
Климентина Илиева КОНСТАНТИНОВА (съпруга на Георги). Казала, че 
въпреки всичко ще изпълни искането на Георгиев, но писмото и снимките 
няма да ги пусне във Франция, а това щяла да направи в ГФР или Белгия. 
Източникът съобщи, че Георги КОНСТАНТИНОВ живее в София с временно 
жителство, което изтичало и имал намерение да се установи на работа в 
родния си край – Благоевград. 
При сбогуване с “Фанатичка”, последната е поканила източника да й гостува в 
Париж в удобно за нея време като е пояснила, че когато реши да й съобщи, тя 
веднага ще изпрати покана. Източникът благодарил и се разделили.  
(NB: “Фанатичка” = Катрин ЛВОВ, както споменах, е била веднаж 
експулсирана от СССР за куриерската си работа мужду НТС /Народный 
Трудовой Союз – руска емигрантска организация на Запад/ и ВСХОН 
/нелегален всерусийски християнмонархистически отечествен съюз, чийто 
организатор Игор ОГУРЦОВ е бил осъден с още една дузина членове на съюза 
на тежки присъди – от 20 до 10 години/ К. би трябвало да бъде предупредена, 
че всички на които ДС разрешава да пътуват на Запад са нейни доносници и 
шпиони. Следователно, вълненията й пред “МАША”, която кани в Париж и е 
готова веднага да й изпрати покана, биха могли да се тълкуват само по един 
от двата начина: Или “Фанатичка” прави косвен донос, посредством 
“източника”, или Катрин ЛВОВ е олигофрен! Но аз може би съм проявил още 
по-голям кретенизъм, като съм се доверил и поискал да изпрати моята и на 
Стефан ВЪЛКОВ снимки на брат му в Австралия за изработване на фалшиви 
паспорти. .. 
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Нарекъл съм “оперативните” мероприятия ОПЕРЕТНИ, не само защото, поради 
тромавостта на машината, копоите не са разбрали чия е другата снимка. След 
това те допуснали безброй други опущения за които става дума по-нататък. В 
случая, докато доносницата “МАША” е съобщавала за находката си пред 
ръководещия я копой, а той от своя страна е “рапортувал” на своето 
началство, “Фанатичката” е излетяла за Париж. Така са й спестили един 
основен обиск до голо, вследствие на който преоблечените като “митничари” 
копои  на ДС сигурно са щяли да разберат чия е втората снимка!)   
СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА 
ГКГ е роден на 15 май 1933 г. в гр. Брагоевград, а живее на ул. “Гурко” 34 – 
София. Бълг. гражданин, женен, осъждан на 20 г. за подготовка на 
диверсионно терористическа дейност. Завършил математика, безпартиен, 
работи в ИЦ при МВТУ. Съпругата му Климентина е родена на 13.02.1940 г. в 
София. Бълг. гражданка, висше образование - бълг. филлология, аспирантура 
в Ленинград където се е запознала с Оля Лихачова и обекта “Фанатичка”. 
Работи в Института по литерартура при БАН, безпартийна. 
(NB: “Рапортът” на полковника изобилства с грешки и говори за лоша или 
никаква координация в работата на отделите и отделенията на Сигуранцата. 
Иначе нямаше да пише, че съм “съден за подготовка на диверсионно 
терористическа дейност”, че съм “безпартиен” вместо АНТИПАРТИЕН, нито че 
“съпругата ми се е запознала с обекта “Фанатичка” в Ленинград, докато 
всъщност аз я свързах с нея, а после Климентина служеше за параван...)  
МЕРОПРИЯТИЯ 
Ще се обмисли срочно в ръководството кой следва да води сигнала, тъй като 
внимателната работа по същия има косвено отношение към един от главните 
обекти на ГДОР “Комари”. (NB: Тоест на белогвардейското трио ЛВОВ, 
МАКАРОВ, БЕЛЯКОВСКИ с псевдоними “Фанатичка”, “Фанатик”, “Старец”.) 
Отп. В 3 екземпляра: 
РД “МАША” 
 ГДОР “Комари” 
 Отдел II 
Изп. КОСТОВ 
Нап. ШОПОВА 
5.10.1972 г. 
 
ОБЩА БЕЛЕЖКА: ДС-“ДОКУМЕНТИТЕ” В ТАЗИ И СЛЕДВАЩИТЕ ГЛАВИ СА 
РЕЗУЛТАТ ОТ СИСТЕМНО ПРОВЕЖДАНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ МЕРКИ (ИЛИ 
“МЕРОПРИЯТИЯ”): ДОНОСИ, ПОДСЛУШВАНЕ НА ТЕЛЕФОНИ - М “ПИРИН”, ЧРЕЗ 
МИКРОФОНИ, МОНТИРАНИ В ПОМЕЩЕНИЯТА НА ЖИЛИЩЕТО - М “РОДОПИ”, 
ОТВАРЯНЕ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА – М “9”, СЛЕДЕНЕ ДВИЖЕНИЯТА И 
СРЕЩИТЕ НА “ОБЕКТА” – ВН (външно наблюдение), КАКТО И СПРАВКИ, 
РАПОРТИ, ДОНОСИ НА СЕКРЕТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ НА ДС, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
ПЛАНОВЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ “РАБОТНИЦИ” (ОР) И ДР. ТЕ НОСЯТ ДАТИТЕ НА 
“ОБРАБОТКАТА” ИМ, КОЯТО ЗАКЪСНЯВА ЧЕСТО С ДНИ, СЕДМИЦИ И ДОРИ 
МЕСЕЦИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА! ПОРАДИ ТОВА, НА МЕСТА МОЖЕ ДА СЕ 
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СЪЗДАДЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА АНАХРОНИЗМИ И НАРУШЕНИЯ В ХРОНОЛОГИЯТА 
НА “СЪБИТИЯТА” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ХLI 
“СЪВЕЩАНИЯТА” И МЕЧТАНИЯТА НА “ХАЛАТА” 

ЗА АСУ-КОМЕРС 
След като изтече срокът на разпределението ми и беше изпросил 
министерското благоволение във вид на писмо, КИН продължи да иска най-
настойчиво да уредя жителството си, като че ли това зависише от мен. Когато 
отидох отново при нашите на гости в Благоевград, ме очакваше наистина 
неприятна новина. Научих, че преди около месец е бил арестуван Иванич. 
Първото, което си помислих беше дали не е заради “старите му деяния” във 
връзка с бягството на Йоцов. Дали, както се изрази, “идиотът” не е 
откровенничел излишно пред някой “неправилен” човек? По-късно разбрах, 
че Неврокопски е бил арестуван заради размаха на “предприемаческата си 
дейност” с Билкокооп. Бях го предупреждавал, че тая работа може да завърши 
зле, като го поставят пред избора: затвор или капитулация, но той твърдеше, 
че “всички местни фактори са в джоба му”. На всеки давал още по една 
заплата. Някои от тях наистина бях виждал на масата му. Чак когато се 
завърнах от емиграция можах да говоря с него и с брат му Крум за случилото 
се в ареста. По това време и двамата бяха депутати във “Великото Народно 
Събрание”. Обясниха ми, че процес не е имало, защото се намесила Светла 
Даскалова (дъщеря на Райко, съпруга на д-р Владо Вампирски, видна 
опозиционерка от БЗНС (Никола Петков), впоследствие капитулирала, 
“осъзнала грешките си” и се завърнала в лоното на ортодоксалния ОФ за 
което Тодор Живков я беше назначил за министър на правосъдието. След като 
беше “освободил” поста от друг казионен земеделец – Ради Найденов). Тя 
била любовница на Крум и за да не строши хатъра на младия си любовник, 
спасила брат му от нов, този път криминален процес. Възможно е и така да е 
било, само не разбирам защо след като Крум беше оповестен в списъка на 
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Тамбуевата комисия, като доносник, Иван беше готов да се бие за “честта” на 
брат си, макар че още след излизането ми от затвора ме бе предупредил да 
внимавам какво говоря пред него?   
Използвах посещението си в Благоевград, за да се отбия в местния ИЦ. 
Разпитах неговия директор Миленков за щата им през новата 1973 г. Щом 
разбра, че се интересувам от работно място за себе си, той предложи веднага 
да ме назначи с по-голяма заплата от тази, която получавах в София. Казах му, 
че имам ангажиминти, които трябва да изпълня, но по всяка вероятност през 
новата година ще се преместя на работа в родния си град. Така, без да бъда 
категоричен, направих един сондаж и разбрах, че в провинцията дефицита на 
програмисти се чувстваше още по-силно, а готовността на Миленков да 
издаде заповедта за назначение ми напомняше сцени от “ходенето по мъките 
на разпределението” през 1969 г. Тогава ми беше забавно да наблюдавам 
ходовете на копоите, реакциите на вуйчо и тези на “отговорните другари”, 
чието съдействие той търсеше. А ми се искаше да надзърна зад кулисите на 
НТР, за която толкова много се говореше и най-вече - да проверя сам пулса на 
хората на наемния труд. Сега “всичко тайно беше станало явно”. Нещата, 
които можеха да ме задържат още известно време в “родината” бяха на 
изчезване. Мерките, които копоите планираха и предприемаха, само ускориха 
съзрялото ми решение да направя решителната стъпка. Животът ми 
приближаваше онзи “ъглов момент” в който, ако не се смени рязко посоката, 
трудно можеше да бъде избегната катастрофата. Но дотогава оставаха още 
няколко месеца. 
Междувременно, идеята за грандиозния “Холдинг на знанието”,който 
възнамеряваха да създадат в МВТУ, придобиваше все по-ясни и ярки контури. 
“Колегиумът” на министерството предвиждаше обединението на ИЦ с още 
шест института в сферата на търговията, като НИИТОХ, Институтът за 
изследване на пазара, този за контрол на качеството и тем подобни. 
Апетитите за оглавяване на този мастодон бяха голями. За поста се 
състезаваха професор Лютов, който освен шестмесечен “боец против фашизма 
и капитализма в качеството си на полит-затворник в монархофашистката 
тюрма” беше директор на НИИТОХ и председател на Висшата Атестационна 
Комисия - ВАК, която пък произвеждаше учени в България, както се 
произвеждат… колбаси. Нашият КИН Борис Димитров беше другият кандидат, 
който освен на партийните връзки разчиташе и на “професионализма” си. 
Трети в това “рали” беше полуграмотният идиот от МВТУ и н-к на АСУ-тата 
Карабельов, който явно участваше вън от конкуренцията. По груби 
изчисления, този който щеше да спечели битката би имал на подчинение 
около 2500 автоматизатори и помощни “научни работници”, които щяха да си 
клатят краката под негово ръководство. Залъкът беше голям и си струваше да 
се воюва безцеремонно за овладяването му. Интригите и козните в тая 
студена война се засилиха встрани от мен. Лютов също разширяваше щата си 
и искаше да ме спечели на своя страна. Като на “голям специалист”, той 
предложи два пъти по-голяма заплата и място на ст.н.с. в НИИТОХ с което 
щеше да ме изравни по сан със заместника си Мезеклиев. (Всичко това, може 
би беше част от отклоняваща вниманието ми стратегия на Сигуранцата.) 
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Професорът разчиташе или поне го споделяше като идея, че ще доведа със 
себе си и най-добрите сили от ИЦ с което да бъде оголен фланга на съперника 
му. Карабельов поради природната си тъпота и придобито невежество не 
влизаше в сметките на никой от “двамата голями”. Понеже над мен се бе 
разпростряла съвсем ниско сянката на “органите” и аз имах вече съвсем други 
планове, не отрязох предложението на Председателя на ВАК. За компенсация 
му бях пробутал и той назначи нашата състудентка Цеца Пеева. Тя работеше в 
ИЦ на министерството на леката промишленост, а сега се “издигна” до 
младши-научен сътрудник III степен. Пред нея се откриваше пътя към 
сияйните върхове на родната наука. Така с помощта на проф. Лютов и с моя 
х… можехме да произведем бая ми ти мастити български учени, ако да не бяха 
“насрещните планове” на копоите.  
С председателят на ВАК отново се срещнахме за няколко дни в “Дома на 
учения” в Дружба, където се провеждаше поредното “мероприятие” за 
скоростно внедряване на АСУ-тата. Той беше в отлично настроение защото 
везните се бяха наклонили изцяло в негова полза и играеше с 
автоматизаторките някакъв си негов танц, подскачаше като петел, въртеше 
се около тях и пляскаше с ръце над главата си. В антрактите търсеше 
близостта ми и разговаряхме за миналото и бъдещето. Той отново ми 
разказваше за своите шест месеца, прекарани преди 9-ти в Пазарджишкия 
затвор от където беше излязал като герой, а аз се правех на погълнат от 
идеята за автоматизиране на управлението на търговията. Общо взето се 
баламосвахме, като аз уговарях да отида на работа при тях от 1 март 1973 г. 
заедно с най-работоспособните ми колежки, което щеше да осигури 
поражението на влязлия в неравен бой КИН. Споделих с Белчевска за тази 
възможност и тя сигурно щеше също да стане… учена. По-късно Лютов ме 
увери под секрет, че въпроса със заемането на голямия пост в проектирания 
“мозъчен Тръст” вече е предрешен в негова полза и това щяло да стане най-
вероятно през есента на идната година. Поради това, той настояваше да 
ускоря решаващата крачка, т.е. да премина на работа в НИИТОХ, където ни 
очаквали велики дела.. Поздравих го с победата, но някои от последвалите 
събития по същото време, ме караха да подозирам в офертата  ръката на 
копоите. 
С Данчето Белчевска, въпреки разигралата се полунощна пародия на Ботевото 
“Ней” и звънеца на будилника от прозореца на спалнята й, си останахме добри 
приятели. Един ден, развълнувана, тя ми съобщи, че тяхен комшия от 
махалата (за когото всички знаели, че работи в ДС) я спрял и заговорил. Без 
много заобикалки той й предложил овакантеното ми началническо място при 
условие, че тя се съгласи да доносничи и лъжесвидетелства срещу мен в съда, 
тоест да повтори там всичко за което “органите” ще имат грижата да я 
подготвят. (Те знаели, че сме много близки, което улеснявало задачата). 
Възмутена Белчевска отхвърлила предложението, като декларирала, че с мен 
не е имала други разговори, освен на професионална тема. Когато ми 
разказваше случилото й се на улицата, трепереща тя ме молеше да запазя в 
тайна разказаното защото съседът й я предупредил за тежките последици, 
ако издаде “държавната тайна”. По същото време и със същата цел те бяха 



 126 

запланували вербоването и на Бошев. Той ме информира за “вербовачната 
беседа” и как се е измъкнал. (Разказът му съответстваше напълно на 
“рапортите” на подполковник Карабожиков, които  намерих сред 
“документите” от онези дни в моето досие.) Тези два случая и заредилите се 
симптоми на полицейско присъствие почти навсякъде около мен, ми 
подсказваха недвусмислено, че копоите  отново са по петите ми и подготвят 
монтаж. (Иначе не биха търсили кошаревски свидетели.) Само не знаех какво 
ги е импулсирало. Може би, до ушите им са достигнали някои мои слова, 
които бяха достатъчни, за да ми лепнат етикет “идеологически диверсант”, 
като ме превърнат в плашило чрез една нова присъда? А можеше да е чисто 
рутинна процедура, като онази от преди близо три години, когато искаха да 
ме изгонят от София. “Игра”, която Пенков парира с връзките си. Във всеки 
случай трябваше да бъда нащрек и готов на всичко, пък “каквото сабя покаже 
и честта майко юнашка”. Засега мълчах и не споделях с никого тези “случки”, 
за да не би по обратната връзка копоите да научат, че съм разгадал плановете 
им за изплитане на мрежата с която да ме уловят. 

* 
След едно връщане от ЗИТ (завода за изчислителна техника) където 
ползвахме част от нощното машинно време на тяхната ЕИМ за тестване на 
учебните програми на нашия отдел, Борис Димитров ме покани да се отбием в 
ресторант “Феята” край Цариградското шосе за вечеря. Под влияние на 
погълнатия алкохол, КИН си развърза езика и изтърва някои фрази от които 
разбрах, че тайната полиция на диктатурата продължава да свива обръча си 
около мен. Тези предупреждения не предизвикаха незабавната ми реакция, 
защото паралелно с тях се развиваше друг сюжет – този с продължаващите 
усилия на вуйчо да мобилизира познатите си “отговорни фактори” за 
уреждане на постоянното софийско жителство. Освен това, беше зима, 
преминаването през снеговете по границата криеше определени рискове и аз 
се терзаех от въпроса дали копоите не ме провокираха, за да видят как ще 
реагирам и евентуално да ме вкарат в някои от залаганите около мен вълчи 
капани.  
Както и да било, “под пристъпа страшен на алкохолните пари” във “Феята”, 
опияненият Борис Димитров ми довери своите планове за бъдещето: 
- Константинов, представяш ли си отгоре над сградата на министерството 
огромните триетажни неонови букви в ярко червено, с които е изписано “АСУ-
КОМЕРС”, което се вижда още от небето преди самолетите от всички посоки да 
са кацнали. А? Ха-ха-ха! Ех, ако рекат, че това КОМЕРС е много 
капиталистическо ще го кръстим “АСУ-ТОРГ” – на това копче няма да могат да 
кажат. Представяш ли си какви командировки ще бъдат по цялия свят! 
Апропо, нали ти казах, че командировките ми бяха средно по девет през 
последните седем години. Трябва да дойдете в къщи да видите трофеите, 
които си донесох от САЩ. Само вратовръзките ми са две дузини,  намерих ги 
обезценени, но са маркови. Пък и да ви разкажа какво видях там. Общо взето 
не смятам, че са по-напред от нас в областта на АСУ-тата – и те се мотаят още. 
А бе, ти си бил и си оставаш анархист, а? – смени темата моят шеф. Що ти 
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трябва бе, кажи че вече не си и си гледай кефа. Стана ли генерален директор 
на АСУ-КОМЕРС ще имаш почти неограничени възможности за растеж… 
Отвърнах му, че отдавна съм 185 сантиметра и не искам да раста повече. Той 
сви рамене, а аз върнах разговора ни отново към неоновия блян, макар да 
знаех, че розовите мечти на КИН бяха вече попарени от аспирациите на 
професор Лютов, който имаше на своя страна всички козове, за да цака и 
прецака нашият “мечтател”. ВАК-саджията го биеше даже с интимните си 
връзки с копоите. Това се вижда от досието ми по ролите, които са им 
възлагали в моя случай. Лютов беше много по-навътре в тяхните 
“комбинации”, докато “Халата” в много отношения е бил държан в неведение. 
В качеството си на директор, той е бил само един сляп изпълнител на 
заповедите им. Най-многото което е можал да стори, е било да ме уволни, 
когато са му заповядали или да ме върне пак на работа по нарежданията на 
същите копои, които дори не са считали за нужно да го посвещават в наглед 
неуравновесените си ходове… Затова битката между двамата кандидати, 
която изглеждаше на живот и смърт, беше с отнапред предопределен изход. 
Директорът на НИИТОХ проф. Лютов щеше да оглави АСУ-КОМЕРС, а КИН и 
ст.н.с. Боре “Халата” след като разбра, че е изгубил сражението, казваше, че ще 
търси компенсация в изпращането си в седалището на СИВ в Москва, като 
постоянен делегат на НРБ по проблемите на търговията. Нещо, което също не 
го е огряло, доколкото разбрах когато вече бях в Париж. Така той си остана 
само един прост директор на ИЦ, под шапката на отмъстителния председател 
на ВАК, което може би бе станало решаваща причина за инфаркта, който го е 
отнесъл в отвъдното, докато съм бил в емиграция.. 

* 
Предсказанията на д-р Генов продължаваха да се сбъдват. След собствения му 
развод с Любата, се разведе Пеев с Надка, а после дойде редът на Георги 
Василев и Елка Константинова. Всеки от тях отдавна водеше свой 
самостоятелен живот и на приятелите, които ги познаваха добре, беше ясно, 
че тяхните бракове вървяха ускорено към своя финал. Надка, след като й 
дойде до гуша от Петровите безобразия - той канеше и друсаше любовниците 
си в нейно присъствие - си намери един милиционерски старшина с когото 
може би беше по-щастлива, отколкото с нашия “интелектуалец” когото тя 
наричаше Петъофи. (в ранната си младост Петър наистина имаше 
поразителна прилика с “унгарския Ботев”). Георги пък съвсем задълбочи 
отношенията си с Татяна. След като се разведе с нашия млад колега от 
производствения профил на математическия факултет, тя настояваше и 
приятеля ни се реши да ликвидира брачната си връзка с Елка. С нея те имаха 
едно синче на десетина годинки - Веско, което беше прекалено разлигавено от 
баби, дядовци и лели. То беше изцяло под влияние на майка си и рода й и по 
онова време изпитваше неистова умраза към баща си. Фамилията обитаваше 
обширен апартамент на ъгъла на ул. “Ален мак” и булевард “Толбухин” в 
който живееше и майката на Георги - баба Санда, която съм запомнил с 
божествения фасул със свински ребра на фурна. Веско и апартамента бяха 
последните остатъци от семейния живот на двамата, които трябваше да бъдат 
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уредени и разпределени юридически с развода. Оказа се обаче, че пари за 
жилището дал бащата на Елка – литературния критик Георги Константинов (с 
когото нямам нищо общо). Той бил достатъчно предвидлив, за да вземе от 
Георги нотариално заверен документ, че последния не е вложил нито лев за 
покупката на апартамента и следователно няма и не може да има каквито и да 
са претенции към него при евентуална раздяла и делба. Георги казваше, че е 
дал седем хиляди лева за обзавеждането му, което по онова време беше 
половината цена на жилището, но нямаше никаква квитанция в подкрепа на 
твърденията си и трябваше да напусне уютното “семейно гнездо”, като роден 
от майка. Единственото, което ни казваше, че желаел, е да оставят баба Санда 
в стаята й, защото не можел да се яви с нея като със зестра в двойно по-
голямия апартамент на бъдещата си втора половинка. Нейното семейство за 
сега не искаше да го погледне, подозирайки меркантилното му отношение 
към “тайнството” на брака. Както и да е, ние му съчувствахме и не само от 
“мъжка солидарност” бяхме на страната на Василев, който изглеждаше много 
нещастен. Вярвах му, защото бях забравил наследствените артистични 
заложби, а и Елка не ми беше симпатична. Поради това се съгласих да се явя 
на бракоразводното им дело, като свидетел от страната на мъжа. Адвокатка 
на Елка беше старата ми позната Вера Ралчева, която се беше приготвила да 
го размаже, като курвар, пияница, който се е дезинтересирал и биел детето си. 
То също беше готово да свидетелства срещу баща си. С две думи, “каматният” 
Георги щеше да бъде представен на процеса, като изверг и въплъщение на 
всички смъртни грехове спрямо “основната клетка на соц-обществото. Само, 
че адвокатката ме познаваше добре още от затворите и щом ме видя в залата 
веднага дойде да ме пита на кого ще бъда свидетел. Заявих, че нейната 
невинна доверителка беше казала преди няколко месеца пред компанията ни, 
че е бременна, а Василев имаше спермограма от която се виждаше, че не може 
да е бил осеменителя. Бил увреден от радиационните облъчвания, свързани с 
професията му. Вера Ралчева разбра, че може да изгубят делото, смени 
стратегията на защитата си и побърза да убеди клиентката си да се съгласи на 
равен мач. Съдът разтрогна брака им кротко и тихо, без да става нужда да се 
вади на показ “цялата истина”. Не може да се каже, че Елка беше доволна от 
моята роля, но Климентина, макар и нейна приятелка и колега от Института 
по литература също не застана на нейна страна. Нещо повече, тя уговори 
майка си да даде гарсониерата (която беше празна след заминаването на 
Катята) под наем на нещастния, изхвърлен от жилищено си бивш Елкин 
съпруг. Така Георги  стана квартирант на тъщата и всички бяха доволни. Той 
се настани временно на четвъртия етаж срещу прилично заплащане. Баба 
Радка престана да се оплаква, че не й стигала пенсията. Тя все повече ми 
наподобяваше кръчмарката от “Клетниците”, макар нейният квартирант да 
не приличаше на Козетка. Чак след като се завърнах от Париж разбрах, че 
спермограмата била документ с фалшиво съдържание, защото с Татяна си 
бяха отимали друго синче, което сигурно вече е на попрището жизнено в 
средата. Затова е добре човек да стои настрани от мръсното бельо на 
развеждащите се двойки. Тогава обаче смятах, че бракът им трябва да бъде 
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разтрогнат “по взаимна вина” или по взаимно съгласие и бях готов да 
лъжесвидетелствам в съда.  
С настаняването на Георги в гарсониерата над мултифункционалната ни стая, 
настъпи един, макар и къс период на почти ежевечерни срещи с 
новосформиралия се домашен кръжок от Василев с Татяна Хаджиева, кума 
Пеев с кумата Краси и нашето полуразпаднало се “семейство”, чието бъдеще 
беше неясно дори за “ясновидци”, като д-р Генов. Той работеше в 
кюстендилската окръжна болница и също ни посещаваше при редките 
гостувания на родителите си в София. Сбирките се придружаваха със солидни 
почерпки, които избягвах, като се правех на преуморен от работа и се 
оттеглях да спя. Често над нас, до късно нощем се чуваха престорените или 
истински сексистерии на младата тогава Татяна, чиято разлика в годините с 
Василев беше 14, а моята ненаситна възлюблена ми ги сочеше за пример. Така 
продължи общият живот на “Гурко”, докато Георги и Татяна се ожениха преко 
родителската воля и се преместиха през месец май в апартамента на “Хан 
Крум”, недалече от вуйчо ми Тодор. Той принадлежеше на по-голямата й 
сестра, актрисата Искра Хаджиева, омъжена за адвокат. Бях ходил в тях само 
един единствен път. С мъжа си бяха заминали неотдавна за Швейцария 
където той симулираше инфаркт и останаха там на безсрочно “лечение” с 
намерение повече да не се завръщат… Всъщност, както се разчу, лечението се 
оказа срочно защото с една “мокра поръчка”, копоите от ПГУ (първо главно 
или шпионското управление на ДС) видяли сметката на “изменника на 
родината”. Вдовицата замина и остана в Западен Берлин, навярно като явка на 
З.А. на ПГУ (задграничната агентура на българския шпионаж). Така в 
овакантения апартамент се настаниха младоженците и сбирките се разредиха. 
Очевидно новата съпруга имаше други амбиции и планове. Все пак, на 
пищната сватба ни поканиха в ресторант, а после и в дома на Хаджиеви 
където се състоя и църковен ритуал. Сватбеното пътешествие из родината се 
извърши с колата на бившия зам.-министър. Използвах рейса на щастливата 
двойка, като ги замолих да откарат със себе си до Плевен “Планинец” – един 
виден поет, дисидент и… идиот с когото ме беше запознал “боксьора”.  

* 
От Катята нямаше никаква вест, нито от брата на Стефан в Австралия. 
Всъщност, аз не възлагах особени надежди на тази “клинична пътека”. 
Разчитах най-вече на Анто Апостолов, който беше казал, че е на разположение 
по всяко време и изчаквах настъпването на лятния сезон. Докато се 
бъзикахме със “Скарлетът”, Климентина претърпя спонтанен аборт за чието 
предотвратяване тя лежеше в клиниката за задържане на плода, което доведе 
отношенията ни близо до експлозията. Това може да се види от 
подслушвателните “мероприятия” на ДС. (“Концентрат” от хилядите 
дешифрирани страници съм извлякъл и приложил към някои от следващите 
глави в “Кухнятя на канибалите”.) Тя изживя особено болезнено 
“пророчеството” на д-р Пандиев за спонтанното изхвърляне на човешкия 
зародиш. С безцеремонното си отношение към пациентите той би бил много 
по намясто в някоя ветеринарна лечебница. Този аборт на жена ме възпря, 
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защото си мислех, навярно без всякакви основания, че прибавянето на моето 
бягство към сполетялата я беда можеше да я убие.  
А и вуйчо продължаваше упорито да търси начини за уреждане жителството 
на любимия си племенник. След като получих подписаното от Христаки Кънев 
писмо, той го размножи, завери нотариално и го показваше на всички от 
които търсеше съдействие. Сред тях беше и неговия състудент от 
юридическия факултет Младен Костов, началник отдел “Народни съвети” към 
Държавния съвет, чийто председател или “държавен глава” беше всемогъщия 
първи сикретар на БКП. Първото ми впечатление от Младен беше 
неблагоприятно. Приличаше на мелез от бакалин и дедектив в частно бюро. В 
миналото бил адвокат, а след “победата” го насочили към администрацията 
където партията имала нужда от “здрави кадри”. Беше кумец на Т.Живков и 
мислеше, че това е достатъчно, за да уреди такъв дребен проблем като 
житилството на женен за софиянка “специалист от висока класа”… според 
писмените препоръки. Той уверяваше вуйчо ми, че дори отговорът на 
Софийския нар. Съвет, където внесъл документите ми, да е негативен, щял да 
действа чрез Върховния съд. Неговите решения били задължителни за всички 
народни съвети. Когато поисках от Пенков входящия номер на преписката, за 
да проверя сам резултата, той се сопна: 
- Ти няма да ходиш никъде! Ти трябва да се скриеш в дън земя! Тебе не трябва 
да те показваме ! 
Такава криеница ми приличаше на детинска игра, но махнах с ръка и ги 
оставих да я играят. Наблюдавайки нейния развой, мислех че няма за къде да 
бързам. Нали Младен Костов  непрекъснато уверяваше вуйчо ми, че всичко се 
развива нормално в Столичната община, където беше ангажирал кмета и 
очакваше обещания хепи енд. В интерес на истината, Пенков никога не каза, 
че “кумеца” е поискал пари за услугата. Може би щеше да го стори при 
свършена работа, а може и да беше искрен в желанието да помогне на своя 
приятел с ходатайството си. 
Поради тези обстоятелства и най-вече защото нямах убедителни 
доказателства, че копоите са започнали своята война на живот и смърт, 
изчаквах и отлагах прекосяването на границата. 

* 
Пак в края на 1972 г. брат ми Огнян ме попита какво мисля за едно 
евентуалното му членство в БКП. Проблемът се поставял пред него, защото 
бил достигнал тавана на кариерата за безпартийните чиновници и 
следващите стъпала на стълбата били достъпни само за партийци. Отговорих 
му, че знае много добре моята преценка за тая партия и нейната вътрешна и 
външна политика в сравнение с която фашистката партия на обесения с 
главата надолу Бенито Мусолини изглеждаше почти либерална. Добавих още, 
че освен нравсвената страна на въпроса, крахът на диктатурата е неизбежен и 
тогава всеки ще трябва да плаща за делата си. Припомних разказва му за 
работата на покрива на един от строящите се жилищни блокове, който ме 
беше впечатлил силно. Мощен вятър го понесъл по покрива на 
високоетажната сграда и смъртоносния полет надолу бил неизбежен, ако 
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един от работниците не се хвърлил и го съборил върху арматурата в 
последния миг.  Казах му, че при повторна буря може би никой няма да го 
спре. А и един социален ураган, едва ли ще го пощади. Същите работници ще 
му потърсят сметка за ролята на старши-робовладелски надзирател и аз не 
бих си мръднал пръста в негова защита. Помислих, че съм му въздействал с 
аргументите си, но явно съм се лъгал. за Процедурата за неговото членство е 
била задействана, когато е искал съвета ми. Съобразно уставните изисквания 
са били извършени серия “проучвания” и събрани свидетелства за 
благонадежността и благочестието на кандидата от 8 партийи членове (стр. 
90 от IV том). Влизането му в партията на “патрициите” е било почти в кърпа 
вързано, ако роднинството му с мен не бе попречило да го приемат в лоното й.  
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ, АГЕНТУРНИ и ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
I. След разговора ми с директора на ИЦ Бл-д Миленков, на 5.11.1972 г. нашият 
съсед и роднина Ангел Мощански е направил донос до ДС за интереса ми към 
ИЦ, където разговарях за работа в случай, че отново бъда изгонен от София. 
Публикувам го защото е характерен за епохата. Ангелчо се е изплашил да не 
му взема службата. (По това време той беше н-к отдел проектиране, дясна 
ръка на Миленков и безпартиен доносник). Затова агент “Андрей” е побързал 
да ме елиминира по най-ефикасния начин. Използвайки насажданата от и 
сред копоите на ДС шпиономания, с доноса си той е насочил 
“контраразведчиците” от ВГУ-ДС по следите на “лицето ГКГ”, бивш затворник 
и “терорист”, а те са били петимни да демонстрират бдителността и 
сръчността си, като заловят някоя по-тлъста риба сред шпионите на 
империализма, която е проявявала нездрав интерес към тайните на 
Благоевградските асуанци… и е искала да смути мирния им труд”.   
 
Окръжно у-ние МВР Бл-град                                                               Строго секретно! 
Отделение II ДС                                                                          Съобщава аг. “Андрей”  
                                                                                                      приел капитан Христов 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
Източникът се научава, че преди една седмица лицето ГКГ, брат на началника 
на стройрайона Огнян Георгиев, по собствена инициатива е посетил ИЦ – Бл-
град и е проявил интерес по някои въпроси. 
Поинтересувал се е за общата численост на центъра, на специалистите.., 
състава на същите, дали могат добре да работят и изобщо дали само една 
малка група работи, а другите “лежат”. Също върху какви проблеми се работи 
в отделите, има ли завършени разработки и до каква дълбочина и точност… 
Какво сътрудничество имаме с други страни. Каква е готовността на сградата 
и от кога ще започне обработката на информацията. С каква машина е 
съоръжен ИЦ, очаква ли се друга и каква система. 
Той съобщил, че е участвал в някакво съвещание по линията на СИВ по 
проблемите на проектирането и математическото обезпечаване на проектите 
в търговията Обещал да услужи с някои материали във връзка с тези въпроси. 
ГКГ се запозна с някои сътрудници в центъра. Това му идване не е първо. 
Идвал е почти на равни интервали, приблизително по едно и също време – по-
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миналата, миналата и тази година. Първият път е водил разговор с директора 
на ИЦ, а след това и с нач. Отдел проектиране по горните въпроси. Като повод 
е бил проявен интерес с оглед връщане в Бл-д и постъпване на работа в ИЦ 
(сега работи в София в ИЦ на МВТУ). Второто идване е било също по този 
повод. При третото идване източникът го запитал да не е пак решил да се 
връща в Бл-д на което отговорил малко неточно “щял да види”, товарили го с 
много работа и през 1973 г. може да реши да се върне тук на работа. Казано му 
е че в момента има длъжност н-к отдел и въобщи ще му се осигури това. Той 
отговорил, че не държи на началническата длъжност и да не я заангажираме 
защото още не е решил. 
При първото идване източникът не е направил съждение за какво може да 
проявява интерес, но тъй “като почерка” се повторил т.е. идването, източника 
се озадачил. 
Бл-д, 5.11.1972 г.                                                                                                 “Андрей” 
МЕРОПРИЯТИЯ: 1) Да се установи и изучи ГКГ и се провери дали проявения 
интерес не е професионален. 
                                 2) Един екземпляр от сведението да се изпрати на отдел Х при 
Второ главно у-ние ДС (ВГУ е контрашпионажа на ДС) за проверка и мерки. 
СПРАВКА за посоченото лице: ГКГ н-к отдел в ИЦ при МВТУ, живущ в София, 
безпартиен. По непроверени данни през 1953 г. като студент е бил осъден на 
20 г. лишаване от свобода за участие в разрушаване паметник на Сталин в 
София. Баща му е лекар в Бл-д, а брат му – н-к стройрайон Бл-д. 
Отп. В 2 екз.                                                                     Инспектор 
1 – ВГУ ДС                                                                          капитан:  
2 – към дело (?) 
27.ХI.72 г.                                                                                             /подпис/ 
 
Върху доноса е поставена “резолюция”: 
Др. Стаев, Да се включи в бюлетина по разработка “Комари”! 
(NB: Очевидно благоеградските копои не са били посветени в досегашните 
“дела” на софийските им колеги. Чак когато доносът на Мощански попада във 
ВГУ, на Стаев е разпоредено да го включи при “комарите”, защото там е 
мамзел Лвов. Тя може да бъде представена, като “резидентка” на френските 
шпиони в НРБ, посещението в благоевградския ИЦ - като събиране на 
шпионска информация, а това се “напасва” много добре с “линията и 
окраската” в която копоите са насочили палашите и доносниците си “по 
разработката”  ГДОР “Комари”.)  

* 
II. След доноса на агент “Маша” на сцената се появява старшия инспектор, 
подполк. Г.Карабожиков, който е натоварен с разчепкването на нейния 
“Сигнал”. Той предлага следния  
 

П  Л  А  Н 
За провеждане на мероприятия по ГКГ с цел предотвратяване бягството му. 
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Във встъпителната част на плана се преразказва доносът на “Маша” след 
което Карабожиков продължава:  
С цел проверка на данните и недопущане ГКГ да се сдобие с фалшив паспорт и 
напусне ненаказано страната (sic!), ще бъдат проведени следните агентурно-
оперативни 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 
1. Ще се излезе с предложение пред ръководството на у-ние VI ДС за вземане 
на ДОП (дело за оперативна проверка) ГКГ с цел изясняване плановете и 
намеренията му за нелегално излизане от НРБ посредством фалшив паспорт 
изпратен му от задграница. 

Срок 15.ХI.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

2. Ще се изучи обстановката при която живее Георги и Климентина 
Константинова с цел поставяне М-“Родопи” (микрофони за подслушване). С 
това мероприятие се цели да проверим с кои лица обектът поддържа връзки, 
какви разговори водят и документиране престъпната му дейност срещу НРБ. 

Срок 25.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

3. Ще се излезе с предложение пред ръководството на у-ние VI ДС за 
провеждане на М-“Пирин” на ГКГ и Климентина. С това мероприятие се цели 
да проверим с кои лица поддържат връзки и характера на същите. 

Срок 10.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

4. Це бъде направен опит да се открие на кое лице още е предал ГКГ снимка на 
Катрин за снабдяване с фалшив паспорт за нелегалното напускане на НРБ. 
(NB: Не е ясно защо след ареста на “Мата Хари” през идната 1973 г., 
следствието не е изяснило чия е втората снимка и защо не е съдена като 
помагач при организиране на бягството?) 

Срок постоянен 
Отг. Карабожиков 

5. По преценка на ръководствоно ще се реши дали ГКГ и съпругата му 
Климентина да бъдат поставени под ВН (външно наблюдение) за 10 дни. С 
това мероприятие се цели да се провери с кои лица ще осъществят контакт и 
на каква база са им връзките. 

Срок 18.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

6. Да се организира вземане на снимка на ГКГ с цел преснемане и изпращане 
по всички КПП (контролно пропусквателни пунктове по границата), за да се 
предотврати извеждането му от страната с фалшив документ. 

Срок 15.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

7. Ще се проверят възможностите на ВГУ-ДС, обслужващи МВТУ с цел 
проверка какви възможности имат по организиране наблюдение чрез 
агентурен апарат по месторабота на ГКГ в ИЦ на министерството. 

Срок 30.ХI.1972 г. 
Отг. Карабожиков 
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8. Климентина Илиева Константинова – съпруга на ГКГ е завършила 
аспирантура в Ленинград. Сега работи в Института по литература при БАН. 
Ще се провери с кои лица работи, как се държи, споделя ли какви са 
взаимоотношенията й със ГКГ. Освен това се цели дали ще сподели 
престъпните му връзки зад граница. 

Срок 5.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

9. Ще се проверят възможностите на I-во районно у-ние МВР за използване 
наличният им агентурен апарат за наблюдението по местоживеене на ГКГ. С 
тази задача се цели да се провери с какви лица дружи ГКГ и характера на 
дружбата им. 

Срок 15.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

10. Ще се проверят възможностите за намиране на агент, изхождащ из средите 
на анархистите с цел насочване към ГКГ и разкриване неговите престъпни 
връзки зад граница и в страната. 

Срок 10.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

                                                                                                               и Трачев                                            
11. Ще се проверят възможностите на бившите агенти работили по 
терористическата организация от гр. Панагюрище и СОФИЯ на която 
организатор е бил ГКГ с оглед изясняване на престъпните му връзки зад 
граница и в страната. 

Срок 28.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

12. Ще се направи запрещение на ГКГ с цел недопускане по официален път да 
напусне страната и осъществи намеренията си. 

Срок 30.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

13. Ще се организира провеждането на мероприятие “9” и “Пирин” 
(подслушване на телефона и отваряне на кореспонденцията) на ГКГ с цел 
проверка с кои лица поддържа зад граница връзка и характера на същата. 

Срок 25.ХII.1972 г. 
Отг. Карабожиков 

СЪГЛАСЕН: 
Зам. Н-к Отдел II                                                                                 ПРЕДЛАГА: 
Полковник Гелков                                                                                Ст. Инспектор 
подполк. Карабожиков 
УТВЪРЖДАВАМ: 
Зам. Н-к VI у-ние ДС 
Полк. Иван Димитров 
Планът влиза в сила от 18.11.1972 г. и е снабден с “резолюция”:  
“Да се организира активното наблюдение и изясняване на характера на 
връзките на ГКГ с Петър Николов Петров!”  
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Тя говори за намерението на копоите да употребят срещу мен някогашния ми 
приятел и съпроцесник, който е бил преминал в тяхния стан още по време на 
затворничеството си… 
Предложеното ДОП “ТЕРОРИСТ” е открито на 18.11.1972 г., но още в същия 
ден “Йерархията” на копоите решава да го трансформира в ДОР (дело за 
оперативна разработка). Мотивировката е един “миш-маш” от 
бръщолевенията на Лвов пред “Маша” и къс преразказ на стари истории за 
които отлежах 10 години в затворите на НРБ. Намесени са и белогвардейците 
на които гледах, като на безобидна и забавна компания, а те били вече обекти 
на групово “дело”,  утвърдено от самият шеф на ДС ген.-полк. Григор Шопов. 
Навярно защото в него фигурират чуждата гражданка “Фанатичка” - Лвов и 
“Фанатик”-ът - Макаров със “съветски” паспорт! Поради това копоите са 
преценили, че всякакви проверки на “сигнала” в случая са излишни. 
 
В “Справка” на н-к отдел V, у-ние VI ДС – полк. Тодоров от 2.11.1972 г. освен 
данни от старото ми НОХД 117/53 г., са използвани и пресни агентурни 
“сведения”, получени посредством Лвов. Тя казала пред Владимир Макаров и 
аг. “Продан”, че аз съм един “съвършен анархист (NB: Нещо като 
съвършенните богомили!), готов да окачи всички на въжето” (NB: Виж кюрето 
Жан Мислие!) И че съм се “радвал много на случаите по света с вземане на 
заложници и терористически актове”. “Фанатичката” споделила, че “и след 
затвора не съм поумнял, а напротив – повече съм се озлобил.” 
 
В друг “ПЛАН” по ГДОР “Комари” (Макаров, Лвов, Беляковски), разработен от 
екип на отдел II, по предложение на горецитирания полк. Тодоров със 
съгласието на н-к VI у-ние на ДС – ген.-майор Петър Стоянов, който е 
утвърден от шефа на ДС – ген.-полковник Гр. Шопов на 3.11.1972 г. може да се 
прочете следното мероприятие на стр. 9: 
“Да се заведе на оперативен отчет в отделите на VI у-ние ГКГ, роден, жител, 
живущ и т.н. с временно жителство, имал присъда от 20 г. лишаване от 
свобода, като ръководител на нелегална организация, защото от М-“РОДОПИ” 
(при “Комарите”) и аг. “МАША” е видно, че се намира в близки отношения с 
обектите “Фанатик”, “Фанатичка” и “Старецът”. Предоставил е на “Фанатичка” 
две снимки – собствената и на друго неизвестно ни лице за изработване на 
фалшиви паспорти с цел измяна на родината през ФНРЮ. 

Срок 20.11.1972 г. 
Отг. Полк. Ив. Димитров 

Зам-н-к у-ние VI ДС.” 
От доноси и подслушвания, ДС установява, че “на “Гурко” 34 се събираме с 
комарите” и “отправяме злостни закани по адрес на СССР и НРБ”. От 
белогвардейските дърдорковци и “внедрената” при тях агентура копоите са 
научили и за някои от забранените и внесени нелегално книги, предимно на 
руски език (“Раковият корпус” и “В първия кръг” на Ал. Солженицин, “Д-р 
Живаго” на Б. Пастернак, Новата класа” и Разговорите ми със Сталин” на М. 
Джилас, “Крутой маршрут” на Евг. Гинзбург, “1984” на Оруел, “Ще доживее ли 
СССР до 1984 г.?” на А. Амалрик, “Левият радикализъм, лекарство срещу 
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старческата болест на комунизма” от Даниел Конбендит и “Предадената 
революция от Троцки – двете последни на немски език и др.) Част от тези 
книги чрез Климентина шареха в много шарени кръгове в които не беше ясно 
къде свършва почтенноста и къде започва доносничеството. С оглед тези 
“разкрития”, ДС е започнала да търси каналите по които се внася забранена 
литература. (По това време Сигуранцата все още блуждае и като че ли се е 
колебае дали да свърже ДОР “Терорист” с ГДОР “Комари”…) Заедно с това се 
вземат мерки “за пресичане на евентуалната ми дейност като терорист”. В 
бележка към един от доносите пише: “Данните за обекта се потвърждават от 
архивните материали и сегашното отношение на ГКГ към народната власт.”  
До края на годината са осъществени част от набелязаните в ПЛАНА 
оперативни, оперетни, агентурни и технически мероприятия. Напрегнатата 
“работа” ще продължи 8 (осем) месеца (от 15.11.1972 г. до 16 юли 1973 г.). А 
след бягството ми, събраните “документи” ще бъдат подшити, прошнуровани 
и подпечатани от копоите в 14 (четиринадесет) папки, образуващи едно 14-
ТОМНО ДЕЛО (III раз. 32666). ХРОНОЛОГИЧЕСКИ, В “ИНТЕРМЕДИИТЕ” КЪМ 
ГЛАВИТЕ (В “КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ”) ДО КРАЯ  СА ЦИТИРАНИ ИЗЦЯЛО 
ИЛИ ОТЧАСТИ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ “ДОКУМЕНТИ”, за да може читаелът сам да 
вникне в “работата” на копоите от ДС. Той трябва да запомни, че освен биячи, 
те са и чиновници и “нищо чиновническо не им е чуждо”. Работят общо взето 
мърляво, през куп за грош, правят елементарни грешки в своята борба срещу 
враговете на диктатурата. Независимо от невероятния брой ангажирани 
щатни и нещатни секретни сътрудници (СС), доносници, колеги и началства 
на Карабожиков и похарчените солидни суми, резултатите от изпълнението и 
преизпълнението на плановете им в последна сметка ще се окажат равни на 
НУЛА… 
 
III. На 15.11.1972 г., съобразно цитирания “План”, подполк. Карабожиков 
предлага “да се постави “запрещение” на ГКГ за срок от 5 години, с цел да не 
му се разрешава напускане на НРБ по официален път.” Забраната за пътуване 
в чужбина е мотивирана с произхода: “от реакционно лекарско семейство” и с 
миналата  “анархистическа дейност за която е бил изключен от ДКМС. 
Озлобен от това създава с други осем лица нелегална терористическа 
организация за борба срещу народната власт”. Следват описания на 
действията за които сме съдени през 1953 г. и които ще присъстват от тук 
нататък “служебно” във всеки документ на ДС. Те завършват с 
умозаключението на напористия оперетен “работник”, че в резултат на 
“симулация на психически болен, защитата успява да промени исканата 
смъртна присъда за ГКГ с 20-годишно лишаване от свобода.” (NB: Това няма 
да попречи на подполковника да твърди половин година по-късно, че не съм 
симулант, а истински “психопаД”, който е “опасен за намиращото се в близост 
до местоживеенето му МВР”. Тази “окраска” му е била необходима, за да 
мотивира изпращането ми на Белене за пет години...) 
Предложението на “старшия инспектор” е съгласувано с неговия н-к на II 
отдел от VI у-ние на ДС - полк. Гелков и е приложено към “делото”, което към 
горната дата все още е ДОП. 
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* 
IV. Донос от агент “Бранимир” за д-р Васил Сарамандов и д-р Георги Доцев от 
16.11.1972 г. Доносникът по всяка вероятност е колега и “приятел” на 
двамата. Той ги е наклепал пред своя вербовчик - вездесъщия полк. Гелков в 
“явочна квартира” (Я/К) “Юрист”. Пледирайки за бойкот срещу партийните 
номенклатурчици и децата им, в отговор на възраженията на доносника и в 
подкрепа на мисълта си Васко Сарамандов сочи “примера на един свой познат 
– много силен, горд и непримирим човек. Казва се ГКГ, на времето си взривил 
статуята на Сталин в Парка на свободата. Само промените след смъртта на 
Сталин го спасили от смърт. Лежал много години в затвора, постоянно бил в 
карцера, бил в Белене, бил интернирван в различни градове, но никога духът 
му не унивал. Той не се пречупил и не се поддал и винаги казвал истината в 
очите. 
Източникът възразил, че това вероятно е човек, който няма повече какво да 
губи и затова постъпва по този начин. Сарамандов отговорил, че 
Константинов имал семейство. Казал също, че ще го запознае някой ден с 
източника… В разговора на тази тема, станало дума за прочетени книги с 
примери в подкрепа на тяхните твърдения. Оказало се, че двамата и 
съпругата на д-р Доцев са чели книгите на Солженицин “Ракова болница”, 
“Заговорът на победителите”, “Първият кръг на ада” и “Д-р Живаго” на 
Пастернак… Съпругата на д-р Сарамандов почти не взела участие в разговора, 
но изразила възхищение от ГКГ, а за книгите не е дала никакво мнение, нито 
проличало дали ги е чела.” 
СПРАВКА: На агента може да се вярва. Същият е проверен в работата с нас. 
На 18.ХI.1972 г. в отделение III е заведено ДОР “Терорист” на ГКГ за 
предотвратяване замислено бягство с фалшиви документи и пресичане 
престъпната му дейност ЕВЕНТУАЛНО КАТО ТЕРОРИСТ. (NB: Отново над 
“народната власт” се е надвесил топорът на ТЕРОРА, олицетворен от моя 
милост!) До тази дата ГКГ се води на списъчен отчет в Отделение II по линия 
АНАРХИСТИ.  ГКГ е връзка на обектите “Фанатик”- Макаров и “Фанатичка” – 
Катрин Лвов, водени в отдел V при VI у-ние. 
(NB: Поставен е крайъгълният камък на бъдещия КОНТРАРЕВОЛЮЦИОНЕН 
АНАРХО-Белогвардейски заговор!) 
За д-р Сарамандов аг. “Бранимир” е съобщавал, че е против намесата на 
войските от Варшавския договор в Чехословакия и че е против СССР и 
мероприятията на БКП – правил вражески изказвания. Лиляна Сарамандова е 
научен работник в БАН по славистика и е участвала в международни конгреси 
/последният – в Прага/…. 
На следващата 4 страница, приелият доноса Гелков, който е и автор на 

придружаващата го “Справка”, преминава изненадващо към доноса на 
агент ”АПИС” от Отдел II на ВГУ – ДС. Той е от 26.V.1972 г. В него се съобщава 
“за наличие на Четвърти комунистически неокоминтерн… Агентът е бил 
поканен да стане негов член от някой си Христо Събев – дипломант физик. 
Организацията щяла да бъде като трета сила – комунистическа световна 
младежка организация. Христо доверил, че се съмнява в един от участниците 
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в заверата Петър ПЕЕВ, който не му е много познат, но е препоръчан от 
неговата сътрудничка СЕВДАЛИНА  Байчева.” 
(NB: Това вклиняване само на пръв поглед може да изглежда ни в клин, ни в 
ръкав. От “разкопките” в архивите на ДС и най-новата история на НРБ “е 
видно”, че Христо Събев е стар познайник на копоите. Роден на 3 май 1946 г. в 
Габрово, в “добро семейство” - таткото е пенсионер, политзотворник, активен 
борец против фашизма и капитализма и член на БКП от 1941 г. - той живее в 
гр. В.Търново, ул. “Балванска битка” № 128, вх. Б.)  
Ето как, по един “непринуден начин”, още в тази ранна епоха на сцената се 
появява “под вънкашност чужда и име ново” бъдещият… “архиепископ” и 
кандидат за патриарх на Българската Православна Църква, съосновател на 
СДС и “народен представител във ВНС” –  “отец” Фори Светулката! 
В онези отдалечени времена, бъдещият атомен “архиепископ” Христо е само 
обект на едно нищо и никакво ДОН “Разколник” в което Сигуранцата е 
внедрила своя агент “Чавдар”. В началото на 70-те, току що завършилият 
физика Събев е разпределен на работа в Териториалния Изчислителен 
Център (ТИЦ) във Велико Търново. Младият Христо се е нагърбил с велики 
задачи. Той, както се споменава в архивните материали на ДС, е изпълнен с 
решимост да създаде нов IV интернационал на мястото на закрития от Сталин 
през 1943 г. Коминтерн. Произходът на тези му идеи трябва да се търси в 
стола за чуждестранни студенти.  Там по време на следването си се свързва с 
“лявоекстремисти”, прочел е някоя и друга брошура от “Че” – Гевара и е узрял 
за световната революция. Той дори сколасва да създаде устав и програма на IV 
Интернационал, пише възвания към КПСС и КПП, съчинява протестна 
декларация срещу американския империализъм и замисля изграждане на 
структури и ръководни органи на Неокоминтерна. 
Всичко това, по един “естествен начин”, довежда до “филтрирането” на Христо 
Събев от ДС на 17 февруари 1971 г. в Окр. У-ние на МВР – В. Търново. Поради 
проявена “неискреност” органите решават: 
1. Да разобличат политическото лицемерие на обекта и ДА ПРЕКРАТЯТ 
идеологическата му ерозия и отклонение! 
2. Да установят връзките му от оперативен интерес. 
3. Да “зашифроват” източниците на ДС за информация… 
ДС го разобличава и за “неправилното му сектантско” отношение към СССР. В 
резултат Събев пише заявление за сегашното си отношение. То е 
предупредителен протокол с който копоите проверяват едновременно и 
“честността” на агентите си “Чавдар” и “Апис”. Разкриването и 
обезвреждането на това контрареволюционно гнездо се дължи на храбрия 
старши-лейтенант Стефан Челиев – зам.-н-к на отделение от отдел VI на VI у-
ние на ДС.  
 
Следват извадки от  ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ХРИСТО ПЕТРОВ СЪБЕВ 
“Оставайки с най-добри чувства към народната власт и СССР заявявам, че с 
политика няма да се занимавам дори в мисълта си.  
Не отричам, че съм бил запленен от възвишените идеи на такива чисти 
мислители като Робърт Оуен, Сен-Симон, Маркс, Ленин, Че Гевара, но това 



 139 

беше за борба срещу потисническата буржоазия от капиталистическите 

страни. Аз се убедих, че не може да има борба срещу империализма 
вън от рамките на линията на Партията и диктатурата на 
пролетариата. 
Затова ми помогнаха другарите от ДС и настолните книги на марксленинизма. 
Аз ще работя и помагам косвено в борбата срещу агресорите от 
империалистическия лагер, като работя на мирния фронт на 
социалистическото строителство, за да засилим отвътре нашия лагер. Считам 
физиката и естествените науки за свое призвание. За тях имам и 
необходимата научна подготовка. За верността на горното се подписвам     

(П) Хр. СЪБЕВ” 
С това приключва ДОП “Разколник” 
По всичко личи, че копоите използват “дядо Христофор”, като “момче за 
всичко” - от вожд на Неокоминтерна - за чието “създаване” той се е разкаял на 
17 февруари 1971 г. - до “духовен водач на възраждащата се БПЦ” и 
съосновател на “неформалната опозиция” в края на 80-те години. 
Година по-късно, на 28.VIII.1972 г. същият ст.-лейтенант Челиев от отдел VI е 
приел сведение от същия агент “Чавдар”, който му съобщава “новини” за 
Христо и неговата приятелка Севдалина, която членувала в някаква 
профашистка група, чийто шеф бил мъж на около 40 години, който тя 
наричала “Третия Фюрер”. Той бил политически затворник, разбил с взрив 
паметника на Сталин. Групата била свързана с Комитета за защита правата на 
човека, който се намирал в СССР. Самият Христо възнамерявал да формира 
крайно лява група и намеренията му съвпадали с тези на приятелката му, 
която имала “миш-маш” от идеи – авантюристични, анархистични и други.   
V. На 10.ХI.1972 г. подполк. Карабожиков успява да УСТАНОВИ, че Петър Пеев е 
бил съучастник в терористическата група на ГКГ през 1958 г. (?), а Севдалина 
Петрова БАЙЧЕВА, родена на 19.IХ.1934 г. в гр. Нови пазар, учителка, живуща 
на ул. “Цар Самуил” 23 – София, завършила българска филология” е била 
негова… интимна приятелка. 
“Аналитичната справка” (наверно произлиза от анален анализ) е завършена 
на 18.ХI.1972 г. от полк. Гелков, който я е подписал, а шефът на VI у-ние – 
генерал-майор Петър Стоянов, Оберщурмбанфюрер от българското ГЕСТАПО, 
е написал върху нея следната резолюция: 
                                                                    “Подполк. Карабожиков, преписи: 
                                                                      Др. Копаров, Др. Тодоров – 
На засечените лица трябва да се заведе активна разработка. Мероприятията да 
се съгласуват с интереса ни по разработката “Комари”  
          2.ХII.1972 г.                                                                                    П. Стоянов” 
  
На 24.ХI.1972 г. с този документ от изключителна важност е запознат и шефа 
на цялата ДС – генерал-полковник Григор Шопов. (NB: Цитираният 
полицейски ребус се нуждае от доста разяснения и тълкувания, за да бъде 
разбран от несведущия читател. Той съдържа “данни” с които копоите 
възнамеряват да положат основите на едно ново НДОХ /Наказателно Дело от 
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Общ Характер/ срещу ГКГ. Те почти са успяли вече да го свържат с 
белогвардейските “Комари” /Макаров, Лвов, Беляковски/. Севдалина Байчева 
пък е необходимата “връзка” между разкаялия се създател на 
“Неокоминтерна или на IV Интернационал” Христо Петров Събев и 
анархофашиста Петър Петров Пеев: първият е приятел със Севдалина, а тя е 
бивша любовница на Петър Пеев. Пеев пък е от нашия процес и макар, че е 
съден за недоносителство, често заема позата на атентатор – слабости 
човешки за които не си дава сметка, че може да му се наложи да заплати 
скъпо. Чекистите, които в много отношения приличат на плъховете, 
обикалящи ямите на селските нужници, благодарение на “разколника” Събев 
са попаднали на Севдалина /която съм виждал 2-3 пъти у Пеев/. Тя е 
митоманка и страда от сърбогъзица и логорея. Измислила е въпросния 
“Комитет за правата на човека в СССР  с който е във връзка чрез моряка 
удавник” от Бургаз, а в съучастие с Христо Събев е “създала” фиктивната 
ултралява организация, чието ръководство не могат да си поделят. На 
местоработата си Севдалина е създала и “идеологически кръжок”, съставен от 
доносници, доброволни заявители - ДЗ, доверени лица - ДЛ на ДС и др. пред  
които “Третият фюрер” Петър Пеев /наверно защото работеше, като 
бояджия/ и самозван атентатор, щял да изнася идеологически беседи… Не ще 
и дума с нескончаемите си бръщолевения Севдалина е като златна мина за 
полицейските конструкции. Тя е находка, която е привлякла вниманието на 
генералитета на ДС – ето как те ще създадат анархо-фашистко-
белогвардийско-троцкистки и т.н., и т.н. Център заедно с “присъединилия се”, 
пак чрез Севдалина, бивш следовател и мой “програмист”… Андрей Райчев. 
Като “по чудо” датите тази галимация на Гелков и “Планът” на Карабожиков 
съвпадат – 18.11.1972 г. Копоите са хвърлили истински “дюшеш”!)  

 
VI. Следват агентурни сведения от един евреин и двама бивши нацисти: 
Георги Николов Блуменфелд (аг. “Аристотел”), Илия Попов (аг. “Драгаkов”) и 
Иван Раленков (аг. “Емил”), които ДС е мобилизирала срещу ГКГ. Копоите 
изпращат първите двама всеки път, когато комплицират обстановката около 
мен, за да проверят реакциите ми. В донос срещу бившия си съидейник 
Стефан Вълков (обект на ДОН “Гарван”) до “ръководещия го” копой 
Варадинов от V-то районно у-ние на МВР (Подуене) аг. “Емил” Раленков 
съобщава неща, които съм споделял с Вълков, котого “водят” като един от 
новите водачи на легиона. Макар и маловажни, “сведенията” биха свършили 
добра работа в бъдещия процес срещу анархисти и фашисти. “Органите” са 
активирали агент “Емил” тъй като асеновградския “дуче” (Стефан Вълков) 
има в него абсолютно доверие. Така е изкопана още една “връзка” между 
“главния обект” и легиона… Очевидно, ако човек върши нещо сериозно трябва 
да се пази и от приятелите на своите приятели. Иначе няма да му помогнат ни 
бог, нито… “спазването на законността и на ленинските норми на партиен 
живот”. 
ДС не можа да осъществи “Плана-Магнум” през 1973 г. за монтиране на един 
голям процес, доказващ безпринципността на озлобените и безсилни врагове 
на народната власт, които не са подбирали средства в борбата срещу нея. 
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Проектираният “терористическошпионски и диверсионен център на 
вътрешната и международна реакция” е трябвало да бъде изграден чрез 
обединяването в една амалгама около мен на псевдоанархисти, 
белогвардейски “Комари” с руско-френската “Мата Хари”,  компания от 
разжалвани болшевики като вуйчо Тошо, Весо Дашин, стария троцкист Гачев 
и различни субпродукти на фашизма. 
“Реализацията” на този план, тоест обединението на различни ГДОР, ДОР, 
ДОН, ДОИ и т.н. в едно гигантско ЦДОР (централизирано дело за оперативна 
разработка) не се състоя само поради измъкването на “главния обект” от 
капана. То предизвика разпад на заплануваните “мероприятия” на 
Сигуранцата и я принуи да започне работа на парче, като разфасова “Центъра” 
на: 
1. Един “чисто” белогвардейски процес срещу “Комарите”. 
2. Нашият – за бягство срещу ГКГ, Никола Петков и Милчо Присадашки. 
3. Доста по-късно – през 1976/77 г. – един легионерски процес (Златарев, 
Вълков, Долев, Гавазов). 
4. Спрямо анархистите щяха да се задоволят “само” с арести, изземване на 
литература и интерниране в Делиормана. 
5. А партийните опортюнисти и последният троцкист бяха “филтрирани” в 
домашна обстановка и свалени в архива.  
  
VII. На 23.11.1972 г: подполк. Карабожиков Рапорт(ува) до своя н-к на II отдел 
от VI у-ние на ДС – полк Гелков за ИЦ:  
“Чрез ОР /оперативен “работник”/ от ВГУ ДС, отговарящ за ИЦ на МВТУ 
установих контакт с др. Мария Андонова – н-к “Личен състав” и партиен 
секретар на центъра. При преглеждане кадровото дело на обект “Терорист” – 
ГКГ установих, че е лежал 10 г. в затвора, а през 1963 е записал математика в 
СУ “Климент Охридски” и е завършил през 1969 г. След завършване на 
образованието си с писмо № IV-8-2061 от 11.ХI.1969 г. м-вото на труда и 
социалните грижи изпраща обекта на специализация по разпределение за три 
години към ИЦ при МВТУ. (NB: При кого ще специализирам бе, неграмотен 
идиот?) Бившият директор Димитър Димов назначава обекта проиктант V-а 
степен, а през 1971 г. го повишава в длъжност н-к отдел с основна заплата 185 
лв. 
Чрез френския специалист обекта е успял да получи висока оценка (sic!) при 
експериментирането на АСУ на търговските предприятия и с това да получи 
добър атестат пред ръководството на центъра. (NB: Ето я и ръката на 
френския империализъм, маскирана като френски партиен “другар”!)  
Обектът, както с бившия директор, така и с новото ръководство е в много 
близки отношения, особено с зам.-директора на института Борис Йорданов 
Георгиев, роден на 25.VIII.1935 г. в София. Йорданов често се е стремял да 
изтъква обекта като най-добър ръководител. Често го предлага за награди по 
случай 9-ти септември и Октомврийската революция. Другарката Андонова, 
като партиен секретар, се е противопоставяла на ръководството да не дава 
награди на обекта при тези празници, а това да направят, ако държат много, 
за празника на търговския работник. 
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Обекта през 1969 г. е посещавал СССР по частен път, а през м. Октомври т.г. е 
бил в служебна командировка в Унгария. 
Целта на разглеждане на кадровото дело на обекта беше да се провери по 
какъв начин е назначен в ИЦ и дали има снимка, която да ползваме за 
преснимане и изпращане до всички КПП в страната за недопускане 
излизането на обекта с фалшиви документи. Такава ще ни бъде изпратена от 
ДС Благоевград, където му е изваден паспорта. 
Договорих с др. Андонова да ми изготви списък на служителите с които 
работи обекта, което прие с желание. Тя ми съобщи още, че зам. Директора 
Борис Георгиев е направил постъпки пред ръководството на МВТУ да 
съдейства за даване на соф. жителство на обекта. В противен случай той 
следва да напусне ИЦ поради това, че не е служител, а специализант, изпратен 
за 3 години. 
Считам за правилно да предотвратим чрез съответната наша служба, имаща 
отношение по софийските жителства даването на жителство на обекта. 
Горното Ви донасям др. н-к за сведение и за разпореждане.         

  Карабожиков” 
 
VIIV. Карабожиков е получил на 24.11.1972 г. доноса на партийната 
секретарка и н-к “Личен състав” Мария АНДОНОВА (сл. Телефон 87-63-49) за 
колегите от моя отдел. В списъка фигурират 19 души с кратки лични данни за 
всеки и всяка и забележки за някои, като: “Йорданка БЕЛЧЕВСКА е най-
блиСката служителка на обекта “Терорист”, Снежана ЯНЕВА също е в много 
близки отношения с обекта “Терорист” и т.н. 
В Забележка към “справката” подполк. Карабожиков пише, че “на всички лица 
ще бъде направена проверка по ОПЕРАТИВНИЯ ОТЧЕТ с цел ориентиране за 
ползване по месторабота на подходящ от тях.” (NB: Заслужава да се отбележи, 
че ДС не намира нито един “подходящ” за доносник сред “блиСките” ми от 
отдела с които работихме в апартамента на ул. “Бестрица”.) 
 
IХ. На 25.11.1972 г. зам. н-к на VI у-ние на ДС и н-к II отдел към същото полк. 
КОПАРОВ изпраща на зам. н-к на ВГУ ДС (ХII-и отдел) “35 броя снимки на ГКГ, 
който в момента ходи с брада, за изпращане до всички ГПП в страната, за да не 
се допусне ГКГ и второто лице да избягат. Срок на мероприятието шест 
месеца.”  
 
Х. На 27.11.1972 г. някогашният ми съзатворник Хр. Ташев и настоящ аг. 
“Стоянов” е направил донос, който е приет от “израстналия” до подполковник 
Трачев от VI у-ние, II отдел, II отделение на ДС. Това отделение (6.2.2) е 
натоварено със задачата за моралното, духовно или физическо унищожение 
на анархистите. Хр. Ташев е бивш анархист, който е капитулирал още по време 
на следствието през 1951 г. и е използван от ДС като слушалка в нашите 
среди. Тази му роля ни беше известна. Доносът му е групов. “Обекти” са Стоян 
Хубенов и моя милост, характеризиран като “самороден анархист, който не е 
имал връзки със старите”. Доносникът разказва за “запознанството си в 
затвора с ГКГ, където се е свързал с някои анархисти, между които и Илия 
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Петканов, приятел на Христо Колев и др. Съобщава също, че преди три години 
ме е срещнал случайно и “поканил да го посетя на местоработата му (в една 
будка за банички в градината зад някогашния Мавзолей на Г. Димитров). ГКГ 
изказал желание да се съберат и да си говорят за стари спомени, но до днес 
това не е станало.” 
В доносът няма нищо съществено, но насочва копоите към “връзките” ми с 
Илия Петканов и Христо Колев, интерниран в село Пет могили – Шуменско, 
срещу когото копоите водят ДОР “Катил”.. 
 
ХI. По искане на полковник Копаров от 14.ХII.1972 г. проучват Севдалина 
Байчева, която “поддържала връзка с бившия ръководител на 
терористическата организация ГКГ”. За нея копоите “разполагали с агентурни 
данни, че е обособила анархистична група около себе си, като е искала да ги 
свърже с ГКГ.”  
Копаров иска да се изясни “Споделя ли анархистични възгледи? Дружи ли с 
лица от тази групировка? Връзки зад граница и характер на същите?” 
 
ХII. В изпълнение на “Плана” е започнало подслушване на домашния телефон 
и копоите доста дълго време бъркат двамата Георгьовци и разговорите на 
Василев са записани “на моя сметка”. Датите им свидетелстват за пълната 
липса на координация в “работата” между отделите и отделенията на ДС и 
невъзможността да я създадат поради системата им на “засекретяване и 
конспирация”. Един пример е следното съобщение: 
 

“В А Ж Н О 
На 5.ХII.1972 г.. по М-“Пирин” бе засечен зам.-министър на Народното Здраве 
д-р Иван Танев СЕЧАНОВ, роден на 28.ХI.1926 г. в сл Прослав. Чирпанско. 
Същият заедно с обекта “Терорист” са били на чаша, където Сечанов е говорил 
неща за които е следвало да бъде задържан от органите на ДС, но той е заявил 
на обекта, че бил кадър на ЦК на БКП и никой не може да го арестува. 
Др. генерал П.СТОЯНОВ е докладвал тези данни на др. зам.-министър Гр. 
ШОПОВ, който е разпоредил при установяване мястото където се събират 
обекта и Сечанов да се направи всичко необходимо да се проконтролира 
разговорът им с М.”Родопи”. 

София, 24.I.1973 г.” 
 
Същевременно, по искане на полковник Гелков от 21.ХII.1972 г. проучват  
Георги Василев с цел вербуване. “Да се изяснят следните въпроси: Трудова 
дейност и полЕтическа. Какви слабости допуща, може ли да пази ТАЙНА? Има 
непроверени данни, че прави порнографски снимки на момичета и жени, 
които води в къщи си. С кои лица по местоживеене е в близки отношения?… 
Същия в момента живее на ул. “Гурко” № 34, тавански етаж, в развод е със 
съпругата си по нейна вина.” 
На 28.12.1972 г. проучващите са установили, че Василев е много добро момче: 
“Обещаващ администратор и “учен”, който се отнася сериозно към 
служебните си задължения. По характер е тих и неразговорлив… Членувал е в 
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ДКМС, на провежданите акции се е озовавал, възлаганите поръчения е 
изпълнявал с желание. Избиран е за секретар на дружеството в училището и 
сътрудник на РК. В института е член на профкомитета. Има положително 
отношение към народната власт…. Бащата на Василев е бил артист в 
оперетата и е членувал в БКП.” (NB: С две думи, готов е за вербуване!) 
 
ХIII. Карабожиков предлага на 22.12.1972 г. нов “план за допълнителни 
мероприятия по обекта “Терорист” (с “окраска шпионаж”), защото от доноса 
на агент “Драганов” (NB: сбъркан с аг. “Андрей”) на ръководство при ДС 
Благоевград било видно, че обектът е посещавал Бл-д и проявявал интерес 
към ИЦ. В тая връзка се налага да се установи от какви подбуди е правил това 
/от професионални или по искане на чуждо разузнаване?” (NB: Абсолютни 
идиоти! Разбира се, че е последното. Шпионите на империализма дебнат и 
искат да узнаят тайните на Миленков и Мощански.)  
Наред с различните точки, авторът на това скудоумие иска “Да бъде изготвен 
план за работа по родителите на обекта, живеещи в Бл-д. (т. 2)” и 
3. Ще бъде проведена среща с агент “Александров” (NB: бившият ми приятел и 
съпроцесник Петър Николов Петров, вербуван от ДС по време на престоя му в 
затвора) на ръководство при ДС-Панагюрище и да се проверят 
възможностите му по обекта “Терорист”. Ако се установи, че агентът в 
момента е в добри отношения с обекта и има възможност за работа ще се 
организира маршрутирането му до обекта, съчетано с М-“Родопи”. С това се 
цели да проверим дали обектът ще сподели с аг. “Александров” за настоящата 
дейност в която го уличаваме. 
4. Монтиране на “мероприятие” Родопи” по местоживеене на обекта. 
5. Чрез отдел Х ВГУ-ДС ще бъде предотвратено даването на соф. жителство на 
обект “Терорист”. За целта ще бъде информиран отговорен ръководител на 
МВТУ. 
6. Ще бъде придобит осведомител по месторабота с цел контролиране 
действията на обект “Терорист”. За целта е подбран и се изучава кандидата. 
(NB: Ядец!) 
В изработването, съгласуването и одобрението на този “план Шлифен” 
участват един подполковник – Карабожиков и трима полковника (зам. Н-к VI 
у-ние ДС и н-к II отдел – Гелсов и Сопаров, н-к V отдел и първи зам. Н-к на VI  у-
ние на ДС, стария познат от “следствието” през 1953 г. Иван Димитров). 
   
ХIV. Паралелно с горните “мероприятия”, Карабожиков и копоите от VI 
отделение на ДС Благоевград,  разработват на същата дата - 22.12.1972 г. 
трети план във връзка с посещението ми в ИЦ – Бл-д (пак с “окраска 
шпионаж”). С Ангел Мощански и Миленков една петорка местни копои 
(полковник Минков, подполковниците Велков и Лардев, майор Проданов и 
капитан Христов) ще разширяват “данните” на “Андрей”  за моя “интерес” към 
тяхния ИЦ, персонал, проекти и т.н. Ще използват наличната си агентура по 
линия на АНАРХИСТИТЕ при моите гостувания в Благоевград или за 
“маршрутирането” й в София. Същевременно ще търсат нови агенти, за да 
проучват тате, мама и брат ми, ще  забранят да излизат зад граница и ще 
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отварят кореспонденцията им, а може да им набутат и микрофони в домовете 
“при нужда”. 
ХV. На 26.12.1972 г. в телефонен разговор с “кумата” Краси, Климентина се 
оплаква от съпруга си. Разговорът е записан в СЪОБЩЕНИЕ № 144887 чрез М-
“РОПОТАМО” за обект “Терорист”. Обработен е от № 21273 (NB: копоите не са 
човеци, а номера): 
“- Не мога да ти кажа до къде ми е дошло. Просто нещо му е криво и си го 
изкарва на мен. На излизане каза “Сбогом!” Сигурно и на него му е писнало с 
тая малка заплата бе Краси. Той си е представял иначе живота – някакъв 
такъв героичен, разхожда се на кон по прериите, води войници по 
пампасите…(NB: Идиотка!) 
Краси: - До 40 години бива, но след това вече… 
- Ясно де, ама сега се е оказал на опашката на живота с една мизерна заплата, 
по-ниска от твоята, 138 лева взема чисти, без някакъв доход от другаде и 
когато трябва да даде 20 стотинки му е криво. (NB: Интересно е как те 
преценява или представя човек с когото си живял осем години и който знае, 
че парите са последното нещо, което ме е занимавало. Тя ме мери със 
сребърниците, които й плащат от “Български войн”, “Родолюбие” и други 
подобни парцали с които възпитават подрастающите патриотчета и 
идиотчета. Как да не й кажеш: Мамка ти гадна, еснафска, сребролюбива и… 
набожна!) 
Краси: - Действително и аз си спомням – голямите конфликти бяха когато 
нямахме пари. (NB: Всъщност, “кумата” се разведе с режисьора Цветан 
Цветков защото се влюби в Петко Бочаров от БТА, който я захвърли след като 
е прекарал през леглото си. Тогава тя се утеши с “кума” Петър Пеев, който 
беше безкрайно по-интелигентен от онази журналистическа подлога, но 
нямаше “обществено положение”…) 
- Мен това не ме ядосва, ама той…  
Краси: - Добре де, нали казва, че нищо не му е необходимо. 
- Той е от тия чорбаджии, на които нищо не му е необходимо когато го имат. 
Ако нямаше нищо, щеше да се чувства добре, както и ако имаше много. Но 
факта, че има малко, много го потиска. Това може да се разбере, нали? Защото 
в затвора той се е чувствал по-добре. Един вид: Ей го на, страдам заради вас и 
вие сте ми длъжни. А пък сега за никого не страда, никой не му е длъжен – там 
е смятал, че нравствено е богат, а сега ни нравствено, ни пък пари има. (NB: 
Това вече е бездна на “интелектуалния” и нравствен идиотизъм!)  
Краси: - Много си права. 
- Трагедия. Това за него е наистина трагедия. Но в края на крайщата един мъж 
трябва да си носи и трагедиите. (NB: В действетелност, тук тя играе ролята на 
“Многострадална Геновева”. Към това се прибавят желанието й да се 
представя за “майка Тереза” и естествената склонност към хиперболизация, 
за да не кажа към лъгане с 200 километра в час. Но то не се личи от пръв 
поглед, особено когато не те интересува.) 
Краси: - Ти защо не вземеш да му кажеш точно това? 
- Защото ще хвръкне пак… 
Краси: - Ще хвръкне, но да си помисли. 
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- Няма да си помисли бе Красо. Той е толкова самолюбив и е уверен, че е роден 
за радост на човечеството. Разбираш ли, че човечеството просто пее и пляска с 
ръце, като го види. Аз съм уморена да пея и пляскам с ръце. (NB: Скоро ще си 
починеш… шери!) 
Краси: - Боже! Боже! (NB: Макар да е казано “Не споменавай името господне 
напразно!”) 
Разговорът межде двете приятелки продължава в 18,40 след като 
Климентина отново е потърсила Краси. 
Краси: - Какво ще ми кажеш? 
- Нищо, прибра се моя човек. И въпреки, че е пълно с ядене, отиде да си 
купува… и казва, че било най-добре да се разделим за известно време, за да 
обмисля… (NB: По-скоро, за да не теглиш когато отпътувам!) 
Краси: - Бе, Тине защо не му кажеш без никакви молби: “Ти не можеш ли да 
разбереш, че след като веднаж го направиш, връщане назад няма.” 
- Знаеш ли колко ще се уплаши?  
Краси: - Добре, но като се върне назад, да имаш смелостта да му го кажеш 
отново. 
- А бе Краси, какво значи, като се върне назад. Мислиш ли, че му дреме? 
Краси: - Как няма да му дреме бе? Колкото и да е безумен човек, като си загуби 
спокойствието да видиш как ще започне да драпа! Толкова ме хваща яд на 
него, че не може да бъде… 
- Виж какво, той е убеден, че… 
Краси: - Той е убеден до момента в който загуби грижите ти. 
Климентина предполага, че прането ще започне да го праща на майка си както 
едно време. (NB: Всъщност аз винаги го пращах там. Особенно след една 
схватка с мама, която водила разговор с нейна колежка-състудентка за 
голямата й морска любов. Климентина каза с тон, нетърпящ възражения, че й 
забранявала подобни разговори. В резултат беше натикана в кучи гъз, лицето 
й се изду и покри със сини и червени петна, а аз започнах да си ходя през 
“уйкендите” сам в Благоевград. Там мама ме переше и угояваше с вкусните си 
манджи. /С тате се въздържаха от тях, казвайки, че на тяхните години 
трябвало да внимават с какво се хранят/. В София почти никога не се 
хранехме вкъщи, освен когато канихме гости на пиене с готови мезета. По тоя 
повод мама ме питаше “А бе, вие какво семейство сте?” Отговарях й: – Такова, 
каквото съответства на моята фанатична привързаност към равенството 
между мъжа и жената и на нейното самочувствие на “интелектуалка”, която се 
е отдала на науката…) Климентина отчита, че това е бил един напълно 
безрезултатен брак – в смисъл без деца и изгубени години. Тя му казвала, че 
не иска да се развежда, защото е наясно, че принцът от приказките не 
съществува, освен това той не е най-лошия вариант. Тя може да го върне, ако 
се хвърли на врата му, но няма сили затова. (NB: Какво самочувствие! Веднаж, 
при подобна разправия казах в лицето й “Нещастна жаба!”, но тя не разбра 
дълбочината на съжалението и презрението, които влагах в тия две думи. Те 
се породиха в мен, в деня в който се преселих от “Колхоза” на дядо Пенко 
кръчмара на “Гурко” 34. В този ден намерих под миндера в кухнята им 
грижливо пакетираните и завързани с панделки 4000 любовни писма, 
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обменени между нея и годеникът й Димитър Павлов. Сред тях и последните - 
от началото на 1965 г., когато вече се влачеше ежедневно на моите лекции 
при Бернард Мунтян и най-вече в студентската ми кочинна, където оставаше 
да преспи. В писмата си тя му разказваше за изгарящата я страст с която 
отброявала всеки от шестте дни, които я деляли от завръщането му от 
“далечно плаване”. В същото време ми се кълнеше във вечна любов, “от пръв 
поглед до последен дъх”. Не зная и до днес нямам отговор защо разиграваше 
тази комедия, която доведе до бракуването ни? Очевидно ме е разглеждала 
като “вариант”, макар да знаеще от къде идвам и на къде отивам, а и мама я 
беше предупредила какво би означавал брака й с мен. Ако тогава можеше да 
слезе за момент от сцената, ако осъзнаеше, че животът не е тятро и беше 
проявила известна, дори цинична, откровенност, бихме спестили и на двамата 
разочарованията от деветгодишното ни съжителство. Навярно е поискала да 
покаже на любимия си, с когото непрекъснато са се карали и сдобрявали, че 
може да се ожени и за друг. Ако е така, трябва да призная, че е повече от 
“нещастна жаба”. Племенникът й, който стана писател, казваше, че леля му 
напомняла хибрид между змия и крокодил… Писателите чувстват нещата с 
инстинктите си, а в подобни случаи те са по-силни от логиката. Но никой не 
ми е крив, че не съм могъл да я погледна през неговата призма. Тогава не бих 
имал раздвоенията, нито колебанията, които дълго време ме владееха и 
всичко щеше да приключи много по-рано, навярно и за нейно добро.) 
Магнетофонният запис на разговора между двете “К” продължава: 
Страхотен скандал направил за Бъдни вечер, казал: “Как мога, него 
революционера да го карам да участва в такава мръсна комедия, като 
слагането на 12 яденета и каденето на тамян!” (NB: Тези редове са подчертани 
от висшестоящия копой полковник – Гелков или Копаров – който е написал на 
полето “Интересно!”, навярно защото ме е измервал със своята мярка или тая 
на чорбаджиите му от партията, които веднага “след 10-ти ноември 1989 г” 
отидоха в “Александър Невски”, запалиха свещи, комкаха се и целуваха ръка 
на патриката Максим и като бай Ганя бяха готови и на друго място да го 
цункат…)   
Климентина смята, че Георги не обича никого освен себе си и световната 
революция. Себе си в революцията! (NB: Последното може би е верно, но да 
обичаш едновременно себе си и революцията е невъзможно – или едното, или 
другото! Защото действителните революционери обикновено загиват в 
революциите. И ако последните не са били истински и перманентни, идват 
плъховете, чакалите и хиените, които се заемат с довършване на останалите 
верни на младостта си.) Краси смята, че той е едно абсолютно дете. 
Климентина е убедена, че той не е пресметлив, не е еснаф.” (NB: Виж началото 
за “стотинките”, което е в абсолютно противоречие с края на този 
дълбокосъдържатилен, интелектуален и възвишен разговор!)  
 
ХVI. В края на 1972 г. “кумецът на Тодор Живков” Мл. Костов изпраща 
неразбираемо кому един набор от документи за жителство към които е 
прикачил неграмотно написана, недатирана, хвърчаща бележка със следното 
съдържание: 
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“Др. Живко, 

Изпращам тези документи за да бъдат разгледани и ако няма някаква 
основателна пречка – да бъдат внесени за решаване на въпроса за жителство. 
По този въпрос беше при мен зам. м-ра на В. Т. и У Иванов (?) 
В района са обещали (?) да приемат документите. 

С др. поздрав 
Мл. Костов” 

(NB: От нея се вижда, че и “кумецът”, като останалите, си пази задника и 
приказките му за завеждане на съдебно дело срещу произвола на копоите от 
ДС са обикновени адвокатски лакардии. Но вуйчо ми беше повярвал до такава 
степен, че приятеля му се е заел присърце с работата, та в някои моменти 
дори и аз се оставях да бъда подведен, че въпросът е на път да се уреди. Не 
успяха да ме заблудят, само защото получавах контраинформации. 
“Доверявайки се – аз проверявах”.) 
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ГЛАВА ХLII 
УВОЛНЕН ПО § 29, буква “б” от К.Т. (кодекс на труда) 

 
Сватбите се редуваха с погребения. В средата на декември, когато 
разиграването с края на тригодишното ми разпределение и жителството 
беше в разгара си, а зад тази “игра” гарваните на ДС стояха, мълчаха и чакаха 
моите реакции, Гачев ми съобщи по телефона за смъртта на бай Димитър 
Съмналиев. Беше починал от инсулт, резултат от злокачествена хипертония, 
която го измъчваше през последните години от затворничеството му в 
Пазарджик, когато се бяхме сприятелили. Сега Гачев искаше аз да произнеса 
надгробното слово за което го бяха поканили близките на покойника, защото 
бил болен. Не зная дали не беше дипломатическа болест, но приех без да се 
колебая. Така копоите щяха да се уверят за хиляда и първи път, че всякакви 
опити да правят пазаръци с оставането ми в София и изобщо на работа са 
безпредметни. Облякох официалния си черен костюм с черната риза и 
папионка и отидох да се представя на синовете на Съмналията за които само 
бях чувал. Те ме взеха в една от колите и потеглихме за Орландовските 
гробища. 
След пристигането ни, изнесоха ковчега с тялото от една от “килиите” и го 
положиха в Дома на покойниците, който конкурираше религиозните ритуали. 
След казионното слово, което прочете попесата от отдел “Гробарски 
мероприятия” към местния Райсъвет, излязох и застанах до ковчега пред 
стотината изпращачи. Знаех че това, което ще кажа, ще бъде докладвано на 
Сигуранцата от изпратените за случая копои. Затова през нощта бях обмислил 
всяка своя дума. Започнах без обръщение: 
- На всички е известна фразата на Маркс: “Битието определя съзнанието.” 
Човекът с когото се разделяме днес беше живо опровелжение на този 
филодофски постулат. Неговото битие и път в живота бяха изцяло подчинени 
и определени от неговите идеи и идеали. Затова ще се спра съвсем накратко 
върху тях тъй като наличието на идеали е единственото нещо, което отличава 
човекът… да кажем от свинята. 
Идейното течение към което той принадлежеше се манифестира за пръв път 
във партията на болшевиките по време на Брест-Литовския мирен договор 
между лениновото правителство и германския генералин щаб. Левите есери и 
левите комунисти към които тогава принадлежеше и ренегатът Бухарин, бяха 
против сключването му. Те считаха, че мирът с Кайзера и германския 
империализъм ще разколебае работниците и ще се превърне в преграда пред 
Социалната революция в Европа. А без една победоносна революция на 
стария континент, революционният опит в Русия е осъден на смърт от 
задушаване или от дегенерация. 
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По-нататък левите комунисти бяха категорични противници на 
превръщането на съветите в държавни органи. Те считаха, че тези две форми 
на обществена организация са взаимно изключващи се. Нещо повече, един от 
тяхните идеолози – холандският комунист Антон Панекук, когото Ленин 

цитира в своята брошура “Държавата и Революцията”, казва, че “Борбата на 
работническата класа не е просто борба за овладяване на 
държавната власт, а за нейното унищожение. Само когато – 

продължава Панекук – пролетариатът постигне този резултат, 
революцията може да се счита за окончателно и безвъзвратно 
победила”.  
Поради това за левите комунисти диктатурата на пролетариата се свеждаше 
до замяна на армията, полицията, спецслужбите и съда с колоните на 
въоръжения пролетариат и прякото управление на планираното 
производство, на разпределението и на обществените проблеми от тях, чрез 
общите им събрания, регионални конференции, национални и 
интернационални конгреси. С две думи – целта и мерилото за успеха на 
Социалната революция беше ГЕНЕРАЛИЗИРАНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, каквото 
искаха да въведат работниците по времето на Парижката комуна. (На това 
място, използвайки погребението, аз набутах нашите анархистически идеи, за 
да запозная опечалените с тях, в устата на “левите комунисти”.) 
С тези си програмни идеи те първи се обявиха в опозиция на учителя на 
Сталин и останалите вождове на режима, установен след октомври 1917 г., 
заради което бяха изключени от ВКП (б) и Коминтерна или сами го напуснаха. 
На тези идеали последователен привърженик беше бай Димитър Съмналиев. 
Тяхната кохерентност е безспорна, но те не могат да бъдат изложени в 
няколко минутно слово. Затова, тези които се интересуват от идеи, могат да 
ги намерят в друга ленинова брошура “Левичарството – детска болест на 
комунизма”. Макар и в карикатурно-критична светлинау от нея те могат да се 
запознаят и с останалите стратегически и тактически на Социалната 
революция според левите комунисти, като: отношението между маси, класи, 
партии и вождове, антипарламентаризма, борбата против компромисите и 
срещу “собствените” национални реакционери, опортюнисти и 
псевдореволюционери. Това именно е същността на революционния 
интернационализъм, който единствен ще отведе масите отвъд предела на 
това което днес може да изглежда непреодолимо. 
Тези идеи определиха житейскя път на Димитър Съмналиев през царските 
затвори и тези с които “народната власт” ги замени. Ще припомня един 
случай, който характеризира неговото чувство за справедливост. След 
получената смъртна присъда през 1925 г., бай Димитър удря шамар на 
сталиниста Трайчо Костов, заради пристрастното разпределяне на 
получаваните средства от Международната организация за подпомагане на 
революционерите (МОПР). От тях Трайчо е лишавал всички, които не са били 
правоверни сталинисти. Зашлевявайки го публично, той казва на Костов, че 
няма да позмоли МОПР да бъде превърнат в домашен мопс (английска порода 
кучета със широки муцуни). Заедно с това, той твърди, че “левичарството или 
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левия радикализъм е най-ефикасното лекарство срещу старческата болест на 
комунизма”. 
За тези си слова и дела той прекара дълги години в затворите от където се 
знаем. Това, че накрая тежките болести, резултат от още по-тежки 
наказателни режими, каквито човешкото въображение е немощно да си 
представи, го доведоха до примирението, до съгласието да се занимава с 
абониране на затворниците за казионните вестници и снписания, като 
култсъветник, не променя и на йота идеите на които бе посветил живота си.    
Затова, прощавайки се с него, ние си вземаме сбогом с човек, който не измени 
на комунистическия идеал за освобождение на трудовите хора от всяко 
потисничество и ограбване. Затова призовавам присъстващите да почетем 
паметта му с едноминутно мълчание на колене пре героя с когото се 
разделяме!” 
Ако са присъствали в ритуалната зала, щатните и нещатни доносници също 
паднаха на колене. Никой не остана да стърчи прав и никакъв донос не 
намерих и за това тъжно събитие от края на 1972 г. 

* 
В предишната и следващите глави на моя “роман” включих подслушвани 
разговори, които съм водил по телефона или са били улавяни чрез 
монтираните микрофони в стаите и в клозета(!) на нашата“домашната 
крепост”. Те не са препредавани от доносници или обработвани от 
вербовчиците в “справките” им. В тях липсва полицейската терминология и 
печатът на манталитета или обичайната неграмотност на авторите на тези 
документи. Те са автентични, освен в случаите когато техниката им е правила 
засечки. Спомените в тази част, освен върху паметта, която понякога 
изневерява, се основават на казаното и регистрираното в момента на 
описваните събития и събеседвания.  
На всяка нова година и ние, като евреите от две хилядилетия насам, си 
пожелавахме: “Догодина в Йерусалим!” За 1973-а г. копоите са записали 
пожеланията ни, за да останат в архивите. По-долу възпроизвеждам тези със 
Стефан Кожухаров (С) от триото на Лили Грашева и моята “Пенелопа”. 
Разговорът се е състоял на 1.I.1973 г. Записан е от О.Р. 21244. Обработен - от 
друг О.Р. 25543 в СЪОБЩЕНИЕ № 191936 чрез М-“ПИРИН” за обект “Терорист”. 
Телефонният разговор е кратък: 
“С: - Георги, за многая лета! 
  Г: - Аз не я дочаках Стефане Новата година, защото мене ме интересува само 
една – тая от която ще започне Новата ера! (NB: Подчертано от копоите.) 
  С: - Аха, ха-ха-ха… 
  Г: - А тя няма да съвпадне по всяка вероятност с астрономическата… 
  С: - Не съвпада? 
  Г: - Не. 
  С: - Не съвпада бе Георги, не съвпада ха-ха-ха. 
  Г: - Да. 
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(NB: Стефан се е опитвал да отклони разговора, да го обезмисли и да превърне 
страха си от подслушвачите в смях. В такива случай аз обикновено ги псувах 
задочно.) 

* 
Още в началото на новата година нашите си имаха проблеми с къщата в 
Любимец. След изселването ни от там, общината плащаше наем от 18 лева 
месечно, за да я ползва като детски дом. Сега местните власти искаха да я 
отчуждят за нуждите на “Гражданската отбрана” на нищожна цена. Затова 
тате и Огнян бяха решили да изразят несъгласието си и поискаха и аз да 
пътувам с тях, за да положа подписа си под възраженията. На 20 януари 1973 
година след близо 24 годишно отсъствие кракът ми стъпи отново в селото 
където бях израсал. Тук минаха най-щастливите ми и безгрижни години. Най-
напред се срещнахме и разговаряхме служебно с Дорю – калфата на дядо 
Георги фурнаджията, който го беше осиновил защото с жена си бяха бездетни. 
След 9-ти наследникът беше “израснал” до партиен секретар на Любимец. 
Беше любезен и каза, че поради възраженията ни, може да внесе въпроса за 
повторно разглеждане от общинския съвет. На обяд бяхме канени от бай Иван 
Андонов, комуто доктора бе поверил защитата на интересите си. След като му 
разказахме как мина деловата част, започнаха срещи с десетки приятели на 
трима ни. Аз използвах случая, за да се видя с тези от които бях останал с най-
добри впечатления. Пихме по една ракия с любимия ми учител от детството 
Вангелев. Той беше създал с уроците си интереса ми към историята. Интерес, 
който не ме е напуснал до днес. Вангелев беше като че ли единствения от 
учителите към които изпитвах уважение, но чувствах, че се страхува от 
визитата ми. Оставих на него инициативата и разговорът ни не излезе от 
кръга на спомените. След като се беше разчуло, че сме пристигнали ни канеха 
да им гостуваме от къща в къща. Хората се бяха приготвили и вниманието с 
което ни обградиха се превърна в нещо като демонстрация срещу властта, 
която ни беше прокудила през далечната 1948/1949 г. Навсякъде от където 
минавахме с нас вървяха по 20-30 души приятели. И така през цялото време. 
Вечерта тате се почувства изморен и го оставихме в хотела, а ние 
продължихме посещенията, които навсякъде се придружаваха с ядене и 
пиене. Не можехме да откажем защото ни казваха, че ще ги обидим. Времето 
беше малко и не можахме да се отбием при всички. Обещах им на шега след 24 
години пак да се срещнемм и напием. (Шегата се оказа верна.) Мильо Гьорчев 
- съученикът ми с който деляхме чина в училището, ни изчака чак до след 
полунощ и се беше отчаял и наскърбил, че няма да може да посрещне най-
добрия си приятел от ученическите години. Там вече беше последната визита 
и заседнахме до утрото. Моабетите и спомените нямаха край. Видях, че към 
нас се беше присъединил и Стефан Бангиев, който след затвора поиска 
подслон, за да се “реабилитирал” в очите на любимчани сред които се носел 
слух, че ни е предал навремето. На масата освен Мильо, до мен беше седнал и 
Маринката. Макар и по-голям от нас, той беше негов племенник, като син на 
най-голямата му сестра. Не мигнахме и призори излязохме да се поразходим 
до Марица, за да ни се проветрят главите. Вървейки на тумба край брега на 
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реката го запитах кои от тия, които са с нас са агенти на ДС, а той ми отговори 
с черен и изглежда верен хумор: 
- А бе Гошо, всички сме агенти… 
На 22 януари се наспах във влака. В София пристигнахме следобед и нашите 
продължиха за Благоевград, а аз, сякаш воден от някакво предчувствие се 
отбих до апартамента където заварих само Белчевска. Останалите се бяха 
изнизали до един “по задачи”, макар още да нямаше четири часа. Данчето ме 
посрещна с някакво погребално настроение и ми връчи лист, изписан на 
пишуща машина. Каза, че го е донесла секретарката на КИН тази сутрин. Боре 
Халата беше подписал заповедта за уволнението ми и наредил да бъде 
оставена на “бюрото” ми, тоест на бялата маса с каквито обзавеждаха 
“Закусвалните”. Прочетох я: 
 

ИЦ при МВТУ – ЗАПОВЕД № 5 
Съгласно наредбата на Министерския Съвет за временно ограничаване 
приемането на нови жители в голямите градове и някои други населени места 
и член 29 буква “б” от К.Т. 

У В О Л Н Я В А М 
ГКГ н-к отдел в ИЦ при МВТУ след изтичането на определеното време на 
разпределение като млад специалист. 
Предупреждението да се счита от 22 януари 1973 г. в срок до един месец. 
Настоящата заповед влиза в сила от 22 февруари 1973 г.  
София  22.01.1973 г.                                                                  Д И Р Е К Т О Р: подпис 

 верно (с оригинала) 
Кръгъл печат 

 
В мотивировката си КИН се позоваваше на Трудовия кодекс и Наредба на МС, 
съобразно която несофийски жители нямаха право да работят в столицата 
след изтичането на тригодишния срок по разпределението им като “млади 
специалисти”. Следователно, всичко беше “законно”. Уволнението повдигна 
духа ми. Бях се приготвил за тая развръзка. Трети месец вече директорът ме 
ръчкаше да си оправя постоянното жителство, а аз нямах и временно. Видях, 
че очите на моята колежка се бяха наляли със сълзи и само каза сподавено: 
- Защо тия мръсници посягат винаги срещу най-добрите? 
Не отговорих на въпроса, но ме трогна топлото приятелско чувство. Само й 
казах: 
- Е още не съм умрял, че да роните сълзи. Приключва една глава от моя живот. 
Губя тебе и още неколцина приятели с които ми се иска да вярвам се 
обичахме. Нали сме си приказвали. Знаеш откъде идвам и накъде отивам. Сега 
не ми остава нищо друго освен да продължа по пътя си. Благодаря ти за 
хубавите думи и горе сърцата! – както казвали римляните.  
Пожелахме си приятна вечер и отскочих до Центъра. Изкачих стълбите до 
третия етаж където беше директорския кабинет. Щом ме видя малкото русо 
момиченце, което Халата беше довел със себе си, като секретарка, скочи, за да 
му докладва. Отвътре се чу дрезгавия глас на Борис Димитров да влизам. Той 
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се изправи зад бюрото, застинал в очакване и си подаде ръката. Не я поех и го 
погледнах “строго, но справедливо”, а той проговори без да го питам: 
- Константинов, това не е от мен. Искат ми го. Ако ти не можеш да направиш 
вищо с вуйчо ти, аз пък никак. Заповедта е с едномесечно предупреждение. 
Съжалявам може би повече от теб, защото се надявах, че ще ръководиш 
програмирането на първия голям проект. Обясних им, но те не искаха и да 
чуят. Забравих да добавя, че всеки ден ще имаш по два свободни часа, за да си 
търсиш работа. 
Не можех да разбера наистина ли съжалява, че ме губи защото съм му 
необходим или се подиграваше. Със сигурност знаеше, че в моя отдел вече от 
години повечето часове на всеки и на всяка през всеки божи ден бяха 
“свободни”. Сетих се, че му бях разтягал локуми за вуйчото владика – член на 
ЦК, който се е заел с уреждането на въпроса ми. Изглежда тези, които му бяха 
наредили да издаде заповедта са му съобщили, че блъфирам и че вуйчото е 
чист мит - само един пенсиониран директор на завод за конфитюрени 
кофички с надбавка от 30 лева като “активен борец против фашизма и 
капитализма”, който се е поддал на вражеското влияние на племенника си и 
че май и той плаче за изселване. За да прекратя ненужните обяснения, му 
казах, че понеже в София нямам право да работя, ще събирам полагащите ми 
се по кодекс часове и в края на всяка от седмиците ще отсъствам, за да си 
търся работа в провинциалните центрове. Нещо, което той прие без 
възражения. Когато вече бях до вратата добавих, че съм готов да напусна 
столицата веднага, защото отдавна ми е омръзнала играта на котка и мишка с 
джандарите.  
“Халата” започна да се оглежда плахо. Явно се боеше от това, че някой можеше 
да чуе изпълнената ми с презрение реплика и започна да ме съветва да 
избягвам в негово присъствие употребата на такива епитети. Добави, че ме 
моли да остана през тези 30 дни, за да предам работите по програмирането на 
Белчевска, която щяла да ме замества временно до назначаването на моя 
приемник. Посредством непрекъснатите “реорганизации”, “издигания и 
сваляния на кадрите”, закривания и откривания на нови длъжности, отдели и 
структури в предприятията и ведомствата властниците държаха в 
напрежение, несигурност и подчинение всички – от чистачките до 
министрите. Излязох си от кабинета, решен да им дам урок, но най-напред 
исках да си почина от снощния пир и от недоспиването в Любимец, за да 
премисля всичко на бистра глава. Нямах намерение да казвам нещо на 
Климентина, за да не слушам укорите й и идиотските въпроси от рода на 
“Какво ще правим сега?” Отдавна ми беше ясно, че тя не е от жените, които са 
последвали декабристите в Сибир. В къщи се прибрах, когато се беше 
свечерило. Отговарях машинално на въпросите за случилото се с къщата на 
село. За останалото, което занимаваше мисълта ми, имах чувството, че то едва 
ли я интересува повече от “приписките” на нейните монаси, оставени по 
полетата на богуслужебните книги. Май нямаше какво да си кажем. 
Настъпилото отчуждение между нас беше пълно… Може би това беше 
естественото развитие за всяко семейство… 
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На следващия ден разказах на Тодор Пенков за уволнението. Новината само го 
накара да напсува “нашите говеда” и каза, че пак ще трябва да тича и да 
оправя сбъркания ми живот, а аз, колкото и невероятно да звучи, бях 
радостен. Копоите отново ми откриваха война. Правейки се, че не разбирам 
какво вършат, трябваше да подготвя изпреварващия удар. Приближаваше 
момента в който ми се налагаше да започна всичко отново, този път… Не чух 
Пенков когато ми е казал, че ще отиде при Младен Костов… 
В петъка заминах рано сутринта за Благоевград. На мама разказах за 
новосъздалата се ситуация и за намерението ми да си потърся тука работа, 
ако не намеря друга. Трябваше да създам впечатление, че макар и изгонен, 
имам намерение да продължа досегашния си начин на съществувание. Още 
преди обеда отидох в местния Изчислителен център, за да сондирам отново 
възможностите за започване на работа в него. Разговорите с Миленков се 
състояха в присъствието на Мощански. Направиха ми впечатление 
уклончивите отговори на тукашния директор и съобщението, че вече имали 
кандидат за началническото място в отдела по програмиране. Може би 
“новината” беше достигнала до него преди мен. Каза ми, че все пак има и 
други вакантни места в отдела. Обещах да си помисля и се сбогувах. 
В неделния ден тате си пристигна с пътующия рентген и разговаряхме за 
бъдещето ми. Беше тревожен, а аз не намирах думи да внеса успокоение в 
измъчената му душа. 
- Гошо, тате, тъкмо си бях помислил, че гадовете са решили да ни оставят на 
мира, а ето че всичко започва отново. 
- Тате, примирието с тях ме отвращава от себе си. 
- Ех сине, питаш ли ми душичката, но те спечелиха войната и сега трябва да се 
съобразяваме с победителите. Навсякъде е пълно с мръсници, които им 
донасят за всяка дума. Преди да се върнем в Горна Джумая през 1962 година 
ме викаха в Панагюрище, заплашваха ме и ме накараха да подпиша 
предупредителен протокол да не говоря против властта. От тогава, вече 
десета година обикалям из окръга и съм принуден да мълча. Не знаеш колко 
са се променили селяните. Тия които останаха в селата са доволни, залъгват 
ги с награди, със значки и обещания, а и на тях изглежда им харесва живота в 
текезесетата. Не искат и да чуят за миналото, особено младото поколение.  
- Докторе, може и да и вярно това, което казваш. Воловете сами си навират 
шиите в ярема, а свинете са доволни от живота в кочината, край копанята. Но 
аз неща ярем, нито да живея повече в свинство…  
- А какво мислиш да правиш? 
- Колкото и трудно да е, мисля да не се съобразявам с тях, нито да подписвам 
протокол за мълчание… После, нали Вангя ти беше казала, че син ти ще жшвее 
в Париж? Там ще се видим. 
- Ще те затворят отново, а сили нямаме с майка ти вече. Стари сме и болни. 
- Зная тате и ти обещавам, че в затвор повече никой няма да ме види.  
Навярно нещо заканително е прозвучало в гласа ми, защото баща ми ме 
гледаше изплашено и когато рано сутринта дойде да ме изпрати до рейса, в 
очите му отново напираха сълзи както преди двадесет години на 
панагюрската гара. Прегърнахме се и само ми рече умолително: 
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- Бъди умен тате и не позволявай повече да се гаврят с нас. Вече си зрял мъж и 
вярвам знаеш как за постъпиш. 
- Горе главата Докторе! И на тия ще им дойде края. 
- Няма да го видя, тате...  
 Още веднаж го стиснах в прегръдката си и скочих в потеглящия автобус. 
Видях го през стъклото да ми маха с ръка. Обичахме се. А им бях причинил 
толкова страдания. Беше ми мъчно, че не можах поне малко радост да им 
създам. Добре, че  Огнян имаше дете, та то да им е утеха.   

* 
В понеделник бях на “работния си пост”. Вече всички знаеха, че предстои 
раздялата ни. Казах им, че след работа каня тези, които желаят да останат на 
една прощална почерпка и изпратих Стефчо и Катето да купят яденето и 
пиенето. Останаха всички без Ема и Марта – протежетата та Борис Димитров. 
Казаха, че имали отдавна поети ангажименти. Не съжалявах за отсъствието 
им. Реакциите на останалите бяха различни. Повечето тъжаха, че едва ли ще 
намерят вече друг началник, който така добре да ги разбира и да им помага. 
Всъщност ми благодаряха, за двете години през които успях да ликвидирам 
отношенията между началник и подчинени, не ги притеснявах с присъствието 
си и те се чувстваха като птици. Имаше за какво да тъгуват и затова се 
въртяха наоколо, като да искаха да ме окуражат и изразят солидарността си с 
мен. Разбира се имаше и злорадстващи. Бившият следовател Андрей Райчев 
дори каза на глас: 
- Свърши се твоето царство. 
- Внимавай Бук… – и се спрях преди да изрека буклук, но другите разбраха и 
започнаха да се смеят. – Внимавай, защото властта може отново да премине в 
ръцете на народа, тоест в моите ръце и тогава бог да ти е на помощ. 
- Блажени са верующите – изрече Буки с пълната увереност в необратимостта 
на случилото се. Нещо в което мненията ни не се различаваха съществено. 
След работа се отбих у Мирославови. Дядото старшина се забавляваше с 
малкия си внук Румен, а Дочка приготовляваше вечерята. Съобщих му за 
уволнението ми. Той взе присърце това и каза, че щял да разузнае какви 
възможности има за намиране на работа в София или в околностите й. Казах 
му, че според мен никакви, след като министерските искания са оставени без 
внимание, но не приемам толкова трагично случилото се. 
- А Климентина? 
- За сега не съм й казал нищо. Като наближи края – тогава. 
- Все пак, тя какво ще прави? 
- Момче, аз й казах още преди да се бракосъчетаваме, че съм неподходящ за 
мирен и тих семеен живот, но тя възразяваше, че това нямало значение за нея 
и била готова да ме последва навсякъде.  
- И сега? 
- Сега ще си остане в БАН-ския институт и ще ме упреква за всичко.   

* 

В края на януари нашият състудент Данчо “досадника” вдигна сватба. Към 
него, с Мирослав, който му беше лепнал тоя прякор, се отнасяхме с известно 
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пренебрежение и той го знаеше, но кой знае защо искаше непременно да 
присъстваме, ако не на обряда, то на закуската в бирхалето на Хотел-
ресторант “България”. Бяхме сред почетните гости. Неизвестно по какви 
критерии беше подбирал сватбарите, но те се оказаха доста шарени. Освен 
нас, беше поканил и Сендов с някои други колеги от Математическия 
институт към БАН. Това беше обяснимо – “досадникът” работеше под 
патронажа на професора. Мълвата за уволнението ми беше стигнала чрез 
Миро и до тяхния институт. Директорът им също го знаеше. (Ако не ме лъже 
паметта, след като и Литературния институт беше уведомен, макар и доста 
по-късно от Климентина за сполетялата я беда, някои от институтките бяха 
опитали да го ангажират безуспешно за моята “кауза”. Очевидно те не 
познаваха достатъчно нито него, нито мен.) Сендов се държеше сега почти 
приятелски. Той дойде при нас да вдигнем наздравица за младоженците. В 
отговор на професорския тост, аз пожелах дълъг и щастлив живот на двамата 
млади и пих за края на тиранията. Като чу това, той побърза да се отдалечи, 
след което Данчо ми разказваше, че директорът му ме бил представил на тия с 
които седеше на една маса, като един от “видните наши социолози, който си е 
пийнал”. Може би се подиграваше или в паметта му нещо беше шавнало и 
моето име се бе свързало със злополучното ми кандидатстване при 
разпределението в Института по социология. По-забавен беше случая с един 
от роднините на данчовата съпруга - полковник от ДС. Той запитал 
младоженеца кой съм, защо съм тук и за края на коя тирания съм вдигнал 
чаша? “Досадникът” дойде да ми предаде въпроса на новия си роднина, 
комуто отговорих с въпрос:  
- А той за коя тирания си е помислил? 
Не намерих документ за сватбарския тост в досието си. Може би в 
извънработно време и полковниците, като академиците, не са правили 
доноси? 

* 
През един от зимните дни, на работното ни място в апартамента ме потърси 
Васил Йоцов. Очите му като че ли щяха да изскочат от орбитите и си личеше, 
че не може да овладее обвзелата го паника. Изведох го навън и двамата 
отидохме в “Козница” - закусвалнята на “Алабин” и “Граф Игнатиев”. Там 
Васко ми каза, че положението му било станало неудържимо и трябвало на 
всяка цена да избяга. Уведомих го, че Ванчо е арестуван и не може да му 
помогне. Спестих това, което Неврокопски заръча да му предам, след като 
миналото лято го бяхме чакали да дойде, а той телефонира, че копоите били 
по петите му. По лицето на Васил се изписа ужас. Искаше да разбере 
причината за ареста, но и аз не знаех нищо. Попитах го какво толкова се е 
случило, та е заприличал на подгонен заек. Смутолеви нещо неясно и ми каза, 
че джандарите искали да го гонят от Плевен.  
- Василе, видяли сме и по-страшни неща…  
- Лесно ти е на теб, ожени се, работиш си, никой не те закача… 
- Ако това може да те успокои, ще ти кажа, че и аз съм уволнен и скоро ще 
трябва да напускам София. В тоя случай бракът не е предимство. А върху 
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паспорта ми стои печат, че временното ми жителство е отнето преди три 
години. Така, че сега където и да отида ще ме питат къде съм живял през това 
време… 
- Това е бял кахър, бате. – Васил си възвръщаше хумора. - “Забравяш” паспорта 
си  в задния джоб на панталона, буташ го в пералнята и всички “мръсотии” се 
изпират. После си вадиш нов-новеничък документ за самоличност. 
- Това не е лоша идея, а ти не можеш ли изобщо да си смениш самоличността и 
да изчезнеш от полезрението им?  
- Ще ме обявят за национално издирване. 
- Значи ще трябва новата самоличност да бъде предшествана от “смъртен акт” 
за старата. 
Васил ме гледаше като марсианец и после добави: 
- Ще трябва да търся други пътища към свободата. 
- Васка, свободата е вътре в нас. Изгубим ли я, всичко е загубено. И не 
забравяй: от всякъде човек може да избяга, ако реши, освен от собствената си 
кожа. 
При една от срещите ни с Кольо Петков (боксьора), който беше негов 
съидейник и наш общ приятел, ми разказаше, че Йоцов търсил и него, за да му 
помогне в прехвърлянето на границата, но той отказал защото се страхувал от 
провал... Не ми обясни защо, а и аз не го попитах, нито му доверих това, което 
знам за Неврокопски. Защото излишната информация обременява. 
  
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
I. В “Строго секретна справка” от 29.01.1973 г. свиленградският копои – 
инспектор и майор Грънчаров - описва посещението ни в гр. Любимец: 
“Братята Георги и Огнян Константинови пристигнаха в гр. Любимец в 16.35 
часа на 21.I.1973 г. с влак. От гарата са отишли в дома на Иван Андонов… След 
това си оставят багажа и отиват в хотела където си резервират легла за 21 и 
22 януари… На 22.I.1973 г. отишли във финансова служба при ГОНС и при 
председателя на съвета. Идването им е по покана на ГОНС, който възнамерява 
да отчужди къщата им за детска градина. Двамата братя са изявили желание 
да не се отчуждава къщата защото живеят в Благоевград и нямат собствени 
апартаменти. Родителите им били решили да дойдат да живеят в Любимец, за 
да се облекчат в квартирно отношение. И двамата са се държали коректно и 
не възразили писмено срещу намерението на съвета да отчужди къщата. 
След това са вечеряли в дома на Андонови откъдето се прибрали в хотела. 
На 23.I.1973 г. излезли на площада където са се срещнали със свои познати от 
детските години, всички от Любимец, и говорили няколко минути…”  (NB: и 
т.н, и т.н. в пълно несъответствие със случилото се, което отново 
свидетелства, че и в провинцията тайната полюция имитира изпълнение на  
възложените й задачи.) 
 
II. На 12.02.1973 г. зам.н-ка на VI у-ние на ДС Иван Димитров моли н-к 
Окръжно у-ние МВР в гр. Пловдив “да се постави под наблюдение лицето 
Димитър Михаилов Гачев, който в миналото е бил под пълното влияние на 
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троцкизма и заедно с Йордан Ковачев обособили :Лига за защита правата на 
човека и гражданина”. Има съмнение за възобновяване дейността на лигата, 
под маската на която се замисля изваждане на анархисти зад граница…”   (NB: 
Никакви лиги!) 
 
III. В изпълнение на “плана”, копоите организират десетдневно наблюдение 
на обект “Терорист” от 15.02. до 24.02.1973 г. В границите на десетдневката 
влиза “командировка” до Пловдив в която зам. министъра и доцент Гр. 
Ваклиев е получил заповед от “органите” да ме изпрати! А после ще твърдят, 
че партийците не могли да бъдат С.С. на ДС, макар Йосиф Висарионович да бе 
казал: “Всеки чекист партиец и обратно!”… 
Копоите започват да ме чакат ката ден от 7 сутринта и аз ги виждам. Това е 
война на нерви. В началото мислех даже, че може да им е наредено да ме 
арестуват на улицата - нещо, което бях твърдо решил да предотвратя. Затова 
ходех по средата на улиците, спирах се, връщах се, те също и навярно смятаха, 
че не съм ги “установил”… Докато продължаваха проследяването ми, в 
Пловдив са “проучвали” Гачев, който вече беше навъртял 75 лазарника. 
Резултатът е следния  
 

“Р  А  П  О  Р  Т 
От подполк. Георги Иванов ПОПОВ, инспектор при VI-о отделение ДС – 
Пловдив 
 

Др. Началник, 
… на 17.II.1973 г. заедно с др. Минко Иванов посетихме квартирата на 
Димитър Михаилов ГАЧЕВ на ул. “Гладстон” 34, пред когото се представихме 
като служители от “Социални грижи” към ГНС под чиито патронаж е “обекта”. 
Питахме го доволен ли е от обслужващия го персонал? 
Гачев ни покани в стаята си след което с развълнуван глас ни разказа, че е 
много доволен от служителите на дома за стари хора, от храната, облеклото и 
поддържаната хигиена в жилището му и в частност от болногледачката Жана 
Начева, която редовно го посещава и се отнася много внимателно с него. Като 
препоръка дава само да се увеличи накладката, която според него била малка 
/80 стотинки дневно/. Като цяло, той е трогнат от грижите на партията и 
правителството за създаването на този институт и го нарече като едно от 
най-хуманните мероприятия на една истинска социалистическа власт. (NB: В 
тези “хуманни институти”, предназначени за простосмъртните“питомци”, 
порциона, режима и грижите бяха почти като в концлагерите и в тюрмите. Те 
няма за какво да завиждат на “Старческите домове” – МОРГИ. В един от тях 
склопи очи баба ми Евдокия, но това е една друга история. Пред посетилите го 
“социални работници” от ДС, старата троцкистка лисица се е правила на 
умряла. При последната ни среща на българска територия, която се 
осъществи след пет дни в резултат от “комбинация” на софийските копои с 
Ваклиев и пловдивските им колеги, бай Митьо ми разказваше за тяхната 
доносница, болногледачката Жана, която била евангелистка.) 
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…Разказа още, че той бил много деен комунист още от миналото (NB: Гачев е 
бил ръководител на Южната зона на “Военната Организация” на БКП /В.О./), 
че е трогнат от това, че в последната си книга др. Цола Драгойчева пише за 
него, но е огорчен от факта, че досега не е реабилитиран и не му е отпусната 
пенсия. (NB: За Цола, която е била негова подчинена във В.О., Гачев 
разказваше, че тя заедно с Боян Бъпгаранов, изпълнявайки сталинските 
директиви, е предавали на полицията ония “партийни другари”, които 
отказвали “да слушкат и папкат”, защото симпатизирали на “лявата” опозиция 
във ВКП (б) около Троцки. В резултат на тази им “дейност”, в Пловдив бил 
разстрелян в нелегалната си квартира заместника на Гачев – Гюлеметов. В 
подкрепа на твърденията си, той сочеше брошурата на шефа на Обществената 
Безопасност в Пловдив Щерю Люкоманов от 1927 г. в която последния 
цитираше обширни части от следствените протоколи на бременната Цола.) 
Оплака се също - продължава рапорта на канибалите - че е съвсем сам, без 
близки, че не го посещава никой дори от съидейниците му, които се 
страхували да идват при него защото бил “белязан” от властта и едно такова 
посещение може да им навреди. Понякога намирал пред вратата си прочитни 
книги с бележка, че са за него, но не знаел кой ги е донесъл. На горния адрес 
той живее под наем, имуществото което е имал в Брацигово било 
конфискувано при присъдата и сега не притежава никакво недвижимо 
имущество, отпуснати му са 25 лева социална пенсия, която е спряна защото 
издръжката му е поета от “Социални грижи” 
Направи ни впечатление, че в съседната стаичка, която му служи за килер, има 
доста литература. Книгите на масата в неговата стая бяха няколко тома от 
Ленин и Сталин и някои художествени романи…. 
Съдейки по външния вид и състоянието в което се намира ГАЧЕВ идвам до 
заключението, че той не е в състояние да провежда каквато и да е дейност.  

 Попов”  
(NB: Което “заключение” няма да попречи на копоите да продължат да 
упражняват натиск върху него още цяли 13 години, за да го вербуват и 
използват, като разпространител на “компромати”, заплашвайки да го 
изхвърлят и от бунгалото в което са го “настанили” след разрушаването на 
старата къща на ул.“Гладстон” № 34 вследствие “градоустройствения план”.)  
 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
Продължава регистрацията и на телефонните разговори с близки и познати. В 
тях Климентина ги информира за развитието около мен: 
 
“На 02.01.1973 г. Павел Каръков се интересува какво става с Георги. 
Климентина му обяснява, че още нищо не се е оправило с неговата работа. 
Директорът го питал какво става с жителството, защо не е уредено. От личен 
състав непрекъснато питали защо бил с неуредено жителство.”  
 
На 09.01.1973 г. в телефонен разговор със Стефан Кожухаров, Климентина 
казва: 
“- Много съм притеснена Стефане. 
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С: - Какво ти е бе Климентинче? 
- Абе Георги още го няма, но това нищо не е, случвало се е и друг път да 
закъснее. Обаче се обади вуйчо му, който трябваше да действа за оставането 
му в София и с някакъв гробовен глас ми каза да му се обади. Попитах има ли 
нещо ново, а той ми каза “той ще ти обясни и” и затвори телефона. След което 
нито той се върна, нито вуйчо му се обади. От два часа ходя като изтървана по 
стаите.  
С: - Че сега ли се решават неговите проблеми? 
- Те се решават от две години, както ти е известно, но сега вече от 
предприятието повдигнаха въпроса, че не може повече да остане… 
С: - Егати, те от нова година трябва да ги оправят.. 
- Него трябваше да го оправят още от ноември и все го търпяха, търпяха.  
Доста (?) наши познати не само не са получили, ами напротив, а имаме и други 
неприятности на главата все в тоя дух и съм просто настръхнала. 
С: - Ей, много неприятно бе! 
- Абе, неприятно. Какво да ти кажа, всичко се изживява. Здраве да има, но нали 
знаеш колко ще се усложни. Страх ме е от провинцията. Не за друго, но нали 
знаеш как е там. Дето се вика да шушнеш, ще се чуе, а той както е навикнал… 
(NB: “Навиците” са придобити отдавна, така че в столицата, в провинцията 
или в затвора, аз никога не съм “шушнел” и майка ми я предупреждаваше, 
преди “да се вземем”, но тя й отговаряше, че е… “готова да върви с мен до края 
на света”.) 
С: - Ама, разбира се, бе! 
- Нищо не знам какво е станало. Може да е нещо хубаво, но по гласа му се 
чувстваше. Уж беше обещал с много сигурност. Даже казваше, че ще се действа 
чрез съда, т.е. да се подаде една жалба и да реши Върховния съд, но какво е 
станало не знам. Нали търсят сведения, това-онова и човек не може никога да 
бъде сигурен. 
След това Климентина се интересува дали Стефан е предал статиите си?” 
 
На 16.01.1973 г. Тодор Пенков съобщава по телефона (М-“Пирин”), че 
въпросът се “движи” от  Мл. Костов и по всичка изглежда ще бъде решен. И 
добавя:  
Т.П.: Слушай, утре в кино “Млада гвардия” щял да говори Евтим Тимев, в 19,30 
часа. Ако те интересува, ела да го чуеш…” 
 
На 17.01.1973 г. уговаряме по телефона с брат ми и с баща ни пътуването до 
Любимец. 
 
На 18.01.1973 г. Климентина разговаря с Краси. Тя я пита ще дойдат ли 
довечера на кино? 
“- Не съм съвсем сигурна Краси защото руснаците са се обадили, че ще дойдат 
и Георги вика, ако седят по-докъсно не мога да им кажа: Аз съм на кино. 
Кр.: - Какви са тия? 
- Тези на които са книгите.” 
Подчертаното е от копоите, които са поставили резолюции: 
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“Др. Пантелеев 
Да се съгласуват с другаря Т. Тодоров мероприятия за установяване на 
руснаците!” 

Подпис полк. Гелков” 
“Др. Карабожиков 
Говорено е с др. Т. Тодоров и те ще се занимават по руснаците. 

Подпис Панталеев”  
 
23.01.1973 г. Климентина отново, както всеки ден, разговаря с Краси: 
Кр.: - Какво има? 
- Ами викаха мама при съседите. Можеш да си представиш какъв страх брах, 
сутринта пристигна един чичко тука. 
Кр.: - Заради Далечния изток ли? 
- Заради близкия Запад. А аз не знаех за какво е и помислих, че е за нашия 
човек. Ти нали знаеш каква паникьорка е, ще започне да говори едни 
глупости, ще я оплетат хубаво, че ще се чудя после… (NB: Какъв ужас! 
Дисидентката бере страх, защото копоите ще разплетат моята конспирация с 
тъщата!)  
 
На 25.01.1973 г. вуйчо ми Тодор се обажда във връзка с откупуването на 
къщата в Любимец и казва, че ако баща ми се разтича, най-малко 35 хиляди 
лева могат да се вземат. Аз му възразявам, но Пенков настоява на неговото и 
ми казва, че като искаме, нека да направим дарение на социалистическое 
государство, на което отговарям: 
- Виж какво, мене ми е все едно, моите сметки са други, нали знаеш? 
В.: - Знам, знам, тебе те знам аз. Ти си между Васил Левски и Христо Ботев… 
- Добре, от Младен няма нищо, нали? 
В.: - Той каза: “Каквото можах, го направих.” Документите са представени в 
Изпълкома. Те си имат дати на които се занимават с тези въпроси, като се 
наберат повече случаи. Това ми каза Младен, така че в СГНС е чакане, а ти виж 
да съберете с твоите началници повече подробности по въпросите, които 
събуждат оня специален интерес. (NB: Работата е ясна, вуйчата е смутен, а 
Младен постъпва като Пилат. Всъщност, до края на януари той само беше 
занесал документите ми в СГНС, а аз в Първи райсъвет на “Леге” където се 
ожених преди 7 години…) 
 
 
 
 
 

 
ГЛАВА Х LIII 

МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО (III) 
С ГЕДЕРЕЙСКИТЕ АВТОМАТИЗАТОРИ. 
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МОНОЛОГ ЗА БОТЕВ 
Докато се разгъваха тия “драматични баталии” между уволнението и 
връщането ми, Борис Димитров, който имаше опит в “двустранното 
сътрудничество” и знаеше къде е келепира, организира поредната 
“международна” среща с гедерейците. Тя щеше да се проведе в Пампорово. 
Четиричленната им делегация, състояща се от две двойки, пристигна в края 
на януари. “Халата” комплектова нашата в състав Борис Георгиев, бать Косьо, 
Неделчева и аз. Обекти на “съвещанието” от наша страна отново бяха 
разтяганията на локуми за крупните ни успехи с реализацията на 
полуавтоматичния проект за “Хлебозавода”, прилагането на математическото 
моделиране за нуждите на търговското планиране и разбира се 
перспективата, която откриваха присвоените и “подобрени” от ст.н.с. и КИН 
Борис Диимитров проекти на Куби. На първо място - “Хранителните стоки” 
или “първият български слон”, както наричахме на шега многострадалния 
проект. Той бе изоставен на произвола на бай Петър Стоянов, а неговата 
“главна специалистка” Маргарита Неделчева беше в делегацията, за да го 
представи. Боре трябваше да направи обзор на “цялостната работа” на ИЦ, а 
бать Косьо или д-р Бояджиев щеше да ни бъде в помощ и преводач със своя 
превъзходен немски. Командировката беше за пет дни и като изключим 
рутинните ментарджилъци, представляваше една приятна зимна почивка за 
сметка на “народните маси”, които заместваха кръчмарските. “Съвещанието” 
се проведе в един от най-хубавите зимни курорти в Родопите – Пампорово, 
който не бях посещавал дотогава. Прекарахме скучни “работни дни” и 
незабравими вечери в ресторантите на Пампорово. Тук, освен хубавите 
манджи, имаше и цигулари от малцинството. Те размазваха “на ушето” ония 
покъртителни песни на маджарските цигани, които ти бъркаха в джигера и 
настройваха сантиментално. Вадех петолевки и ги лепях по челата на 
музикантите и те почти през цялата вечер се въртяха около нашата маса, а на 
тръгване ни съпроводиха с музиката си до вратата. След вечерята направихме 
една дълга разходка по снега. Пътят към хотела, осветяван от луната, беше 
заграден от двете си страни с полегати склонове и снежни преспи. Спускането 
по тях можеше да се спре само от гъстите храсталаци и борови дървета на 
няколко метра. Природата и погълнатия алкохол предразполагаха към 
откровенност и сантиментални пориви. С по-младата, тридесетина годишна 
русокоса Моника се разбрахме, въпреки моя “немски”, че не сме 
верноподанници. Тя само ме молеше да не говоря толкова високо, защото 
водача на делегацията им бил партиен активист и ухо на ЩАЗИ, който можел 
да докладва след завръщането им. Моника ми довери шепнешком историята 
на по-голямия си брат - беглец в ГФР. Той успял да се измъкне от 
“работническо-селската държава”, преди тя да опаше западните си граници 
със “Стената на срама”, където се стреляло на месо. Разказа ми и за свой 
познат, който бил убит на стената. Понеже изразих гръмогласно единствената 
ругатня, която знаех на немски тя ме дръпна за ръката и полетяхме по склона. 
За да не остане назад и по-възрастната немска делегатка, която ми беше 
хвърлила око, скочи след нас в снежната преспа. Издрапването на склона ни 
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струваше доста усилия… С цената на много свличания се изкачихме до пътя, 
където колегите бяха започнали да се тревожат от изчезването ни в 
тъмнината. След това, по останалия път, на връщане към хотела, Моника ме 
беше хванала под ръка, но към нас се присъедини и колежката й, и нищо не 
можеше да я накара да ни остави насаме. .. 
Имахме още една такава вечер в планината, която повдигна съвсем 
настроението на “съвещаващите се” и особено на гостите, но на това трябваше 
да сложим край не само поради осъдителните погледи, които ни отправяше 
главата на немската делегация. Такива извънредни разходи се предвиждаха в 
командировачните само за “правоимащите”. Ако тия пиршества продължеха 
до края на петте дни, заплатите ни щяха да хвръкнат, а срещу това бать Косю 
възразяваше най-енергично: 
- На тебе Константинов ти е лесно, нямаш ни дете, ни коте, а аз трябва да 
храня челяд, която е зинала ей с толчави челюсти. 
Макар и за два дни, и за наша сметка, видях че за “отговорните другари”, 
които се “съвещаваха” ежедневно, животът им наистина ще да е бил един 
безкраен празник. Заради тая “долче вита” те казваха “с кръв сме я взели, с 
кръв ще я дадем”. За съжаление, плебсът отказваше да проумее 
елементарната истина, съдържаща се във второто просто изречение… 
Признавам, че по обратния път бях раздвоен и изпитвах известна тъга. 
Очевидно, “сладкият живот” корумпира и най-“твърдокаменните” 
революционери, а що остава до лумпенавангарда от БКП комуто сталиновите 
богатири сервираха властта.    
В София “съвещанията” продължиха под ръководството на Борис Дмитров. 
Реши се да върнем визитата на нашите колеги през юни в ГДР и си обещахме 
да се видим отново, а дотогава да си пишем, но аз забравих да си разменим 
адресите. Банкетът в чест на гостите се състоя в ресторанта на хотел “Рила” в 
последната вечер от пребиваването на гедерейските асуанци. На прощалната 
вечеря Моника беше в блестящо бяла копринена блуза и дълга черна пола, 
която прикриваше добре тънките и като пищялки крака. Иначе главата й 
беше прекрасна. Забавлявахме се добре и когато идваха да я канят на танц, 
отказваше въпреки настояванията ми, защото не можеше да играе с мен – аз 
така и ни се научих да танцувам. Държанието ни по време на вечерята беше 
такова, гледахме се влюбено, като за последно и с известна тъга, че “Халата” 
когато говореше за нея ми казваше “Твойта”. Тя щеше да си замине на следния 
ден с другите шваби и повече нямаше да се срещнем, въпреки обещанието да 
се видим пак. Остана само един мил и чист спомен. Изпреварвайки 
подканянията на КИН “да се отсрамим”, защото Центърът бил изчерпил 
предвидения за сувенири бюджет, й подарих само един букет и един от 
нашите кичови сервизи за шнапс да й напомня за пампоровските вечери. До 
аерогарата ги изпрати бать Косьо, който като се върна, ми предаде листче на 
което Моника беше изписала координатите си в Берлин. Разменихме 
картички за пролетта. Получих и една нейна снимка, която поставих в том от 
пълното събрание на марксовите съчинения, защото знаех, че никой няма да 
ги отвори, но когато се завърнах от парижкия “хаджилък”, разбрах че 
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Климентина ги е подарила на свой колега от Института по философия към 
БАН – от онези “учени”, чиято задача беше да полират студентските мозъци.  

* 
Завръщането от планината в ежедневието на “реалния социализъм” ми 
подейства отрезвяващо. В мое отсъствие по телефона в къщи се бил обадил 
Мирослав и ме “разконспирирал”. Предвид близкия край на 
предупредителния срок в заповедта за уволнение, той искал да ми помогне с 
намирането на работа в близост до София. Казал на Климентина да ми 
предаде, щом се върна, че мога да бъда назначен на гара Искър като 
арматурист, където съм щял да работя като програмист. Бил уредил среща с 
началството на програмистите и трябвало да отидем заедно, за да ме 
представи. Така тя разбрала, че имам проблеми в работата. Поиска обяснение 
и трябваше да й показвам заповедта за уволнение. Първата й реакция беше 
удивително спокойна: 
- Батко, щом много знаят, що не им таковаш майката и не хванеш пътя през 
границата.  
Това предложение, което в последствие тя щеше да повтори, съвпадаше 
удивително с намеренията ми и аз се сепнах дали не съм изтървал нещо в 
съня си. Отговорих й непряко: 
- Защото първо трябва да се разведем, макар и формално, иначе ще теглиш 
много… - Не, това няма да направя. В нашия род няма разведени, а и 
времената сега са други. Ето, Таня и Мики заминаха, пък нищо не последва. 
Освен това, аз съм ученичка на Дмитрий Сергеевич, който е духовен 
наставник на Людмила Живкова, а и Тодор Павлов беше близък с баща ми, 
така че не се безпокой за мен. 
Вдигнах рамене и повече нищо не казах. Може и да проверяваше намеренията 
ми? Или се нуждаеше от известно време, за да осъзнае случилото се. Само си 
помислих до какава степен бяхме чужди и че понякога съвместно “изядената 
торба сол” не е достатъчна, за да се опознаем. Навярно е така, когато мериш 
другите със собствената си мярка. Тя ме сравняваше с гастарбайтерската 
двойка на сестра си и зетя. Но като че ли постепенно я обземаше паника. 
Разбираше, че идеята с гара Искър е бош лаф и ме питаше какво мисля да 
правя, къде ще работя? Започна обсъждане за бъдещето на семейството ни. И 
дума не стана да дойде с мен, ако не до края на света, до евентуалната ми нова 
месторабота. Когато я уведомих, че възнамерявам да започна работа в 
Благоевград, вдигна олелия до бога. Защото там, макар и отвреме-навреме, 
щяло да й се налага да прекарва неделните дни в обществото на майка ми и 
братовото ми семейство. Тази възможност тя разглеждаше като природна 
катастрофа. Нито за момент не помисли колко ми струва седемгодишното 
общуване със “съквартирантите”, с които нямах и не можех да имам никаква 
духовна близост. За да не изострям отношенията, оставих нещата “в божиите 
ръце”, тоест на самотек в очакване на развръзката в едно неопределено 
бъдеще, която очевидно всеки си представяше по своему. Животът 
продължаваше както преди, само, че малцината мои приятели, които се 
отбиваха редко, особено тия които имаха малки деца, като семействата на 
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Мирослав или Илия Кехайов, предизвикваха у нея алергия. Пред тях тя не го 
показваше, за да не наруши условието при което се съгласих да се преместя от 
Подуене, но не криеше недоволството си. Когато се налагаше ги посещавах 
сам. Вместо да напусна “семейното гнездо” дефинитивно, прецених, че ще 
бъде по-добре да изчакам, оставяйки на копоите да ускорят отлитането ми от 
него.  
Така, домашният терен се оказа зает изцяло от нейните роднини, колеги и 
приятелки. Те идваха, а аз се прибирах в стаята, защото нямаше какво да си 
кажем, без да се наруши семейния мир. Когато в един от съботните дни се 
върнах по-рано от работа, заварих цяла тумба учени гостенки от 
литературния институт. Климентина беше в добро разположение на духа. 
Пенков й казал, че уволнителната заповед нямала голямо значение. 
Директорът ми само искал да се застрахова, а иначе работата, благодарение 
на Младен, се нареждала. Тя ме представи на компанията, която обсъждаше 
шумно някакаъв професионален проблем. Запознаха ме с предмета на 
вълненията си. В центъра на вниманието им беше начинающата, но 
обещаваща “ботевоведка” от последната генерация Стефка Таринска. Била 
защитила наскоро дисертация, посветена на Христо Ботев. Отпечатана със 
средства на БАН, като помагало за учащите се, тя донесла на авторката 400 
лева за труда й. С тях Стефка си купила кожено палто, което предизвикваше 
смесени чувства на възторг и завист. Заинтересувах се от частта, третираща 
идейното кредо на поета и публициста. Разбрах, че “ботевоведката” не беше 
допуснала никакво отклонение от канона. Христо Ботев беше революционер 
патриот, революционен демократ и социалист-утопист, приближил се плътно 
до марксизма. На учениците се оставяше сами да се досетят, че е предтеча на… 
Тодор Живков.  
Напразно се опитах с цитати от публицистиката му и факти от осакатената 
още през 1915-1929 г. “дисертация” на Евгени Волков или от полемичната 
брошура на нашия Иван Рачев - “Христо Ботев не е марксист” да разколебая 
шаблонната терминология и поставя под съмнение научната злоупотреба с 
невежеството и доверчивостта на подрастающото поколение. Срещнах стена 
от бетон. Не мисля, че беше от незнание. Кожените палта си имат цена и 
“научните работници” трябва да я платят. Изригнах несдържано: 
- От учени, като вас, поетът вече няма онова обаяние, което изпращаше с 
песните му на разстрел поколения революционери. Аз съм един от 
последните, които все още са способни да се екзалтират от стиховете и 
фейлетоните му, без да ги подлагат на дисекция. Дори моите връстници вече 
слушат със скептицизъм или зле прикривана сънливост хвърлените като 
бомби ботевски истини, които ги изобличават. Светът се е превърнал в една 
огромна панаирна палата и Ботев е ненужен. Той стои още по сергиите на 
някои изложители, но вие го изхвърлихте от душите… 
- Никога не е имало толкова издания на пълните му съчинения, а Зарята на 2 
юни започва с неговото име… - прекъсна монолога ми една от гостенките, но 
това само ме нервира и аз продължих без да я удостоявам с отговор. 
- … вие го убихте за втори път. Откакто съм си излязал от затвора не съм чул 
никой да запее песните му, нито да се заинтересува от смисъла на живота му и 
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на героичния край на поета. Има ли разлика между вашето мъртвешко слово 
за него и надвесилия се над трупа му бай Ганю от карикатурата, които 
произнася: “Тц-тц-тц, харно момче беше, ама сам си я докара!”? Вие 
помогнахте на властниците, които за разлика от цар Мидас, имат 
способността да превръщат във фекалии всичко до което се докосват… 
- Батко, батко все пак говориш пред дами, подбирай изразите си! 
- … вие го убихте отново и много по-безвъзвратно от турците. Ако 
някогашните политически шмекери го обсебваха, за да повлекат след себе си 
избиратели и бъдещи службогонци, все пак сред тълпата, която лазеше към 
Вола с пъстроцветните си знамена и се биеше, за да го зачисли в своята 
партия, имаше и искренни и страстни ентусиазти, които отиваха на смърт с 
“Тоз който падне в бой за свобода…” или “Няма власт над оная глава, която е 
решила да се отдели от плещите си в името на свободата на цялото 
човечество!” Чували ли сте днес някой млад човек или мома да запеят “Кавал 
свири на поляна” или “Тежко, тежко, вино дайте пиян дано…”? Не, защото 
партийните агитпропи ще кажат, че вече не им е тежко и затова не искат 
вино… Виж, ракията е друго нещо и статистиците заедно със съдържателите 
на “хоремази” могат да засвидетелстват, че раята днес поглъща 4-5 пъти 
повече долнокачествен алкохол от онова робско време. В този случай 
агитпропите ще кажат – те винаги има какво да кажат – че е от нарастналото 
благосъстояние. А вие и след вас, жалките наплашени даскали пелтечат 
срамни глупости за предтечата на днешното светло настояще, убивайки още 
на ученическия чин любовта към този, който силно любеше и мразеше.  
А когато на вашия казионен 2-ри юни към лобните места се понесе 
маймунадата от първа, втора, трета и т.н. категории, задъхващи се “активни 
борци”, затлъстяли от банкети и хванали маясъл от седене в креслата, когато 
бандата от людоеди, лакеи, доносници, блюдолизци и шутове от политбюро 
до “творческите съюзи” с малките си кръвясали, като на нерези свински 
очички, обградени от синьокапи заптиета и предвождани от полуграмотния 
идиот от Държавния съвет, преоблечен като турист-тиролец запее или 
загрухти “Къде си вярна, ти любов народна”, тогава Ботев навярно се 
преобръща в незнайния си гроб…  
- Това вече e прекалено, аз не искам да слушам такива хули – рече Елка 
Бакалова, скочи и се сбогува набързо със събралите се културтрегерки, но аз 
вече нямах спирачки: 
- … а горе, на върха, “сред пустинния Балкан” започват пиянски оргии, 
спомени за героичното минало на “Янко” и плюскане до повръщане 
или…осиране. И когато циничният карнавал завърши върху зелената морава, 
могат ли да се намерят някои наивници у които поетът е оставил святи 
чувства? Затова, днес Ботев е само дикона, която като за гавра, виси зад гърба 
на някои от отговорните другари. А иначе му строят паметници, кръщават 
улици и училища на името му, приемат постановления за повдигане на 
патриотичния дух на младежта и на “тържествената заря” през топлата юнска 
нощ го нареждат до Стамболийски, Малчика, Йорданка Чанкова, пардон 
Николова, Трайчо Костов и други паднали в борбата срещу турското робство, 
капитализма, фашизма и строителството на социализЪма.  
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Ето в каква компания наредихте него и себе си – ботевоведки, кандидатки на 
славата, доктори на науките и член кореспондентки, пишещи по заръка на 
партията, за да докажете, че поетът бил нейн… “кандидат-член”. А той, 
сиромаха, нали е мъртав, мълчи и не може да ви отговори. Но и да можеше, 
това е без значение. Важно е да ви платят за “дисертациите” и да си получите 
30-те сребърника върху заплатата. В добавка хонорарите за статиите по 
случай смъртта и раждането му, с които можете да заплатите освен десерта 
към обяда и аперитива преди вечеря и едно вилно място с изглед към Вола… 
Няма ли да се засрамите най-после от себе си?  
- Батко, съвсем прекали… ти пак ли си пил? 
- В нашата епоха и предателството е обезценено. Юда Искариотски получи 30 
монети от благороден метал, а на вас дават тридесет левчета без стойност с 
които, ако речете да се обесите като вашия предтеча, едва ли ще ви стигнат за 
едно истинско конопено въже и за сапуна… 
Тук настъпи невъобразим хаос. Гостенките се навдигнаха възмутени и се 
разцелуваха с домакинята след което се насочиха към изхода, съпроводени от 
кънтящия ми глас: 
- … но това не ви пречи ни най-малко да се чувствате превъзходно в кожените 
палта, платени в брой срещу одраната кожа на Ботйова. 
След като изпрати компанията от кандидатки и действителни “научни 
работнички”, Климентина се върна вбесена и крещеше истерично задето съм 
разтурил тяхното “мило тържество”: 
- Не можеш да си позволяваш тоя език с колегите ми. Пък и пред когото и да е 
в мое присъствие. Между тях има и партийки, които утре могат да ме 
насадят… 
- Слушай, аз съм платил скъпо за свободата, и съм готов да доплатя със 
смъртта си. Никога не съм ти обещавал нещо друго и ако това което съм не ти 
харесва, значи си направила грешен избор. Можеш винаги да поправиш 
грешката си. 
След тия думи станах, облякох балтона и излязох в късната и студена вечер. 
Навън се разхождах дълго, после отидох в архивното кино и гледах “Капитан 
Молнар” с Хари Бор. Когато се прибрах всичко беше утихнало. Стаята беше 
празна. Запалих лампата и видях върху леглото бележка. Пишеше: “Отивам в 
Краси. Там ще спя.” Това нейно решение ме зарадва. Предпочитах да бъда сам. 

* 
След няколко дни спречкванията ни утихнаха, като във водева чаша и 
Климентина се лигавеше в мое присъствие по телефона със Стефан 
Кожухаров, като се “заканваше да отиде някой ден на гости и да му открадне 
книжките…” 
Наскоро след “ботевоведките”, на гости дойде компанията от нейни 
приятелки. Повода беше годежа на Ана Рашкова. Тя имаше леля в Атина, 
която я сватосала с Том – тяхен далечен роднина, който работил в Щатите, 
като ендокринолог. Беше ни го довела, за да го представи. “Народната власт” 
им разрешила да сключат граждански брак. След това щяха да заминат отвъд 
океана - още един повод за завист. Поздравих Ана за разрешението и 
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солидните връзки на калеко й “Агамемнон” с “народната власт”. Тя разбра 
намека ми и ме гледаше малко изплашено, но аз я успокоих, като й казах, че 
нямам никакви контакти със службите на новата й родина. Предполагах 
обаче, че сигурно ще я питат за тия връзки и за още много други неща. 
Вечерта продължи “нормално”, Том направи много снимки, водеха се битови 
разговори в които младоженеца не можеше да участва поради езиковата 
бариера. Тя ми попречи и на мен от което Климентина беше доволна, заедно с 
всички останали. Особено, когато се оттеглих, пожелавайки на гостите 
приятно продължение. На следната вечер, когато братът на Ана, Рашко се 
обади да пита дали случайно не сме намерили една капачка от обектива на 
фотоапарата на Том, казах, че само скъперник с доход от 8000 долара месечно 
по онова време, може да безпокои хората за капачка, която струва два долара. 
Това не се хареса на съпругата ми и тя ме клъвна: 
- Човекът си пази нещата, не е като тебе разсипник, който живее ден за ден, 
като катунарите. 
Отминах без отговор забележката, защото беше безмислено да разговарям с 
нея за собственическия “инстинкт”. По телефона се обади женски глас и 
Климентина ми подаде слушалката. Тя не можа да го разпознае и наостри 
уши. От другия край на жицата Севдалина поиска след 20 минути да бъда пред 
централния вход на “Ал. Невски”, където щяла да ме чака…  “Скарлет”. Много й 
било необходимо да ме види! Отказах защото нямах време, нито желание за 
дръгнене на сърбогъзици… под сводовете в полумрака на божия храм. Също 
като в романите и филмите от 19 век. 
 
Както е регистрирано от М”Пирин”, на 11.02.1973 г. в 20, 25 часа ми се обади 
Пипи: 
П.: - Какво правиш Гошо? 
Г.: - Благодаря, добре съм. 
П.: - Чух разни неприятни работи, вярно ли е или не? 
Г.: - Да 
П.: - От центъра ли произлиза историята или не? 
Г.: - Формално е от оттам, а как е съвсем точно – нямам пълна информация. 
П.: - Борис Димитров ли поиска да се разкараш? 
Г.: - Той ме извика и ми каза, че е дошло някакво циркулярно писмо от съвета 
в което им искали да дадат информация за лица, които не са софийски жители 
и са на работа при тах. 
П.: - Добре, има ли такова нещо или не си разбрал? 
Г.: - Писмо по всяка вероятност има, но ти разбираш, че “моите приятели” биха 
могли да извадят писмо и от Светия Синод. 
П.: - Естествено… 
Г.: - Та това е положението, на работа съм до 22 февруари.. 
П.: - А после? 
Г.: - После, понеже съм уволнен и нямам нито временно, нито постоянно 
жителство, ще си търся работа в провинцията… 
П.: - Ще трябва да се видим, поздрави Климентина. На нея, предполагам, й е 
пет пъти по-криво отколкото на теб…” 
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Що се отнася до мен, никак не ми беше криво, даже напротив. Тя се обади след 
няколко дни до работата ми. Предадох й последните новини и я съпроводих 
до майка й. Покани ме да се качим горе, но отказах под претекст, че ще имаме 
гости. Сбогувахме се, като й казах, че ако не бях спрял да пия, това беше един 
добър повод. Обещах да й се обадя от там където съм започнал работа. Поех 
пътя към къщи с надеждата, че няма да заваря никой. Макар, че се беше 
стъмнило, усещах присъствието на копоите, затова дълго криволичих по 
улиците, забавлявайки се с прибежките им. Когато исках да ги изненадам, 
влизах в някой случаен вход и ги наблюдавах как се въртят отвън, а веднаж 
видях един от тях да тича нагоре по стълбите в чието подножие се бях скрил. 
От СГНС продължаваха да баламосват Младен, той баламосваше Пенков, а 
последния – мен. Вуйчо телефонира: “На 14.02.1973 г. казали на Младен, че 
нещата се уреждат. Отговор ще има тази неделя, може и в понеделник, а може 
и до края на седмицата, но аз не мога да му се обаждам всеки ден, защото ще 
му дойда до гуша.”  
- А на мен вече ми е над гушата и ще се удавя, ако продължаваме тая игра с 
копоите… 
На следващия ден реших сам да проверя резултата на ул. “Леге” където 
миналата година също бях депозирал един набор от моите бумаги за 
жителство. Вуйчо ми поиска да дойде с мен. Не отказах, само го замолих да не 
се меси и по-добре да ме изчака в коридора. Вместо някакъв голмец, потърсих 
чиновничката, която ми беше дала преди няколко месеца входящото номерче 
“Г-13” от отдела в Ленински райсъвет, който се занимаваше с кандидатите за 
софийското жителство. Архиварката намери сравнително бързо моето 
“досие”, погледна го, вдигна очи и ми каза както ми се стори със съчувствие: 
- Само седмица след подаване на документите на 1.ХI.1972 г., по нареждане на 
ДС въпросът Ви е оставен без последствие.    
И тя ми показа, нещо което не й беше позволено - формалния отказ, с 
едноседмичен срок за обжалване, който бях пропуснал. В мотивите върху 
формуляра на “Молбата за жителство”, съответният “докладчик” на “народния 
съвет” бе изписал с едър почерк: 

“Не. Няма основание. В молбата има непълноти. Няма жилище. 
Осъждан е. Няма заверка, че съпругата му е софийска жителка, за 
да иска жителство по т. 2 “г” – брак” 
За писмото на зам.-министъра, като основание, не пишеше нищо.   
Долу информирах вуйчо ми за “резолюцията” и му казах: 
- Панев ви е баламосвал от самото начало с усукванията си за комисиите, 
които се събирали периодично и разрешавали или отказвали жителство на 
кандидатите. Шарлатанинът е разобличен, само не зная дали и кумецът на 
Тодор Живков не му е съучастник. При всички случаи можеш да носиш много 
здраве и на двамата - на Младен и на софийския кмет от… общинския бик.  
Той започна да гледа като носорог, после  рече да вървим при Младен. Казах 
му, че следващата комисия за която кандидаът-члена на Полит бюро е 
говорил на “кумеца” ще се свика на гръцките Календи. Добавих още, че 
очакванията им да ме “приобщат към мирното изграждане” на 
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робовладелското общество няма да се сбъднат, че играта ми е втръснала и аз 
отивам на работа, след което потеглих към Центъра в очакване на 
развръзката.  
На 17.02.1973 г. е регистриран телефонен разговор с Петър Пеев: 
П.: - Хайде да се видим, не е гот така. 
- Трябва да се видим, защото аз скоро заминавам 
П.: - За къде бе? 
- Ами за там, където вие сега не можете да дойдете, както е казал Исус на 
учениците си… 
П.: - А ти продължаваш да четеш библията, хората в трудни моменти 
прибягват и до нея… 
- В сряда ми изтича мандата, а пък от съвета окончателно си казаха думата. 
П.: - С мотиви или без мотиви? 
- В тая страна обикновено никой не се мотивира. Но има ли значение дали е 
със или без мотиви? (NB: Не исках по телефона да разказвам какво бях прочел 
“под секрет” при благоразположената архиварка.) 
П.: - Е, и? 
- Не се интересувам вече. 
П.: - Да, значи ти си добре? 
- Да…” 
Този път се бях приготвил окончателно за издаване, макар, че заместник все 
още не беше назначен. Мислейки че най-после с моето чиновничество 
наистина е приключено, дадох още един прощален банкет в апартамента. 
Буки го нямаше, нямаше и скръбни физиономии, защото на мен ми беше 
радостен и не можех да го скрия. Белчевска, която седеше от дясната ми 
страна, ме попита вярвам ли й и не си ли мисля, че може да е приела офертата 
за предложеното й вакантно място? 
- Данче, ако си го сторила, бих те разцелувал пред всички, защото не знаеш 
каква услуга ми правят тези, които са ме подгонили. Но, не съм изгубил вяра в 
приятелите си и мисля, че ти си между тях. 
- Благодаря ти шефе. Бих се чувствала ужасно, ако ме подозираше. Сега ми е 
леко и освободена от глождещи мисли, ще изиграя един кючек в твоя чест. 
Бях си донесъл фотоапарата, за да си направим снимки за спомен. Снимах и 
нейния танец с неподозирани сластни движения на корема и задницата. Тя 
наистина игра така, че предизвика ръкоплясканията на всички. Към края на 
работното време се разцелувахме с колегите, огледах стаята като за последно 
и си тръгнах. Утре трябваше да бъда в центъра, за да се сбогувам и там с 
хората и да докладвам на КИН в какво състояние оставям нещата, да му оставя 
служебния телефон на брат ми и да му кажа, че винаги може да разчита за 
консултации през следващите месеци. 
В къщи също знаеха, че утрешния ми ден е последен, но когато се завърнах 
вместо гробарското настроение, което цареше през последните дни, ме 
изненада радостната им възбуда. Тъщата ми съобщи, че вуйчо е говорил с 
“големеца”. Според него причината за отказа била в това, че писмото не било 
подписано от самия министър Георги Караманев. Когато й казах, че това вече 
не ме интересува защото ми е дотегнало да ме разиграват като маймуна, тя 
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запита няма ли възможност да остана, ако не на гара Искър или в Кремиковци, 
поне в Перник, за да сме по-близо с Климентина. Вместо да й кажа и на нея, че 
това не ме интересува, отговорих че това отдалечаване ще бъде полезно и за 
двама ни. Бяхме се изнервили доста и така всеки щеше да може спокойно да 
направи равносметка на изтеклите седем години откак получихме брачното 
си свидетелство: 
- Това изпитание е най-дребното и е добре, че проверката започва с него. Ако 
не я издържим значи така е писано. Нали казват, че първите седем години 
били критични за всеки брак. Ние издържахме вече цяли два месеца отгоре. 
По този случай, утре ви каня на вечеря в “Ашингер”… 

* 
В предпоследния работен ден на 21.02.1973 г., когато бях в Центъра, Боре 
Георгиев ми съобщи, че зам.-министър Ваклиев искал да ме види по 
възможност веднага… Отскочих до министерството и от пропуска ме опътиха 
къде се намира кабинета му. Още с влизането, той ме запита бих ли отишъл на 
двудневна командировка в Пловдив за инспектиране и евентуална ревизия на 
един проект на тамошните автоматизатори и след връщането да му 
докладвам за своята преценка?   
- Ще отидеш ли в командировка? 
- Утре изтича последния ми работен ден другарю Ваклиев. 
- Няма значение др. Константинов, направи го заради мен. (NB: Както се 
разбра по-късно, всъщност е било за ДС!) Ще ти бъде заплатен извънреден 
труд. 
Съгласих се и на следващата утрин трябваше да заминем за Пловдив с Марги 
Неделчева на оглед. Поради тая причина, официалната вечеря с жена ми и 
тъщата в ресторанта на ъгъла на “Гурко” и “Раковска” се отлагаше. Когато им 
съобщих новината по лицата им се изписа някаква смесица от надежда и 
разочарование. Извиних се заради тези разигравания в които нямах никакъв 
дял. 
- Защо си се съгласил да ти отнемат още един ден? – попита Климентина – Или 
си мислиш ли, че ще те оставят на работа? 
- Нищо не мога да мисля. По-важно е че съм се приготвил за всичко. А в 
Пловдив отивам да видя стария Гачев, защото и той ми се сърди. Тежи му 
самотата и всякакви мисли му минават. 
- Бъди внимателен все пак батко. 
Това нямаше нужда да ми се напомнят. Беше ми минало през ум, че може би 
ме изпращат в Пловдив, за да бъда арестуван по пътя или там, в чуждия град. 
Навярно от това непрекъснато напрежение през последните месеци нервите 
ми се бяха опънали като въжета. Не от уволнението - него го посрещнах с 
облекчение, а от револвера, който носех със себе си постоянно денем и нощем. 
Човек свиква с мисълта, че сетния му миг, може би не е далече, понеже не 
исках да бъда изненадан., трябваше да съм нащрек,  Затова, където и да 
отивах, все гледах зад гърба ми да е стена или ъгъл. По улиците се оглеждах и 
не допусках да бъда приближен от неколцина наведнаж. Когато беше 
невъзможно да ги избегна, пресичах улицата и тръгвах по отсрещния тротуар. 
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Спането с нагана не ме затрудняваше, зимно време носех “егерова” фланелка 
за изолация, а кожения калъф прикривах под лявата си мишница с дебелата 
ватена рубашка, с която лягах да спя...  
На сутринта се намерихме с Марги в купето. Билетите ни бяха с резервирани 
места. 
Беше рано и нямаше други пътници, освен софиянци, които работеха вън от 
столицата. Докато преглеждах вестника, влака пристигна на пловдивската 
гара. Имахме адреса, но на гарата нямаше кой да ни упъти и затова тръгнахме 
пеша. Пловдивчани се бяха размърдали и нали казват, че с питане се стигало и 
до Цариград, намерихме складовата база на ДСО “Търговия на едро”. В 
сградата на администрацията ни посрещна директора и секретарката му. След 
като показах командировачната заповед, тя ни отведе в съседна стая където в 
едно тясно помещение работеше колегата проектант. Неговият проект се 
намираше още в “идейна фаза”, което знаехме какво означава. Направи ми 
впечатление ниската цена, която бе поискал тукашния проектант. Той 
работеше по съвместителство и постоянната му месторабота беше в 
окръжния ИЦ. С местните търговци се беше спазарил за 800 лева. За да им 
реши проблема с автоматизацията! Един поглед върху папката с чертежите и 
обясненията му ни беше достатъчна, за да разберем че и в Пловдив 
мошенниците овладяваха терена. Направих му бележка, че подбива цената на 
проектантския труд и поисках да видя трудовия му договор. Оказа се, че такъв 
няма. Работеше на юнашко доверие в дома си или по два часа сутрин когато 
имаше нужда от консултации със счетоводството и плановия отдел. Взех си 
някои бележки и към 11 часа фактически бяхме привършили  с “инспекцията”. 
Нахранихме се в стола и следобеда нямаше какво да правим, но останах с 
Марги да се “съвещаваме”. Всичко беше повече от ясно. Все пак я посъветвах 
да бъдем умерени в заключенията си. В края на крайщата от утре щях да бъда 
безработен и си мислех, че не е моя работа да преча на “прогреса”, чийто 
количествени натрупвания рано или късно трябваше да изправят 
социализЪма пред фалит. Съставихме доклада в който предлагах 
пловдивския колега да работи в сътрудничество с ИЦ на МВТУ. Взех го със 
себе си, завериха ни командировачните и се сбогувахме с любезните 
домакини преди края на работното време. Бях вече свободен човек. Беше 
изтекъл последния ми работен ден. Отидохме до гарата, Марги да си завери 
билета. Тя го стори за по-късен влак, като че ли и на нея не и се прибираше в 
къщи и се разходихме из града, където вечеряхме в едно ресторантче. Не 
исках да ходя при Гачев гладен. Изпратих отново моята спътница до гарата от 
където тя си тръгна за София., а аз останах за да се видя със стария троцкист с 
който бяхме водили стотици разговори и спорове в пазарджишкия затвор.  
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общо взето, от съвкупността на документите, наричана популярно досие, 
може да заключим, че в моя случай “органите” са работили безрезултатно. Те 
са разполагали с несъществени данни от които при “нормални” полицейско-
прокурорски процедури, процес не става. Например, нямаха нищо за канала по 
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който замина Васил Йоцов през 1968 г., нито за този по който се внасяше 
забранената литература. Така и не научаиха, че през цялото време бях 
въоръжен и готов за среща с тях. НЯМАХА НИКАКВИ “СИГНАЛИ” за срещите и 
дискусиите с нашите анархисти Васил Народа, Христо Колев, Илия Петканов, 
Илия Кехайов, Иван Пандиев, Георги Донев, Ат. Бекяров, Венчо Чернев и  др. 
“Издънките” са идвали от чуждите с които е трябвало да бъда по-внимателен. 
Катрин Лвов и старият белогвардейски дърдорко Беляковски с логореята си 
пред доносниците са заострили вниманието на копоите и почти приготвили 
включването ми и в ГДОР “Комари”. Някой от авторите на справките са 
замесили и последния действителен троцкист Димитър Гачев в тази 
“престъпна компания”, което може би е било част от планираната нова версия 
на процесите от 1936/38 г. Така, макар че монтажите и репресиите никога 
вече нямаше да достигнат сталинските мащаби, те са си оставали 
необходимост и във фазата на “зрялия социализъм”. Веднаж, за да се държи в 
страх и подчинение раята, и втори път, поради законите на Норкот 
Паркинсън, валидни и за полицейската бюрокрация: тя си създава сама 
работа, за да расте и оправдава съществуванието си.  
Затова, като няма риба в “кухнята на канибалите”, и рака става за мезе. 
Копоите на ДС са започнали отново да се въртят около Петър Пеев и да го 
“проучват”. Те са “установили”, че е съден с мен, че е разведен и т.н., и т.н. и 
като няма друго, са извадили на бял свят детинските му увлечения по 
пречупените кръстове (на 15 г.) и кражбата на музейни пистолети (на 17 г.). В 
търсене на въображаемата “профашистка организация” за която някогашната 
му любовница от “априлското поколение” Севдалина Байчева е говорила с 
бъдещия архипоп Събев, ДС е превърнала и Петър в обект на един ДОП 
“Терорист”, подготвяйки прерастването му в нещо по-тлъсто, посредством 
присъединяване към нашето “дело” и на… Севдалина. Тя е някакъв уникум на 
сексуално-политическите фантасмагории и може би си заслужава отделна 
глава – илюстрация на важните дела с които са се занимавали “Щитът и 
мечът” на диктатурата. 
Как и кога точно е станала заварката между нея и Христо Събев не ми е 
известно. Може би са им помогнали копоите, чрез една “Комбинация”, 
провокация или “План”, който липсва в моето “Досие”. Така или иначе, 
търсейки съмишленици и съратници за своите грандиозни дела, те са се… 
намерили. Събев с неговия “Неокоминтерн” е попаднал на фиктивната “група” 
на Севдалина Байчева. Така той се е “свързал – както по-късно ще признае 
пред “органите” – с хора с тъмно минало, с анархистически и профашистки 
идеи”. (Бъдещият “отец” е категоричен, че Пеев е един завършен фашист!) 
Заедно, те създават един “естетически кръжец” с десетина члена около 
Севдалина пред който, неподозиращия нищо “Трети фюрер” Пеев щял да 
изнася... идеологически беседи… 
I. След тези главозамайващи разкрития и активни мероприятия на “органите”, 
моят ДОП/ДОР “ТЕРОРИСТ” претърпява долуописаните трансформации.  
На гърба на лист 4 от “ПЛАНА” срещу обект “Терорист”(ГКГ) с дата 18.ХI.1972 
г., ръководният копой полк. Панталеев е записал собственоръчно на 
15.02.1973 г.: 
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Др. Карабожиков 

Делото (“Терорист”) бе разгледано от ръководството на управлението (с ген. 
Петър СТОЯНОВ) на 15.02.1973 г.  и са дадени следните указания: 

1) Делото да се води активно в чист план и не се страхуваме за връзка на 

обекта с “КОМАРИ”, тъй като “Терориста” има друго направление на 
дейност. 
2) Да се документира неговата конспиративна дейност с обектите 
протичащи по “КАТИЛА” (NB: Христо КОЛЕВ Йорданов), “КОБРИТЕ” (NB: 
Димитър Иванов ДИМИТРОВ /пенсионер/, Йорданка Ангелова и Борис 
Георгиев СТОИЦЕВИ /пенсионери/, Борис С. КОСТАДИНОВ /пенсионер/, проф. 
Николай Статев НИКОЛОВ /пенсионер/, д-р Милка Георгиева СТОЙКОВА 
/пенсионерка/, Васил Костов МИХАЙЛОВ /пенсионер/ и доц. Христо Иванов 
ХРИСТОВ /преподавател в Софийския Университет/) и “ИДЕОЛОГА” (NB: 
Александър НАКОВ) 

Да се има предвид неговата експанзивност и не се допусне да 
извърши ТЕРОР! 
3) Да се провери в какво здравословно състояние е Гачев – обект на Окръжно 
у-ние на МВР Пловдив и да се изучи обстановката за поставяне на М-“Родопи” 
с цел да се установи/прецени характера на връзките му с Гачев. 

4) Да му се разрешава временно жителство! За да бъде разработван 
по-добре. 
5) Да не му се урежда от нас почването на работа. 

6) Делото “Терорист” да прерастне в ГДОР “Анархисти”, като се 
включат Севдалина Байчева и Петър Пеев, като обекти. (NB: Както 
допусках и казах на Пеев още тогава, ДС е искала да постави моите двама нови 
“съидейници” пред избора: репресии и евентуално нов съдебен процес ИЛИ 
капитулация, вербуване и свидетелстване срещу обект “Терорист”, който 
вече... “имал друго направление на дейност”, тъй като само бягството им е 
изглеждало недостатъчно – виж т. 1!.) 
 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
I. На 26.01.1973 г. Климентина се обажда на Краси и се оплаква, че е много 
разстроена и се съветва с какъв клин да изпрати Георги на Пампорово, тъй 
като отива с германци служебно за 5 дни от 30.01.1973 г. до 4.02.1973 г. и ще 
водят (NB: Важни държавни!) преговори там. Красимира смята, че той трябва 
да се облечедобре като отива на Пампорово, защото цялия хай лайф ходи на 
курорт там.  
На следващия ден съобщава на брат ми, че е “взела един хонорар и иска да ми 
купи нещо, та ако той може да й помогне”.  И по-нататък: “Ти ме амбицира да 
го правя красив. Той вика непрекъснато неща, неща защото се потя и ще 
направя якето на нищо – това е вярно де, ама в края на крайщата с пуловер не 
може да изкара. Той вече е един голям математически змей и не може, трябва 
да бъде съответно гледан”. 
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 На 29.01.1973 г. пак с Краси: “- Утре рано заминава и аз още нищо не съм му 
приготвила. Просто не зная какво да правя… Не знам дали да му изпера един 
бризентов панталон за разходки сутрин рано в планината…” (NB: Тя никога 
нищо не ми е приготовлявала и аз никога нищо не съм й искал. Цялият този 
втръснал репертоар, придружен със цвилене, опити за хумор и безкрайно 
лигавене, беше един смешен миш-маш от важничене, лъжи, “грижи за 
съпруга”, възгледи върху живота и т.н., и т.н.  от които ми се повръщаше.) 
Пет дни по-късно, на 4.02.1973 г. вечерта, Климентина се обажда отвън, че ще 
закъснее, а майка й я предупреждава да си идва навреме, че Георги може да 
пристигне всеки момент. (От Пампорово. Очевидно никой от двама ни не е 
скучал, нито си е губил времето.)  
 
СЪОБЩЕНИЕ 024260 от 6.02.1973 г. М-“Пирин”, записал 21301, обработил 
21278:  
В 8,50 ч., в разговор със Стефан Климентина с глас на “света Петка мъченица” 
му съобщава, че “май-май  ще трябва да се премести някъде в провинцията…”  
А на Краси в 9,20 ч. съобщава, че си “има разни ядовце, вече по-големички, 
защото май няма да стане тая работа с Георги. Нашите съседи са ги насвили 
ония да го махат оттам. Директорът подписал преди 15 дни, само че това 
говедо не ми каза. Срокът изтича на 22 т.м. 
Краси: - Ужас! (NB: Какъв ти ужас, той пеел човека!”) А аз се чудих защо не ми 
се обади снощи. 
- Хич не ми беше до обаждане, защото бях много разстроена, но като преспах, 
какво да ти кажа, животът е това. Лошото е че по този начин го изкарват из 
равновесие и човек не знае какво ще стане по-нататък!… Мам не знае, да не 
кажеш нещо пред нея, че… Вече нищо не виждам какво може да ни очаква. 
Краси: - Ами у провинцията, у провинцията. И там хора живеят… 
- Недей моля ти се ми приказва, защото само като ми кажеш провинция и мене 
ми настръхва косата.... 
Краси: - Той затова е бил толкова нервен…”  
В 9,38 ч. Климентина разговаря с Лиляна Грашева: 
- Между другото Лилянке, ще ти кажа нещо, но само ти и Стефан знаете, значи, 
(NB: + цялата рода и махала) Георги му е подписана заповедта за уволнение; 
Л.: - Ау-у /Климентина я прекъсва/  
- Шт! Толкоз! 
Л.: - О, Господи! Той върна ли се, починал ли си е? 
- Върна се, нищо не си е починал. То е било много напрегнато, по шест часа са 
били на заседания. Само по два часа са се разхождали. (NB: Аз никога не 
говоря за работата си, освен когато я ползвам като… параван.) Той е, какво да 
ти кажа, опитва се да го обърне на смях… (NB: То е от напрягането! ) 
Л.: - Изход ще се намери бе, не се тормози бе. 
- Ще се намери бе, но не ми е приятна тази работа. Едно непрекъснато 
напрежение, защо бе? Не мога да ги разбера защо те собствените си работи, 
които трябва да оправят, ги развалят. Защо?… Ще те чакам, по това време и 
Стефан ще бъде тук. Ще ви направя по едно хубаво кафенце… 
Съобщението е снабдено с резолюция на полк Гелков:  
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“Др. Панталеев, 

Бързо проучване на Петър Пеев, Стефан Хр. Стоев (NB: Идиот! Това е името на 
човека с телефона на “Скобелев” 14 от който се обаждат Лиляна Грашева и 
Васко Сарамандов, наверно тяхен близък. Очевидно копоите търсят сред 
упоменатите жертви с които да оформят “заговора на обречените” или да 
вербуват някои от тях!), Тодор Ал. Пенков и Мирослав Донев Иванчев с оглед 
изясняване характера на връзките им.  

Да се уточни с отдел V на обекта да се разреши временно жителство за 
успокояване на обстановката около него.”  
Да се ускори изучаване на обстановката в домът на обекта и съседите за 
провеждане на М “Родопи”.         
12.02.1973 г.                                                                                                  Гелков  
             
На 6.02.1973 г. в 20,20 ч. Мъж се обажда на Климентина. 
Кл.: - Като ми каза, че са пуснали заповед за уволнение и аз съвсем… 
М.: - Тази заповед е застрахователна. Тя не е от оня источник, който се 
съмнява той. Точно по това искам да говоря с него, кажи му като си дойде. 
Кл.: - Много, много се притесних… (NB: “М” е “Активният борец”, разочарован 
болшевик, начетен марксист и т.н. Тодор Пенков, който не се опитва да 
“притъпи бдителността ми”, а по-скоро, като че ли продължава да живее с 
илюзии спрямо “народната власт” и нейните “органи”.)  
На 8.02.1973 г. пак с М-“Пирин” за обект “Терорист” (“Родопите” още не са 
монтирани”) са придобили “важни информации за новите ужаси”  от 
разговорите между двете “К”: 
Краси: - Георги какво прави? 
Климентина: - Нищо, вчера се скарахме с него, та съм си скъсала нервите… 
Кр.: - Защо? 
Кл.: - Показа ми заповедта за уволнение, иска да ходи в Благоевград. Не знам… 
Един ден ако прескочи тоя срок, губи всичките си права и трябва да почва от А 
и Б. Нали знаеш какво е това. 
Кр.: - То не е ли с прекъсване? 
Кл.: - Не, не, не. И заплатата му се намалява наново ако започне и всичко. Не 
знам… Глупости вършат нашите (sic!), ама не знам, тяхна си работа. Много ми 
е терсене. 
Кр.: - Той там какво смята да започне? 
Кл.: - Не знам, някаква работа… Лошото е че че сега не е сигурно, че ще го 
назначат за математик. Те хората навремето търсеха, но са си взели вече. То 
не може току така да назначиш още един математик. Просто трябва да 
започне някаква работа… Само и само да е на работа. Много ми е терсене… 
Кр.: - Инче, недей само се отдава на лоши мисли. Дано пък се оправи! 
Кл.: - Красе, тебе те беше страх от едно мъмрене, че могат да ти навредят, та 
какво остава за това… Тук става дума за нещо толкова сериозно! Става дума за 
отиване в друг град и прочее. На 40 години не може човек да започва всичко 
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от начало. Мен от други неща ме е страх. Те сега по тоя начин му връщат 
всички дертове(?) и такова, не знам… (NB: Подчертаването е от копоите!) 
Кр.: - Ох, не знам, не знам и аз какво да ти кажа. А ти какво смяташ да правиш? 
(NB: Каквото са правили жените на декабристите!) 
Кл.: - Не знам нищо. То ще се разбере какво им е станало, защото ако е 
окончателно становището… Толкова беше свикнал с тая работа, беще почнал 
вече да го влачи тоя хомот, да им работи ама като идиот, да се връща капнал 
от умора. Капнал за тия свине! И директорът, и той… Абе…(NB: 
Подчертаването тук и надолу е все от копоите! А иначе, наистина не ми беше 
лесно с това среднощно “машинно време” и тая претоварена секс-програма!) 
Кр.: - Добре де, директорът не беше ли на негова страна? 
Кл.: - Абе, виж какво, директорът е страхливец какъвто светът не познава. 
Каквито са всички директори, те затова са директори. Един свестен човек 
става ли директор? Просто за всеки случай се осигурява. Пуска заповед за 
уволнение, защото го е страх да не би на него да му се карат нещо. (NB: 
Благоверната е възприела обясненията на Тодор Пенков.) 

Кр.: - Толкова време го търпяха, не се бяха сетили, а сега… 
Кл.: - Защото сега му изтича и разпределението! Разбираш ли? По-рано го 

търпяха за неуреденото жителство но имаше разпределение все пак, като 
млад специалист. Сега то изтече, предупредиха го още през ноември. Трябва 

или да си уреди жителството, или да напусне, разбираш ли?, 
Кр.: - Добре де, тука не може ли да си намери някаква физическа работа? 
Кл.: - Може, ама за всички курсове се иска да нямаш друга специалност.  Не 
можеш да отидеш за бетонджии и прочие с неговата специалност. Трябва да 
започне съвсем низко – изкопчийство и прочее… После, такъв човек като се 
появи там, ти знаеш как изглежда… (NB: Бакалката му ниедна, оглежда и 
анализира ситуацията от всички страни!) 
Кр.: - Знам. Аз имам такъв случай пред очите си, така че знам много добре 
какво е. И въпреки всичко, за временно нещо може да се намери… То ще бъде 
нещо като изчакване… Да не останете без средства… 
Кл.: - Е, без средства! Ние сме карали с 60 лева на месец, ще караме и сега… 
Кр.: - Карали сте едно време, ама 60 едно време и 60 сега са съвсем различни! 
Кл.: - Аз нали получавам 100 лева, ще караме с тях, няма страшно! (NB: Пазил 
ме “бог”, мама казваше, че “женските пари са като змийска кост!”) Видели сме 
и по-лошо, не е това! (NB: Кога и какво ли си видяла, бе?) Двама души сме в 
края на краищата… 
Кр.: - Инче, добре тогава, аз ще се помъча да дойда довечера у вас. Първо ще ти 
се обадя, защото ми е неприятно с лелите ти да се срещам. 
Кл.: - И на мене също, хайде! 
Прякият ръководител на Операция “Терорист”, отдельонният чекист 
Панталеев, е снабдил този важен документ със следното собственоръчно 
написано разпорещдане: 
“Др. Карабожиков – Какви са тия Лели и къде живеят! – Необходимо е срочно 
да се установят и доложи! 12.II.1973 г.” (NB: След тази мъдра “резолюция”, с 
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чувство на изпълнен дълг, мрачният подполковник П. ще му дръпне довечера 
една ичкия…) 
 
“СЪОБЩЕНИЕ № 024320” от 10.02.1973 г. В 17,30 е уловен разговора със 
Севдалина за “Скарлет” пред централния вход на “Ал. Невски”. То  е снабдено с 
две забележки: 
Известният ДС-идиот Панталеев е резолюирал:  
“Известна. Да се направи справка в архивните материали за дейността й в 
групата на Константинов по време на терористичния акт!” 14.II.1973 г. 
Началникът му Гелков на същата дата е подчертал името на “Скарлет” и със 
стрелка от него към долния текст е разпоредил:  
“Чрез др. Гурков да се провери в отчета за такова име. Също и в отдел VI по 
обекта ни, който поддържа връзки със Севдалина!” 
(NB: Макар да не съм имал никакви връзки със Севдалина, освен старите й 
чрез члена на Петър Петров Пеев Къльов от преди много години, това няма да 
попречи на “РЪКОВОДСТВОТО” на Сигуранцата да вплете двамата, заедно с 
ГКГ /обект на ДОР “Терорист”/ в едно ГДОР “АНАРХИСТИ”. В това “групово /и 
глупаво/ дело” копоите прилепват към мен Петър и Севдалина (а защо не и 
“Скарлет” с поп Събев?)в голямия анархо-троцкистки-белогвардейско-
фашизоиден-ревизионистичен и т.н., и т.н. ЗАГОВОР СРЕЩУ ЛАГЕРА НА МИРА, 
СОЦИАЛИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА.) 
 
На 11.02.1973 г. в 12,05 ч. братовчед ми Митко (синът на Тодор Пенков) се 
обажда и разговаря с Климентина: 
М.: - Кажи какво става с Гошо, как е той? 
Кл.: - Какво да ти кажа Митко, много… /Митко я прекъсва/ 
М.: - Аз не знаех за това, казал е на баща ми, но той пасува 
Кл.: - Работата е не толкова в тоя факт, колкото в това, че наново се 
разнебитва сравнително малко слабото общо взето равновесие, ти знаеш… 
М.: - Е, ще се оправи. 
Кл.: - Става дума за нещата… с такъв труд човек го вкара в едно нормално 
самочувствие на “човек не гонен” (NB: Тя не разбира, че самочувствието идва 
от гоненията!) и сега наново тези неща се връщат и мене ме е страх повече от 
това, отколкото от самия факт. 
М.: - Аз искам да се видя с него, но не знам как…. 
Кл.: - Георги, ако дойде ще ти се обади. 
 
II. На 12.02.1973 г. зам.н-ка на VI у-ние на ДС Иван Димитров моли н-ка на 
Окръжно у-ние МВР в гр. Пловдив “да се постави под наблюдение лицето 
Димитър Михаилов Гачев, който в миналото е бил под пълното влияние на 
троцкизма и заедно с Йордан Ковачев обособили :Лига за защита правата на 
човека и гражданина”. Има съмнение за възобновяване дейността на лигата, 
под маската на която се замисля изваждане на анархисти зад граница…” (NB: 
Много интелигентно и компетентно!)   
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III. На 13.02.1973 г. отвън се обажда д-р Здравко Видас и разговаря с 
Климентина, която има рожден ден и навършва възрастта на която “син 
человечески” е разпънат: 
В.: - С Георги говорихме за Кремиковци. Днес бях там при моята позната. Каза, 
че половината им длъжности са за несофийски жители. Има и за физически 
работници, и за математици. Според мен ще го лапнат… Ако иска, утре да 
отидем заедно до Кремиковци. 
Кл.: - Вуйчо му е казал да почака още една седмица през която ще му дадат 
окончателен отговор за жителството – “да” или “не”… Ако не се уреди – един 
дядо господ знае какво ще прави. (NB: Освен “дядо господ” и аз знам какво ще 
правя!) 
В.: - Нека ми се обади. 
Кл.: - Добре. Много ти благодаря бате Здравко…” 
Отстрани полицейска ръка е записала: 
 “Срочно! Да се предупреди соф. Градско у-ние. Предупредени са Пегко и др. 
Видинов, занимаващи се със жителството. 15.II.1973 г.” 
 
IV. На същия 15.II.1973 г., както личи от СЪОБЩЕНИЕ № 024453 чрез М-
“Пирин” за обект с псевдоним “Убиец”, копоите са разбрали, че Георги 
Константинов и Гееорги Василев “не са идентични”. Последният е водил 
много разговори, които до този момент са ми приписвани. От това са се 
получили конфузни, и смешни ситуации. Но копоите са продължили да 
въртят на празни обороти и след установяване на грешката си. Напр. от 
следващо телефонно подслушване, те са научили, че “горния Георги” - Василев 
ще чака тази вечер на тавана на “Гурко” 34 в 20,30 ч. непознатите ми Иван 
Илиев Гергов и Евгения. Записали са телефоните и адресите им, а Гелков е 
резолирал:  
“Бързо установяване на лицата и проверка по отчета за вземане отношение!” 
  
V. На 19.02.1973 г. тъщата разговаря с братовчедка си Славка Бурмова – 
съпруга на покойния академик “историк” Александър Бурмов: 
Р.: - Имаме голями неприятности Славке с “моя зет”, на Бечи мъжа й. Нали 
няма софийско жителство. Държаха го като необходим на службата за три 
години, но тоя срок мина и не му дадоха софийско жителство. Сега трябва да 
напуска София. 
С.: - Ама моля ти се, той нали е женен. Нали има закон? От колко години са 
женети? 
Р.: - Това няма значение. Никакъв закон не е, това е само възможност. И да 
видиш колко е тревожна Бечи и какви са ревове и блъсканици. Не знаеш какво 
е чудо. 
С.: - Вие говорихте ли с адвокат? 
Р.: - Няма никакъв адвокат. Аз ли ще му говоря за неговите адвокати! Беше 
взел от министъра писмо, че трябва да остане в София и да му дадат 
жителство, но от милицията отказват. Каза, че ще откажат и отказаха. 
С.: - Ама, ама това е изключено бе! 
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Р.: - Абе какво е изключено бе Славо? Я мълчи ти! Като си политически 
неудобен, не ти дават софийско жителство и толкоз! 
С.: - Боже господи как се объркаха у вас нещата. 
Р.: - Объркаха не, ами много се объркаха. Но аз им казвам като са здрави и 
няма смърт, да не го вземат толкова присърце, защото Благоевград е на 100 
клм. Дето се вика на автостоп ще дойдат и ще си отидат. Ту той, ту тя. Една 
неделя ще ходи той, една ще идва, ама ще изхарчат много пари по път. 
С.: - Е това е ужасно за Бечето, пък и за него. Това е отвратително. Една 
раздяла може да доведе много неща. 
 
На 19.02.1973 г. (NB: По случай 100-годишнината от обесването на Левски.) 
отвън се обажда друга роднина - по линия на избягалия баджанак – Лили 
Клявкова и разговаря с Радка (тъщата): 
Р.: - Имаме си голями неприятности. На Георги му отказаха софийско 
жителство. Трябва да напусне София. 
Л.: - Е, няма ли начин да се уреди? 
Р.: - Няма, лъгали са го през цялото време, че работата се придвижвала, а то 
още в самото начало го били отрязали. Имаше хубава работа и беше добре 
поставен, и директора му беше взел писмо от министъра, но никой не може да 
го държи без да има право да стои в София. И Бечи е много отчаяна. Лошо е че 
тя е на такава работа, че не може да напусне. (NB: Макар, че Благоевград не е 
“на края на света”. Можеш ли да си представиш бедни читателю, какво 
телефониране и цвилене щяха да се разнесат, ако бях намекнал, че ще 
отпътувам с парахода “Мажестик?) Той сега ще отиде в Благоевград. Още 
миналата година искаха да го правят там директор(?) на ИЦ и квартира си 
има, нали там са баща му и майка му. Но той отказа и дали сега въобще ще го 
вземат? 
Л.: - Е, сигурно ще му намерят… 

Р.: - Ще му намерят дяволите, като си иде изгонен от София. Не знам, 
ставаме много неблагонадеждни. Най-напред с Таня, а сега се прибавя и 
това. 
Л.: - Няма страшно. 
Р.: - Е, за мене не е страшно, аз вече няма какво да губя дето се казва, но за 
младите. 
(NB: La belle-mere e вече, като Левски или като пролетариата на Маркс – няма 
какво да губи освен веригите на живота, а е на 63 години...) 
На същата дата в 16,00 ч. Тодор Пенков вдъхва нови “надежди” на тъщата, 
като казва, че писмото трябвало да е подписано от самия министър а не от 
заместника му. “Казали че са му писали две писма, за да съобщели какво 
трябва да допълни към преписката. Искат и двата паспорта с жена му и 
декларация, че си имат жилище, на което тъщата само казва “Ау! Боже, боже 
дано стане!” – (СЪОБЩЕНИЕ 024663) 
Гаврите на копоите ще продължат, само че аз съм наясно, както личи от 
разговора ми с бай Митьо в Пловдив, седмица по-късно, и те ще си платят за 
тях!   
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VI. В изпълнение на “плана” палашите на ДС организират десетдневно 
наблюдение на обект “Терорист” от 15.02. до 24.02.1973 г. Ето какво са 
“установили” за тези 10 дни, начиная от 15.02.1973 г.? 
“ В 11,55 ч. В руската книжарница  на “Витошка” и “Алабин” си купи книга 
“Диверсии без динамит”… В 12.00 ч. се срещна с “Пълния” (вуйчо ми Тодор), 
после среща със “Злобния”, с две колежки от службата и т.н. през цялия ден 
докато се прибирам в 18,45, а копоите продължават да висят до 21,30 часа и 
след като не излизам повече, преустановяват наблюдението. 
На следващия ден – 16.02.1973 г. всичко започва отново. Чакат ме и аз ги 
виждам от сутринта от 7 часа.  
На 17 и 18 февруари 1973 г. копоите “установяват”, че се виждаме почти всеки 
ден с вуйчо ми, че подавам документите си за жителство и на ул. “Леге” в I 
“Ленински” райоонен съвет, както и че отиваме при Младен Костов във 
филиала на Държавния съвет в Спортната палата… 
В 13,15 обекта се срещна пред кулинарния магазин на пл. “Славейков” с 
“Изключения” (с Веселин Дашин). При тях дойде и “Пълния” (вуйчо ми 
Тодор)… Обекта си купи руска салата, буркан компот и др. нещо…. В 16,10 
обекта излезе от дома си с мрежа пълна с 7-8 празни бутилки от лимонада. 
(NB: За приготовляване на коктейл Молотов!) Влезе в сладкарницата на ъгъла 
на “Шишман” и “Паренсов” /вътре пряко не е наблюдаван/ където е заменил 
празните шишета с пълни такива с оранжада, излезе и се прибра в 16,40 в 
домът си.. 
На 18.02. 1973 г. започнахме (да кесим) от 7,20, а обекта излезе от тях в 9,45 
ч…. И спря пред № 57 на ул “Поптомов”. Тук погледна към III етажната сграда 
и изсвири някакъв сигнал, след което влезе в сградата в 10 ч. /вътре в 
сградата по него не е влизано/… В 18,45 обекта и жена му отидоха на кино 
“Витоша” където гледаха филма “Кой се страхува от Вирджиния Уулф?”.. 
Прибраха се в 21,05 в домът си, след което време прекратихме наблюдението.. 
На 19.02.1973 г…. Обекта и “Пълния” излязоха от Ленинския нар. Съвет и на 
ул. “Софийска комуна” се разделиха, като обекта влезе по месторабота в 11,00 
ч. 
В 11, 05 обекта дойде от към бул. “Хр. Ботев” с една жена на около 25 години, 
по-висока от среден ръст, средно пълна, продълговато лице, син грим над 
очите в черно палто, червен панталон, бяла шапка. Носеше през рамо черна 
дамска чанта. Жената е фотографирана…. И в 11,20 се прибраха по 
месторабота. (NB: Копоите са започнали да ме виждат навсякъде, като в 
къщата с огледалата: в 11 влизам по месторабота, а 5 минти по-късно идвам 
“от към бул. “Хр. Ботев” с една жена на около 25 години” и в 11,20  се прибирам 
с нея в работата!!!)… 
Междувременно палашите “установяват” личните данни на почти всички с 
които съм се срещал през дните на наблюдение. За “Изключения” Дашин 
например са записали в своята “Установка”: “Мъж на около 50 – 55 години, 
малко по-нисък от среден ръст с подпухнало, отпуснато лице, прошарена 
черна коса с тъмносива мека шапка /демоде/, тъмно сив балтон, тъмен 
костюм, кариран шал. Роден на 24.IV.1920 г. в гр. Самоков. Живее на ул. 
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Раковски 179 с вход от към ул. “Т.Киркова”, IV етаж, ляв апартамент. С надпис 
на вратата Надежда и Веселин ДАШИНИ. 
На 21.II.1973 г… В 16,20 ч. Обекта излезе от месторабота без такето си и почти 
тичешком… и на ъгъла с ул. Асен I се спря за момент при идващото срещу него 
момиче на около 26-30 години, среден ръст, слабо, черна чуплива коса, 
облечено в бежово палто /миди/, ярко червен панталон, кафени обувки, черен 
лак, чанта в едната си ръка, носеше найлонова рекламна торба, пълна с нещо, 
вътшно видимо беше тижка. Обекта веднага взе торбата от ръката на 
момичето и веднага двамата продължиха… и в 16,30 ч. Влязоха двамата по 
месторабота на обекта.    
В 18, 20 ч. Обекта излезе заедно с гореописаното момиче. Той носеше ръчната 
си жълтокафява чанта и найлоновата торба на момичето. Двамата 
продължиха по ул. Бистрица, Самуил, като обектът беше хванал момичето под 
ръка и от време на време, движейки се, се притискаше към момичето. (NB: 
Навярно, след като съм носил в едната ръка голямата си жълта чанта и 
найлоновата торба в другата – и двете доволно тежки - съм държал момичето 
с “третата ръка” на Хого Фого от чехословашката пародия на уестерните 
“Лимонадения Джо”.) 
От тук двамата, обекта хванал момичето под ръка продължиха… да лъкатушат 
по софийските улички, влизайки и излизайки в магазини, бакалии, докато 
стигат до № 63 на ул. Шандор Петьофи в 19,00 ч. където обекта подаде 
найлоновата торба и веднага се разделиха. Момичето влезе с найлоновата 
торба и прясното мляко на ул. Ш. Петьофи № 63, III етаж, апартамент № 8  с 
надпис на вратата Сем. Таневи, където живее. 
След раздялата, обекта с ръчната си чанта продължи по Петьофи, Телман, 
Баба Неделя и на площада влезе в мъжката тоалетна където ходи по 
естествена нужда. Тук обекта бе наблюдаван непосредствено. (NB: Означава 
ли това, че палашите са и педерасти?) 
След 1-2 минути излезе… взе тролейбус № 2, слезе на “Раковски” и на площад 
“Славейков” се спря пред ж.п. бюро, чете разписанието на витрината, 
продължи и от кулинарния магазин си купи сърми – лозов лист в 19,30 ч… В 
19, 50 ч. се прибра в домът си. (NB: “Ти нямаш близки, ни дом в тъмата, къде 
ще идеш ти бедно сърце?”) До 21 ч. Обекта не излезе от домът си, след което 
наблюдението бе преустановено…  
На 22.02.1973 г. в 07,53 ч. поехме наблюдението на обекта на централна гара 
Пловдив от Софийска бригада. Обектът беше с една жена /негова колежка/ и 
носеше мъжка бежава чанта. Напускайки перона на гарата, се отправиха към 
подлеза, но се разколебаха и отидоха на таксиметровата пияца, където 
запитаха диспечерката има ли свободно такси. Тя им отговори че няма и те 
продължиха пеша… по пътя оглеждаше книжарниците, закусиха и пак 
лъкатушиха дакато стигнат складовата база на ДСО “Търговия на едро”. В 9,15 
ч. Влязоха в административната сграда, в стая № 5 с табелка “Директор и 
секретарка”. 
Вътре не е наблюдаван. В 11,55 ч. Обектът излезе от административната 
сграда заедно с колежката си и секретарката – Василева и влязоха в… стола да 
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се наобядват. В 12,20 ч. Отидоха в стая № 7 на II етаж с табела “Зам. Директор 
по иконом. Въпроси”. 
В 16,10 ч. излязоха, взеха рейс № 9 и на гара Пловдив гледаха разписанието и 
колежката му завери бланков билет. После се върнаха обратно… пак 
книжарници… обекта закупи две книжки които имаха надпис DEUTSCH-1 и 
DEUTSCH-2… В 19,00 влязоха в ресторанта на хотел “България”, седнаха на 
маса и си поръчаха вечеря. Там не са наблюдавани.  
 
VII. Докато е продължавало проследяването ми с гореописаните перипетии, 
пловдивските копои са “проучвали” Гачев, който по това време е 75-годишен. 
Резултатът е цитираният в предишната глава “рапорт” на копоите.  
 
VIII. На 21.02.1973 г. Климентина обяснява на всеки, че съм в София до 22-о 
число. В разговор с Краси в 17,40 ч. й казва, че ще ходи при проф. Динеков, за 
да види дали той не може да ми помогне с нещо за писмото от министър 
Караманев. (NB: боже сохрани! В резултат ДС “установява и проучва” 
бъзливия академик.) След това тя допълва: 
Кл.: - Трябва да ти кажа, че миналата седмица бях нервирана, отначало тия 
неща с Георги ме тревожеха, беснеех и се ядосвах за дреболии и за първи път, 
отведнаж бях обвзета от странно спокойствие, каквото никога в живота си не 
съм имала. Виждаш, че всичко е безсмислено, оставяш се просто да плавш по 
течението”… Ще накарам Георги да се сбогува, защото утре сутринта 
заминава… за два дни в Пловдив. Утре му беше последния ден, но трябвало 
непременно да отиде на някакво екстрено заседание и го командироват. 
Кр.: - Ей какви идиоти, до последния момент да го използват. 
Кл.: - То за единия ден всъщност няма да му платят, ще бъдат само 
командировачните, защото вече не е на работа, нали? 
Кр.: - Не ги е срам! 
Кл.: - Това е положението. Обади ми се по обед . Питам го нещо ново има ли? 
Хубаво ли е това, че те пращат в командировка, а той почна да се смее. 
Кр.: - Като се е обадил, че заминава, може да му приготвиш нещо… 
Кл.: - Именно, а аз нищо не съм му приготвила. Трябва поне ризите му да 
изгладя… (NB: Стига с тия грижи за човека! Аз носих найлонови ризи, които не 
се гладят.)  
 
IХ. На 21 февруари 1973 г. по искане на Ваклиев (всъщност на ДС), за да 
проверят нервите, градуса и намеренията ми ме командироват в Пловдив за 
два дни, където “в комбинация с пловдивските другари” са приготвили 
микрофоните в катакомбите на бай Митьо, който се чувства самотен и е 
петимен за разговори…  
На 23.02.1973 г. подполк. Карабожиков информира йерархията с порядъчно 
закъснение, че първият зам. м-р на МВТУ Христаки Кънев се е заел да оправя 
жителството на обекта.  
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ГЛАВА ХLIV 
В “КОМАНДИРОВКА” ПРИ ГАЧЕВ 

 
Вечерта, след като изпратих Марги до гарата, останах да се видя с Гачев. Взех 
едно такси до квартирата му и позвъних три пъти отдолу. Когато отворих 
входната врата на къщата в която живееше, забелязах, че ме фотографираха. 
Някои искаха да ме имат за спомен. Не алармирах бай Митьо, който ме 
очакваше на площадката на втория етаж където беше неговата стаичка. 
Прегърнахме се и докато влизахме в нея, отговорих на упреците му защо 
толкова време не съм го посетил. След като се информирах за здравето му, 
започна един безкраен разговор, който продължи до малките часове. Въпреки 
фотографа, не си слагах сурдинка. Не допусках, че копоите могат да го 
подслушват. Той живееше доста усамотено, особено след смъртта на жена си, 
така, че едва ли би било оправдано да го обзавеждат със скъпоструващите 
оборудвания. Очевидно съм сгрешил, защото след четвърт век намерих в 
досието си макар и лошокачествен, машинописен запис почти на цялия ни 
разговор, надхвърлящ 100 страници. В него имаше безброй прекъсвания, 
поради смяна на магнетофонните ленти на “мероприятието”, бяха записани 
всевъзможни шумове, които са ни заглушавали, имаше многоточия вместо 
пропуснатите думи и фрази при всяко наше отдалечаване от микрофоните 
или при по-тихо разговаряне и най-вече разбъркване на лентите, което бе 
създало истински хаос и безмислие на много места в текста. За 
интелигентността на “работниците” от ДС можем да съдим по дешифрирането 
на неразбрани думи и фрази. Например, прослушвайки линтата в която и 
записан Гачевия прочит на участието си във В.О., машинописката го чува  да 
казва: “А сега Pro domo sua.” (Това е част от спомените му, които е озаглавил 
“Моят живот и моите идеи”. В превод на латински, това означава ЗА СЕБЕ СИ). 
Машинописката е записала: “А сега, Продомов псува.” Висшестоящият кретен 
на чието бюро са поставяли всяка утрин “дешифрираните” страници за 
запознаване и разпореждане, стигайки до този момент, е поставил отстрани 
своята резолюция: “Да се установи!”, тоест неговият подчинен да установи 
кой е този Продомов дето псува. Ако 100-те страници на нашия разговор се 
подредят, корегират и редактират, за да се отстранят нанесените щети от 
нискокачествените микрофони, машинописки и архивисти на ДС, може би си 
струва да сбъдат издадени в отделна брошура с работно заглавие “Един 
разговор с Дон Кихот de la IV–eme”, тоест от Четвърти Интернационал (на 
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троцкистите). Като документ на епохата. Тук предавам в резюме по-
съществените моменти в него.  
Първом обясних дългото си мълчание с претовареността ми от работата. 
Разказах за срещата, която имах в Пампорово с немците и за днешната ми 
“мисия” в Пловдив, благодарение на която стана възможно нашето виждане 
(и увековечаване на разговора ни от монтираните микрофони). След това му 
съобщих за уволнението: 
Г.: - Да ти кажа с две приказки какво става с мене – уволниха ме; 
М.: - А! /изненадано/ 
Г.: - Да. Днес е последния ми работен ден. И за последния работен ден, 
министъра ме прати в командировка в складовата база на “Търговия на едро”, 
тук в Пловдив, за да направя обследване на един проект по нашата част, който 
се разработва. Иска  след това да му докладвам. (NB: Както споменах с 
закъснение разбрах, че съм бил изпратен от Григор ВАКЛИЕВ в 
“командировка” по искане на ДС, за да се състои разговора с Гачев и да 
разберат намеренията ми, след като са ме уволнили. В тази “Комбинация” 
доцентът и зам.-министър Ваклиев е участвал като нейн С.С.!) 
М.: - Ама каква е тая работа – уволняват те, а те праща в командировка? 
Г.: - Той каза, че е направил всичко, което е могъл. Дадоха ми и писмо, че съм 
крайно необходим за работата на Центъра, но след като се намеси ДС ми рече, 
че е безсилен да им се противопостави… 
М.: - А сега ще те оставят ли в София? 
Г.: - Не, формално ме уволняват, защото нямам софийско жителство, а точно те 
са тези, които не го разрешават и така ме въртят в един кръг… 
М.: - И какво смяташ да правиш? 
Г.: - Да ти кажа право, твърдо решение още нямам… На първо време ще отида в 
Благоевград при нашите.. 
М.: - Ама ще се разделите ли с жена ти? 
Г.: - Сигурно и то ще стане, тя няма какво да работи в Благоевград. Струва ми 
се, че това ще бъде и началото на един процес, който по всяка вероятност ще 
завърши с развод… 
После споделих с Гачев усложненията, които имам със жена ми, която е с 
болна психика на тема дете. След развода, тя ще може да уреди живота си в 
който бракът й с мен беше капитална грешка, която може да се превърне в 
непреодолима бариера за академичната й кариера, а тя стои над всичко за нея. 
Разисквахме възможностите за оставане на прехрана при нашите, които ще 
получат пари при отчуждаване на къщата в Любимец; за евентуална работа в 
София като физически работник или в провинцията – по специалността и 
стигнахме до съгласие, че нито един от тези проекти не е реалистичен. Щом 
копоите веднаж са се заели с моя случай, те едва ли ще го оставят 
недовършен. Във връзка с това му разказах за срещата ми с неговия “приятел” 
Блуменфелд.  
(NB: Тоя диалог и следващите по-долу части са от подслушвания ми разговор 
с “М”,  /т.е. с бай Митьо Гачев/ в “СЪОБЩЕНИЕ № 183652” на М-РОДОПИ от 22 
срещу 23 февруари 1973 г., на стр. 1 и 2, и от 6 до 10. Те са обработени от № 
21335 на 9.3.1973 г. На стр. 6 с неграмотна ръка, някой от чекистите е записал: 
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“Георги Александров Николов Блуменфелд, род. 12.Х.1914 г., съден през 1954 
г. като агент на Гестапо.” Блуменфелд беше евреин и последното едва ли е 
вярно. Копоят е “забравил” да отбележи, че той беше агента на ДС 
“Аристотел”. От него в затвора Гачев се опитваше да създаде още един 
троцкист, а администрацията му го беше залепила, за да бъде преслушван от 
интелигентен доносник. В резултат, бай Митьо бе вдигнат за плевенския 
затвор и поставен на същия убийствен изолационен режим на който бяхме и 
ние в Пазарджик.) 
“ Г.: - Аз смятам, че (копоите), като предприемат тия стъпки, си мислят: тоя е 
на добра работа, началник стана, ожени се в София, може би е узрял за 
пазарлък… 
М.: - И аз така смятам. 
Г.: - Това те опитаха чрез Блуменфелд. Ти знаеш много добре кой е той. След 
тричасов разговор накрая изплю камъчето: “А бе Георги, казва, има една 
комисия при Комитета за Държавна Сигурност (КДС), която се занимава с 
подобни случаи, защо не отидеш при тях, за да разбереш какво смятат да 
правят…” 
М.: - А, кажи, знам какво значи… 
Г.: - Да. Казах му, виж какво Блуменфелд, през десетте години, които прекарах 
в затвора, разисквах по всички въпроси с тях и между нас не остана нищо 
неясно… 
М.: - Така. 
Г.: - … Всичко беше изяснено толкова добре, че след като си излязох, вече 11-а 
година откакто съм се върнал от там, нито веднаж не са ме спряли (макар че 
се разминаваме всеки ден по улиците) да ме питат как живея, какво работя, 
какво възнамерявам да правя. Аз мисля, че тука всичко е ясно. Ако сега за тях 
са се явили някои нови моменти, има време, ще си доуясним нещата. Аз нямам 
никакво намерение да се срещам с тях. Това може да стане само по един начин 
– ако ми представят заповед от прокурора за арестуване. Но и в този случай 
ние няма да разговаряме. 
М.: - Да? 
Г.: - Аз не желая да разговарям с тях. Нямам какво да добавя към това, което те 
зваят. Той рече “Твоя рябота.” 
М.: - Значи някой го е изпратил. 
Г.: - Аз си помислих същото. Той пътува до Виена, до Англия, представител е 
на някакъв западногермански концерн за България и СССР. Не изключвам да 
играе двойна игра, като служи и на отия оттатък.  
М.: - Може. В такъв случай той служи като посредник и на нашите, и на онези. 
Какво мислят едните и другите.  
Г.: - Той не е глупав, ти го знаеш, освен това има и много делови връзки с оня 
свят и тукашните имат интерес да използват това. 
М.: - Той е умен… 
Г.: - и школуван. Та възможностите са такива бай Митьо. Не зная дали ще ми 
дадат работа. Едва ли ще ме оставят да живея като рентиер поне 3-4 години, 
за да се занимавам сериозно с това, което нямах време да изложа 
систематично. Има и една трета възможност, която също /чуват се силно 
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птички, които заглушават остатъка от изречението/ …то, към която бих 
прибягнал, ако имам поне 99 % сигурност – това е да напусна страната. (NB: 
Макар, че имах почти 100-процентово доверие на стария конспиратор, не му 
казах нищо за Анто. Принципът е: в една акция да бъдат посветени само 
участващите  в нея!) Ако не работя, пък дори и да работя, за сега смятам да се 
заема съвсем сериозно с изучаванета на някои книги /по немски/. Ти каза, че 
годините ми са много за чужд език, но аз мисля, че ако имам волята да се 
занимавам по 3-4 часа на ден след шест месеца няма да бъда съвсем зле с 
немския. Имам основата от гимназията… А ако не работя, мога да кача 
заниманията на 6-7 часа. 
М.: - Ти можеш, но не отдавай всичкото си време за немския, защото ще ти се 
отврати. След 3-4 месеци няма да искаш да чуеш за него. 
Г.: - Аз съм доста упорит човек бай Митьо. Мен ме отвращаваше и 
“автоматизацията”, но можах да се организирам и да я работя. Сега, откакто 
ме уволниха, в Центъра, се чудеха, че през последните дни в които изтича 
времето ми на чиновник, моето настроение се повишаваше с всеки изминат 
час. Питат ме какво ми е, а аз им викам – другари, тези три години са най-
срамния период от моя живот. Един позорен период. Аз бях чиновник и 
началник. Всичко това отмина и никога вече няма да се върне! 
М.: - /се смее/ ха, ха браво бе Георги. Дано да не се върне! 
Г.: -  Повече аз никога няма да бъда началник. Та затова съм радостен. А вуйчо 
ми рече: “Слушай сега, щом вашите продават къщата, ти си късметлия моето 
момче. Ще отидеш при майка си и баща си и ще им кажеш – считайте, че сега 
съм се родил и идвам да бозая. В крайна сметка, защо парите да не отидат за 
революцията… (NB: Гачев нямаше никакво чувство за хумор, затова започва 
да ми дава всевъзможни съвети: как да се държа с родителите, с брат си и 
жена му, със своята и накрая с копоите – твърдо и ясно, но внимателно – да не 
ги засягам идеологически, нито да ги обиждам и т.н..) 
След това говорим за Запада и възможностите за революционна работа в 
случай, че се озова там. Той ме съветва да не отивам там и изтъква куп 
страхотии, които ме очакват. Преглеждайки разговора сега, след цялия опит, 
който съм придобил, констатирам, че съм имал илюзии, но той е бил много 
по-зле информиран от мен. 
М.: - Ако ти отидеш там, тия тук са изключително подозрителни и ще те 
набедят, че си се поставил в услуга на империализма, защото там не можеш да 
бъдеш независим икономически. По-добре е да си тук. (NB: Не му казвам нищо 
за революционерите, които са избирали емигрантското поприще. Сред тях са 
и неговите Маркс, Ленин и Троцки, ако приемам, че са революционери. 
Отдавна съм констатирал, че въпреки самочувствието си на борец, той се 
съобразява с мнението на партийните бюрократи и тяхните пазванти, 
забравяйки “стария Бебел”. Освен това, съм дошъл до заключение, че всякакви 
спорове със стария “хидалго” са по-безполезни от “дискусии” с папагали..  
Отговарях му в много редки случаи и то по принципни въпроси.) 
Г.: - Имам сведения за Скандинавските страни, за Германия и Съединените 
щати. Там плащат на всеки чужденец да учи езика им. На една позната в САЩ – 
приятелка на Климентина – й плащали по пет долара на ден, за да учи 
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английски. По официалния курс, по два лева, това прави 10 лева на ден. Тоест 
тя взема на месец два пъти повече от това, което получавам тук, работейки 
като вол по 12 часа на ден. Тя каза още, че храната за двамата с мъжа й струва 
100 долара месечно. И то за съвсем прилична храна. А ти знаеш, че ние сме 
свикнали с тюрмаджийския порцион. В Швеция пък давали по 800 крони 
стипендия на всеки, който иска да учи в университета. Единственото му 
задължение е да завърши за шест години и да се дипломира. Ако това не стане 
е длъжен да върне сумата съответно олихвена. 
М.: - А от къде? 
Г.: - Ами нали ще работи. Става дума за после. 
М.: - При положение, че там ще работи. 
Г.: - Е да. Който избяга – избяга. Изглежда това не е голям проблем за 
шведите… Та мисълта ми е за икономическата независимост за която говориш 
– съществуват разни възможности и форми, стига да нямаш изисквания за 
комфорт, ами се задоволяваш сутрин с чая, на обед и вечеря с някакво семпло 
ядене и ще имаш възможността да прекараш времето си в библиотеките, по 
събрания, в срещи и дискусии… 
М.: -  Георги, виж какво ще ти кажа: недей да вярваш на всичко което ти 
разправят и не приказвай много! Аз бях в Германия 4-5 години… 
Г.: - Бил си отдавна, аз ти говоря за 65-а, за 70-а година. Промените са голями. 
М.: - Ако е така те разбирам, но щом се забъркаш в политическите борби и 
вземеш участие, ще… 
Г.: - ще ми вземат мярата? Ами мен и тук, дори да съм най-голямия 
специалист, само за едно отваряне на устата най-малкото ще ме изгонят… Във 
фирмата Ай-Би-Ем програмистите са плащани по 20-30 долара на час, а 
работата едва ли е по-тежка от тази, която върша в момента, защото понякога 
работя по 15 часа, тъй като влача 30 души. Но аз не бих искал да изразходвам 
времето си за такава работа. 
М.: - … може и да получиш, но ти ще бъдеш задължен морално и политически 
да им услужваш и няма да бъдеш автономен, самостоятелен и независим, ако 
разберат, че си във връзка с някаква революционна организация… Или ще те 
изгонят от страната, или най-малко ще бъдеш уволнен. В такъв случай, 

нашият Интернационал може да те снабди  със съответните модификации 
на документи и т.н… Половината от нашите хора, може би много по-голям 
процент, са от колониалните народи, които са пристигнали в Париж. По-
голямата част от студентите във Франция са под наше влияние.  Нашите 
работят сред тях, защото искат, като се върнат да разсеят…(NB: Не ми се 
слушат локуми и затова сменям посоката.) 
Г.: - А ти смяташ ли, че една интересно написана мемоарна книга може да даде 
препитание на автора й? 
М.: - Може би, като книгата на дъщерята на Сталин. 
Г.: - Това е книга, която няма да прилича на нашите. Тя е дала материала, а те 
са го оформили съобразно интересите си. Моята ще бъде книга на 
революционер и въпреки това, мисля ще намери читатели. 
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М.: - Снощи съобщиха по радио Лондон, че в Турция са дали под съд най-
голямите издатели на такива книги, които не фигурират в списъка на 
забранените на м-во на вътрешните работи… 
Г.: - Аз говоря за страни като Англия, Германия, Франция. После имам предвид 
мемоари, свързани с тукашната действителност и независимо от това, че ще 
бъдат насочени и срещу империализма, главният нишан е държавния 
капитализъм. Мисля, че ще се намерят издатели… 
М.: - Да, но същите тия хора, тяхните вестници ще започнат да коментират… 
(две изречения не се разбират, някакъв шум заглушава отвън). 
Г.: - Нищо, аз ще отида точно там, където са тяхните вестници. Ние не се 
плашим от джандарите, та камо ли от вестникарските им хули. 
М.: - Слушай да ти кажа какви ще бъдат резултатите. Ще поставят прегради 
пред разпространението на книгата… Когато пишеш не като тях, пак ще те 
гонят, защото не си тяхен… Пътят не е осеян с много… 
Г.: - Аз нямам илюзии и зная, че може да има гонене от страна в страна и не 
само от тяхната полиция… 
М.: - Те ще се стараят да те вземат в американското, в английското или 
германско разузнаване, в разните международни шпионски организаци. Има 
много по-упорити хора, които са искали да останат независими и в края на 
краищата са се видяли принудени… Искам да ти кажа, да не си идеализираш… 
Г.: - Аз знам, че може да има и затвори… 
М.: - Затвори може да няма, но в материално и психическо отношение е 
страшно.  
Г.: - Този, който е минал през болшевишките затвори, не може с нищо да бъде 
уплашен… Хамалската работа на Марсилското пристанище не ме стряска, 
нищо че съм вече на години. С няколко дни работа ще си гарантирам 
скромния живот за месеца или с месец-два - за година… 
М.: - Четох някъде, че има една гангстерска организация в Германия. 
Централата е в Италия, ръководителят й е италианец. Нещо като мафия. Тя 
има в ръцете си 40 италиянски работници. Тя има списъците им, тя ги дава 
под наем и т.н. И тя ти казва сега ще отидеш там да работиш, ще отидеш да 
живееш в еди кой си хотел, който е на мафията, ще се храниш в еди коя си 
гостилница, която е тяхна и т.н., и ако искаш да се съпротивляваш и да 
критикуваш в края на краищата ще… А властта казва мафиотите са полезни, 
защото организират тези работници до които ние нямаме достъп… (NB: Гачев 
е напълно повлиян от най-долнопробната сталинска /или троцкистка(?)/ 
пропаганда.) 
Г.: - Ето какво ще ти кажа бай Митьо – от тава, което казваш е вярно само едно 
. оттатък мафията е толерирана от властта… 
М.: - Да, точно така. 

Г.: - … тука мафията е на власт. Ние от тая властваща мафия, която има 
танковете, ракетите и полицейските отряди не се плашим, та от частните 
мафии ли? 
М.: Съгласен съм, но искам да ти кажа, че обществото в което смяташ, че ще 
имаш рози го няма… 
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Г.: - Че аз не отивам за рози бе. Аз искам да отида, за да мога да действам и да 
въздействам - активно. Нещо което тук нямам възможност да правя. Онова, 
което имаш да кажеш и да напишеш, оттатък ще намериш начин и да бъде 
отпечатано, и да въздейства, а тук ще го знаят 5, 10, 15 души – това е 
разликата. А, че и оттатък може да има също затвори и куршуми, това го зная 
и илюзии нямам… 
(NB:  Гачоолу се загуцва и ме пита: Искаш ли да пуснем, да чуем радиото?) 
“СЪОБЩЕНИЕ № 182078” на М-РОДОПИ от 22 срещу 23 февруари 1973 г., за 
обект “Терорист”,  стр. стр. .2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/ Обработил 21274 на 1 март 1973 г. 
По-късно бай Митьо ми каза, че днес е идвал отново някакъв чиновник от 
управлението на “Старопитала” (старческия дом от който го снабдяват с 
храна срещу която му вземат социалната помощ от 25 лева месечно). Казал му, 
че имало дизинтерия, та дошъл да види как е и още, че докладвали мнението, 
което той изразил при предишното му посещение за увеличение на порциона 
от 80 ст. на 1,20 лева с което ще се подобри качеството на храната. (NB: 
Всъщност пловдивският копой е идвал да провери изправността на 
“Мероприятието”.) 
Г.: - Да, макар, че при тази пълзяща инфлация, за година-две увеличението ще 
се стопи. 
М.: - Да, малко е, но дотогава може да има по-благоприятни неща. (NB: ?) 
Г.: - Какви са условията за настаняване в старопитала? 
М.: - Първото условие е да няма кой да те гледа, второто да нямаш голяма или 
никаква издръжка и да си над 60 години.  
Г.: - Аз отговарям на първите две условия. 
М.: - Да, ама още нямаш 60… 
Г.: - Не може ли да фалшифицираме паспорта, че да дойда да легна тука при 
тебе.. 
М.: - Не може бе. Трябва да отговаряш на трите условия, даваш 3 снимки след 
което идват тук да те прегледат… 
Г.: - Аз съм хубавец, бе… (NB: Както може да се констатира отново, бай Митьо е 
загубил напълно чувството си за хумор.) 
После Гачев предлага да се нахраним, понеже бил огладнял. Отказах защото 
бяхме вечеряли с Марги в ресторанта. Той сервира за вечеря фазанско месо, 
което му донесъл съпругът на една бивша “другарка”, който бил препаратор 
на птици. Докато дъвчеше дълго и с наслада парченца от печения фазан, Гачев 
ме запита: 
М.: - Някакви политически вести да кажеш? 
Г.: - Бях на едно събрание на софийския партиен актив на което ме заведе 
вуйчо ми Тодор. На събранието говори Ефтим Тимев, не зная дали съм ти 
говорил за него? 
М.: - Познавам добре баща му Илия Тимев 
Г.: - Синът е доктор на юридическите науки и е платен лектор на ЦК. Плитък, 
но много добре информиран. Каза вкратце следното: В момента се водят 
активни преговори между СССР и САЩ за капиталовложения и сделки на 
стойност 46 милиарда долара. В тези сделки, главното което СССР ще получи 
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са житни храни и електронноизчислителни машини. През изтеклата година 
те са получили 16 милиона тона зърнени храни от САЩ... 
М.: - Те са погълнали цялото им производство бе. 
Г.: - а Китай е получавал от Канада и Аржентина. Изобщо така нареченият 
социалистически лагер го е закъсал със зърнените храни и с реколтата, а 
Америка получава за тях втечнен природен газ от СССР. Паралелно с тоя 
търговски обмен, чрез фирмата Ай-Би-Ем, която има 80 % от световното 
производство на компютри, САЩ ще строят в Съветския съюз и останалите 
соц-страни нейни филиали и ще кооперират производствата си. Освен това, 
ще произвеждат газопроводи, кораби-танкери за превозване на втечнения газ 
и т.н. Това очертава по-нататъшната линия на сближение и търговия на едро 
и дребно. Това е икономическата новина. Другата е стратегическа. Той отново 
потвърди, че със сключването на мира във Виетнам САЩ искат да 
дезангажират Китай по неговата южна и източна граници (източната е 
тихоокеанската). Същевременно, на Изток те ще упражняват определен 
натиск върху Тайван, Филипините и Япония с цел уреждане на отношенията 
си с Китай. САЩ се движат по пътя на жертване на режима на Чан Кай Шек, за 
да може Китай да освободи армиите си от тези две граници. Тимев твърди, че 
в настоящия момент 90 % от китайската армия е на север, на руската граница. 
По този начин, за да балансира, Русия е принудена също да изпраща там 
огромни контингенти и поради това е за уреждане на отношенията си в 
Европа – главно с Германия. Той даде едно тълкувание, различно от 
досегашното и по-откровенно… 
М.: - И по-близо до истината. 
Г.: - Да. Паралелно с това (аз ти предавам същественото в доклада му), 
паралелно с това имаше колкото искаш глупости, които ако ги съпоставиш, 
излиза че нищо друго не ръководи Америка и Русия, освен взаимната любов и 
желанието да си помагат… 
М.: - /Смее се./ 
Г.: - И понеже имаше висящи въпроси, поисках да му ги задам, а вуйчо ми рече, 
недей, защото тука е пълно с жандари и ще те приберат веднага след като 
поставиш въпроса… 
Разказах и за съдържанието на една книга от японски автор, която третираше 
някои от проблемите, които ме занимаваха сериозно от доста време: 
Г.: - Книгата се казва “Японската икономика на прага на ХХI век” - съжалявам, 
че не я взех със себе си – тя е на руски език. В нея, голямият японски 
икономист казва: “Четири са областите в които се извършва съревнованието 
между отделните страни и заедно с това, тези четири области ще определят 
бъдещото развитие на всяка от тях. Който надделее в тези четири области, 
той ще владее света.” Японецът е империалист, но империалист, който борави 
с много фактически материал, подтикващ към размисли. Тези четири области 

според него са: На първо място, производството на компютри и на тази 

основа, създаващата се индустрия за информация. На второ място 

поставя производството на атомна и термоядрена енергия. На трето – 
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химията на високо молекулярните съединения – полимерите и на 

четвърто място – овладяването на световния океан. 
М.: - Под полимери какво се разбира? 
Г.: - Това е новата индустриална химия, която създава всички суровини за 
модерната индустрия. От тях в крайна сметка ще може да се добива всичко по 
синтетичен начин – храни, облекло и т.н. 
М.: - А какво значи информация? 
Г.: - Информация, получена в резултат на обработката на данни. Тя позволява 
да се правят научни прогнози в различни области. Тя създава възможност да 
се управлява икономиката по един нов и модерен начин. Това не е само 
производство на информация, но и възможност да се автоматизират 
процесите на производството и да се управляват новите технологични 
процеси. Тези четири области стават решаващи за съревнованието и 
изместват старите класически производства – стомана, въглища, петрол. Те 
отстъпват на по-заден план в сравнение с новите области, които стават 
първостепенни. Ще ти я изпратя да е прочетеш, книгата е към 170-180 
страници… 
М.: - Добре. Сега по моята част – за революционната същност на тия процеси в 
светлината на марксизма. Разгарянето на класовата борба все още си остава 
реалната база за революционното преустройство на едно общество. Но, за да 
стане това, трябва да има различие – дълбока икономическа пропаст… Защото 
можеш да имаш материални предпоставки, но когато нямаш политически 
предпоставки… 
Г.: - Процесите в тези четири области засилват поляризацията… 
М.: - Аз съм съгласен, може да я засилват, но ние не знаем на кого най-силно 
ще се отразят, защото в тези четири области са ангажирани може би най-
малко хора, тъй като там всичко става с машини. Даже ръководството и 
производството стават с машини. Индустриите в които са голямите маси 
работници са други. Можеш да получиш огромни количества енергия, 
например атомната енергия. Можеш да получиш изобилие от средства за 
съществуване, но за тяхното производство ще ангажираш десетки хиляди или 
хиляди работници, а може и по-малко. А милионите къде са? 
Г.: - Специално в производството на компютри и на информация в САЩ в 
момента работят милион и половина и имат недостиг на работна ръка. До 
края на 1975 г. ще им трябват още 700 000 души, а няма от къде да ги вземат, 
защото това са квалифицирани специалисти, които университетите им не 
могат да произведат за толкова време… 
М.: -Точно това ти казвам – специалистът може да стане революционер или не, 
но не може да реши въпроса. В последна сметка, той ще бъде решен от 
голямите маси. Трябва да ги изведеш на борба, защото… 
Г.: - Този нов начин на производство е в състояние да създаде и създава 
огромни армии от безработни… 
М.: - А така, това е важното. 
Г.: - и точно това засилва поляризацията. 
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М.: - При този строй капиталистите, които са такива, доколкото извличат 
принадена стойност от наемния труд, не могат да си позволят такива огромни 
маси (да останат) без работа. Те ще ги хвърлят в други области, като 
обслужването. А този обслужващ персонал, например в магазините и т.н., 
поради естеството на работата си, е раздробен. Той не може да образува онези 
крупни маси от по 20 000 души, както е при една голяма фабрика където 
поради обстоятелството, че хората на наемния труд работят заедно, те са 
единни в революционното си чувство, имат силата, която другите не 
притежават. Другите участват индивидуално в трудовия процес, те не могат 
да се съберат с други пет – десет души, за да видят каква сила са. Така е и с 
прислугата в кафенетата и т.н. Сега се стараят най-вече да ги насочат в тая 
посока и не се боят от тях, както и от дребните собственици, които не можеш 
да ги събереш и направиш устойчиви революционери, за да тръгнат на 
борба… /По технически причини записът прекъсва за малко./  
Г.: - Казваш индустриите в които са масите са решаващи. Мисля, че не си прав. 
Да вземем за пример изчислителния център в който работя. В него работят 
около 150 човека., но ядрото от което зависи тяхната работа се състои от 15-
20 човека. Ако те спрат, центъра също няма да може да работи. А ако този 
център не работи, търговията на град София ще бъде парализирана. Тоест 
една стачка на тези 15-20 души може да доведе буквално до глад 
едномилионния град… 
М.: - Георги, нека да мислим логически. Можеш ли да вдигнеш тези хора на 
борба? 
Г.: - При определени обстоятелства – да. 
М.: - Но само при определени. Това са добре платени специалисти… 
Г.: - Бай Митьо, това са хора, които получават между 80 и 150 лева. 
М.: - Че тогава те са по-зле платени от много работници. 
Г.: - Една чистачка получава повече от програмиста със средно образование, 
който работи с мен… 
М.: - Да приемем това, но то не решава въпроса. Гладът трябва да се отрази 
долу сред масите и те да се вдигнат. (NB: Това вече няма нищо общо с 
“производителните сили и производствените отношения” на Маркс!)  
Г.: - Индийските маси гладуват от столетия, пък не се вдигат. Необходима е 
съвкупност от много фактори…  
М.: - Този казус… тези, които ще решат въпроса не са звеното, а онези към които 
трябва да се отнесе глада. Може да остане гладен един град, но това няма да 
реши въпроса. Ще го реши цялият град… (NB: Диалектическата “мисъл” на бай 
Митьо става тъмна и неразбираема за мен.) 
Г.: - Безспорно, но аз ти казвам, че тази специализация създава такива 
ключови позиции, при които една стачка в сектора парализира всичко. Нещо, 
което по-рано беше невъзможно. 
М.: - Разбирам, но в последна сметка кое ще реши въпроса на борбата – 
тяхната стачка или онези, които ще бъдат засегнати от нея? 
Г.: - По този въпрос спор нямаме… 
Бай Митьо ми обяснява надълго и на широко тяхната тактика на “антризма” и 
я илюстрира с Англия, където троцкистите били навлязли във всички 
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организации – трейдюниони, леви партии, университети и т.н. и всички те 
били обхванати от един Изпълнителен Център, който ги ръководи. “Най-
близката наша победа – това е Англия. Ти знаеш какво значи Англия. Америка 
пет пари не струва”… (NB: В такива моменти на делириум бай Митьо ми 
заприличваше на Рицаря на Печалния образ и аз не му противоречах…) 
М.: -  Руската революция се извърши, когато болшевишката партия имаше 80 
000 членове… Ако аз мога да взема заводите в ръцете си, няма никакво 
значение, че съм в малцинство. При сегашното положение винаги се създават 
ситуации при които може да се вземе властта. Сега всичко се разгаря, не 
виждаш ли какъв е светът? (NB: Навярно същият налуден блясък в очите си е 
имал и Маркс, когато е обяснявал на Енгелс, че победата на Бисмарк над 
Наполеон III във френско-пруската война през 1870 г. ще означава победа на 
марксизма над прудонизма и “тогава цялата тази огромна машина 
/Интернационалът/ ще бъде в нашите ръце, тоест в моите и в твоите…”) 
Г.: - Бай Митьо, ако пролетарската революция не изпревари това развитие, ти 
как виждаш бъдещето? 
М.: - Ще дойде война… 
Г.: - И после какво? Пак ли като в 17-а? И докога ще попадаме в този кръговрат, 
който завършва закономерно в кьорсокака на историята? 
М.: - Ами революциите не стават там където икономическите условия са най-
узряли, а дето звеното е най-слабо във веригата. В Русия, например… 
Г.: - И друг път сме разговаряли. Ти знаеш, че моето схващане за Руската 
революция не съвпада с твоето… Ако трябва да я оценяваме и по 
националната й ограниченост, и по отношение на извършените 
икономически, политически и социални трансформации, ще установим, че тя 
беше социалистическа само по лозунгите си, а не по същество. Мисля, че тя е 
една модификация, една закъсняла модификация на буржоазните революции. 
М.: - Тя стана такава! Но тя започна като /млъква/… 
Г.: - Казвам ти това в смисъл, че Руската революция не може да бъде 
доказателство за това, че революциите, които предстоят да се извършат, няма 
да станат в най-зрялите империалистически страни. 
М.: - Разбирам те. 
Г.: - Аз не изключвам възможността, дори в мен съществува убеденост, чиито 
основания бих могъл да мотивирам, че Съединените Щати са най-близо до 
социалната революция. Процесите за които говори японецът са необратими. 

Очевидно това налага да се премисли всичко от А до Z. Теория, 
стратегия, тактика, организация - всичко трябва да се актуализира. 
И колкото по-скоро се ликвидира с остарялите схеми и догми, 
толкова по-добре. Я виж, че и голямите армии ги няма вече. Дори 
съсредоточаването им на едно място, както е по Клаузевиц, крие 
смъртна опасност при наличието на оръжия за масово унищожение. 
Очевидно, ще трябва да се подготвят отделни революционери или малки 
групи, които са в състояние да координират акциите си без фелдфебели и тем 
подобни “командни кадри” и генерални щабове. Затова, аз се интересувам да 
зная какво мислят и правят революционерите, които са вън от 
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бюрократичните партийни и синдикални структури, подчиняващи се на 
принципите на “демократичния централизъм”.. 
Така стигаме до точка на кипене, което налага да сменим темата. 
Разговорът ни продължи със спомените на Гачев за събитията от 1923-25 г. в 
чиято светлината той казва, че иска да  разгледа въпроса за терора.  
М.: - Ще изляза от конкретен случай, за да изложа нашето принципно 
становище. Маркс поставя като единствен критерий целесъобразността, в 
смисъл терорът да не доведе до изолирането на субективния фактор, на 
авангарда от масите. Той е средство за разгаряне на класовата борба. Ако ние 
сме в гражданска война и терористическите действия не ни изолират от 
масите, ние не можем да се откажем от тях и още по-малко да ги възспираме. 
Например, в Северна Ирландия ИРА (Ирландската Републиканска Армия) – 
извънредни използва терора и нейното влияние се засилва. А нашите тук се 
договарят с империалистите да предават тия, които отвличат самолети, 
вземат заложници и искат откупи. Били въздушни пирати. Ами нашата 
партия през 1923 – 1925 г. не вършеше ли експроприации? Ами по-късно, 
когато хитлеристите нападнаха Русия, ние вършихме тука кражби, нали си 
спомняш? Та ето на тази база искам да им кажа какво е мислено и как трябва 
да се мисли по тези въпроси. Аз този въпрос го развивам тук в едно писмо до 
една моя братовчедка Руска. Поводът е един пасквил – книгата на Кольо 
Гергински за моя братовчед Георги Гачев, където се намесва и моето име.” 
(NB: Така стигаме до един от най-болезнените пунктове на бай Митьовото 
съзнание. Той е активен участник в тия събития, като ръководител на 
Военната организация на БКП за Южна България. Като такъв е осъден на 
смърт от царския съд. След отменяне на смъртната присъда, в затвора той се 
определя като троцкист. За да го унищожат морално, привържениците на 
взелия връх в Кремъл и Коминтерна Сталин, го обвиняват в предателство. За 
това “старо деяние”, три десетилетия по-късно те ще го осъдят на 20 години 
чрез един монтиран съдебен процес, след като са го държали осем години при 
най-суровите режими в концентрационните лагери на “народната република”. 
Аз го слушам без да го прекъсвам и попълмам знанията си за историята на 
БКП и за болшевишкия “морал” през този отдалечен с половин век период.) 
Книгата - продължава бай Митьо да чете своето писмо – е лишена от всякаква 
историческа правда. Тя е съчинена, за да послужи утре на фалшификаторите и 
тази цел е залегнала в нейния подтекст. Той сега е само една версия, за да го 
направят утре официална история. Ето, така се твори история по стаите. И на 
тази плоскост разиграват куклите на избитите революционери, които не могат 
да възразяват, опровергават и изобличават. Тези кукли се разиграват на 
сцената, тоест на страниците на книгата, а конците се дърпат от хора, които 
седят дълбоко в тила. И ги заставят да петнят и клеветят хората от Военния 
център за тяхния екстремизъм. Казват им (на куклите): поставяме ви на 
различни места в йерархията, за да кажете какво е Коста Янков, какво е 
Димитър Гачев и т.н. На тези, които дърпат конците им е необходимо да се 
каже, че това са предатели, провокатори. Мъртвите не могат да говорят и да 
реагират, а тези, които дърпат конците, за да се качат на пиедестала, ограбиха 
и мъртвите, и живите. Вместо тях, куклите говорят, обвиняват, клеветят, 
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събират “доказателства” и прочее… Ако бях провокатор, ако бях предател, 
какъвто пишат, че съм бил, как стана така, че ми дадоха смъртна присъда, а на 
Жорж (любовника на Цола Драгойчева) дадоха само 15 години? Признаха му 
крайно смекчаващи вината обстоятелства, защото той в действителност им 
беше служил тогава…  
М. Прекъсва четенето и пита: - Георги измори ли се? 
Г.: - Не, не. Слушам те най-внимателно. 
… Казват някоя истина, за да могат да прокарат лъжата. Този метод е типично 
сталински. Те отрекоха мъртвия Сталин, но метода остана… Грешки имаше, но 
те не бяха присъщи на нашата партия (БКП) и нейните ръководни органи и 
конкретно на военния Център, възглавяван от Коста Янков. Грешките 
дойдоха от израждащия се вече под влияние на Сталин Коминтерн, но запазил 
още авторитета си от времето на Ленин… Теорията на индивидуалния терор 
премина в тактиката на Коминтерна чрез Сталин още преди второто 
заболяване на Ленин и особено след смъртта му. Чрез инструкции и емисари 
тя беше наложена на отделните секции на Коминтерна. 
 Така индивидуалният терор влезе в тактиката на нашата Партия.  
(Гачев спира да чете писмото и се обръща към мен: “Ако Димитров и Коларов 
са се противопоставяли на тази тактика, защо няма данни, защо не ги 
изнесат? Нали ме разбираш? Аз не говоря празни приказки, моето момче. 
Коста Янков беше с висок класов, революционен морал, беше революционер 
от класа. Той имаше мъжеството на характера и на интелекта, смел с 
непреклонна дисциплина и воля, но беше респектиран от авторитета на 
Ленинския Коминтерн. Ето, това последното беше грешката на Коста Янков. 
/Аз, като военен ръководител, изпратен от Коминтерна, занесох 
инструкцията за терора в Германската партия – една легална партия. Как е 
възможно едновременно – и тук, и там – да я има тая инструкция? И когато се 
противопоставих на Коста за атентата в “Света Неделя”, той рече “- Ама нали 
ти донесе тази инструкция от Германия?” Рекох – аз я донесох като 
инструкция, но не като мое собствено мнение. Нали разбираш сега? Ние 
направихме известно преустройство. Тука бойна единица стана четата, а 
бойните ядра бяха шесторките… Болшинството беше с Коста Янков и то 
държеше за нарежданията на Коминтерна и конкретно за индивидуалния 
терор, а мен ме атакуваха. Ако Коста и болшинството около него беше 
отхвърлило индивидуалния терор, щяха да бъдат обвинени в троцкизъм, 
както се хвърли обвинението срещу Иван Манев – той беше тогава 
политически секретар на Партията. Написа статия в която казваше – ние 
трябва да започнем да извеждаме масово хората на улицата, като ги 
охраняваме. И когато масите свикнат да излизат и да вдигат лозунги: “Долу 
властта!”, тогава, когато властта се опита да ги разпръсне, тогава вече ние ще 

се борим с оръжие. Тогава вече масовият отпор се превръща в масов 
терор, а той не може да бъде осъден./ 
- Имам само една бележка по повод атентата в “Свети Крал”. Според мен 
грешката не беше в идеята, а в слабостта на изпълнението. Когато замисляш 
една акция от тоя мащаб, не я поверяваш на клисари и момчета, които гледат 
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да изфъскат щом запалят фитила. Пример на “майсторство” в тая работа са 
руските “цареубийци”: когато Александър II се спасява от първата бомба, 
Гриневицки го довършва с втората, жертвайки и себе си. За мен 
ликвидирането на цялия “елит” на Третото българско царство, заедно с 
Кобурга, не е индивидуален терор, а война, военен удар право в сърцето на 
държавата. Ако атентатът беше извършен от мъже, готови да загинат за 
каузата, неговото продължение можеше да е различно. И още нещо, ако не 
беше тоя злеизпълнен тер-акт на вашата Военна организация, държавният 
терор щеше ли да намалее? Съмнявам се. И при държавата 
военнополицейския терор е само едно от оръжията й срещу революцията. Тя 
го използва, за да смаже или уплаши и парализира революционерите. Ти сам 
ми цитираше Троцки: “Ако трябва да плашим милиони, ще избиваме хиляди.” 
И Цанковото правителство не се е ръководило в своята терористическа 
политика от “индивидуалните” тер-актове. Те са били за нея само повод, за да 
развихри репресалиите срещу революционерите и тяхните организации, но 
такъв може винаги да се намери. За Първата световна война това беше 
убийството на ерцхерцога Фердинанд. 
- Добре де, какво искаш да кажеш? 
- Аз го казах вече: “целесъобразносста” за която говори Маркс, зависи от 
хиляди обстоятелства и съотношението революционери – “маси” или 
детонатор – експлозив не е толкова елементарно и “подредено”. В Русия 
революцията беше предшествана и до голяма степен духовете бяха 
подготвени за нея и от продължилата половин век борба на живот и смърт 
между революционерите и самодържавието, наченала с атентата на 
Каракозов. Френската революция се предшестваше от двувековните 
“индивидуални” пожари на селяните, чиито пламъци погълнаха не един 
господарски замък. Тайна или явна, нашата война с държавата е перманентна 
и променлива е само нейната интензивност. Въвличането на “масите” в нея 
зависи до голяма степен от нашата способност да нанесем добре премислени 
и перфектно изпълнени ПРЯКИ АКЦИИ срещу невралгичните центрове на 
властта и капитала. Преди да се превърнат в масови, което е условие сине 
кванон за революцията, тези акции са резултат на отделни групи и дори 
индивиди. Проблемът е в тяхната продължителност и непрекъснатост, а това 
вече е въпрос на опит, на психологическа и техническа подготовка на 
революционерите, на организация и конспирация... 
- Можеш ли да ми дадеш пример за приложението и успехите на такава 
тактика? 
- В историята има колкото искаш такива примери. Аз дори мисля, че с малки 
изключения, почти всяка голяма революция е предшествана от подобни 
“индивидуални” акции. 
Бай Митьо сумти и продължава да чете:  
- За Сталин беше важно не кой е застанал на правилна позиция, а кой е 
послушен. Аз мисля, че това беше провокаторско становище на времето, за да 
се елиминират тези, които няма да се подчинят. Особено в началото, когато се 
подбираше апарата в секциите на Коминтерна. Та Коста Янков държеше за 
индивидуалния терор и защото беше убеден, че ние сме в гражданска война, 
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което оправдава възприемането на сталинската линия. /Ако атентатът беше 
началото на едно въстание, никой нямаше да го осъди. Разбира се, той беше 
замислен като такъв, но беше преценен много погрешно, както казваше 
Гюлеметов за момента на въстанието. / За личния състав – това бяха гиганти 
на делото и на мисълта. За Коста Янков, Иван Манев, Яко Доросиев, Иван 
Минков, Марко Фридман, Христо Гюлеметов, Йонко Панов, Георги Гачев, 
Атанас Кабов и много други беше най-висша човешка радост да живеят и да се 
борят не за да използват настоящето, а да подготвят бъдещето. Ето такъв 
паметник неръкотворен те си издигнаха в паметта и сърцата на поколенията. 
Тук минавам към един друг материал, за да станат ясни някои въпроси, които 
засягам по-горе трябва да добавя следното: Като ръководител на втора 
военна зона в Южна България получих устно и писмено нареждане да бъде 
ликвидиран Щерю Люкоманов. Да го разстреляме. Щерю беше началник на 
обществената безопасност, ти го знаеш.(?) Аз не изпълних това нареждане. 
Когато бях запитан защо отлагам, се мотивирах, че съм в усилен 
организационен период и трябва да организирам обучението и 
въоръжаването на бойците - ясна ти е мисълта ми - това бе прието мълчаливо. 
Когато поех обаче Първа военна област – Софийската, този въпрос за 
разгарянето на класовата борба чрез индивидуалния терор се постави отново. 
Дълбоката истинска цел беше да убием онзи и да започнем – те да нападат, 
ние да нападаме. Моята мисъл беше такава. Ще поговорим пак по тези 
въпроси, които тук съм изложил много сбито… защото нямам намерение да 
им давам материал… 
Та въпроса за разгарянето на класовата борбо чрез индивидуалния терор бе 
поставен наново. В непосредствен контакт с четите и бойните ядра, аз 
констатирах, че индивидуалния терор пречи на организирането и обучението. 
Всеки такъв удар – убийството било наше, било тяхно – пречеше. Като отивах 
на сборното място – няма никой. Не може да се твърди, че това беше момент 
на гражданска война. Някои момчета ми казваха: “Другарю, ние виждаме, че 
ти не си от нас, не си от низините, че ти си отгоре /те не знаеха кой съм/, 
казвате да дойдем без оръжие, защото ще извършим обучение по движение и 
по цел, но ако сега стане едно убийство, ще ни арестуват и жените и децата ще 
останат…” И неспокойни се оглеждат. Момчета, рекох им, дръжте се по-
спокойно, недейте се обръща, но те го правеха инстинктивно. Констатирах, че 
когато по-дълго нямаше конкретен тер-акт са спокойни, движат се, приказват 
си, смеят се, казват къде е по-близо да минат, сами обсъждат някои неща. 

Стараех се да ги подготвя психически. Да доведеш един човек от 
пасивност към активност, това е процес. Трябва да го вкараш в акция 
чрез съответен опит и тренировка и когато придобие навици, каквито имахме 
през някои периоди от нашите борби през 1928-32 г., масите свикнаха да 
излизат на улицата – да ги бият и да се противопоставят и отново да излизат 
на друго място. През 1924-25 г. нямахме такъв опит и трябваше тепърва да го 
придобием. Тогава, в непосредствен контакт с четите и бойните ядра, с 
организирането и обучението, установих, че индивидуалния терор пречи на 
тази работа. Отидох при Попов  от военния център и се мотивирах. Това 
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предизвика задълбочено разискване на въпроса за средствата, подготовката 
на хората и определянето на процеса на гражданска война. По въпроса за 
средствата – масови политически и икономически акции, погребения и т.н, те 
настояваха да се включи и индивидуалния терор. Аз се противопоставях 
защото въоръженото сблъскване с репресивните сили на врага плашеше 
масите в оня момент и това означаваше да се откъснем от тях. Но щом то е 

факт, за никакво въстание не можеше и дума да става. Въстанието, 
събарянето на властта, революцията е масов акт, а не на отделни 
герои или акции, колкото и сполучливи да са. Пет атентата да имаше, 
като априлския от 1925 г., нямаше да доведат до резултат, ако масите не 
откъснат крушата, която е узряла. Тя ще изгние, но няма да падне… А 
индивидуалния терор може да послужи само когато сме в гражданска война, 
за да не изолира субективния фактор от масите. Той трябва да бъде сред 

масите и в масите. Да координира борбите им. Властта се събаря от 
масите, а не от терористичните групи. Те могат да унищожат 20-30 
руски императори – на тяхно място ще дойдат други. 
Г.: - Ти сигурен ли си, че ако терористически групи бяха ликвидирали Ленин, 
Троцки и върхушката на болшевишката партия, тя можеше да вземе властта 
или да я задържи през 1917-18 г.? Или ако Германския генщаб не ги беше 
пуснал с вагона и парите? 
М.: - … 
Г.: - Бай Митьо във Фауст Гьоте казва “Теорията братко сив е пущинак, вечно 
зелено е дървото на живота!”, затова аз не искам да оспорвам тезите ти за 
целесъобразността на терора. Днешните актове на които сме свидетели за 
мен са симптоматични или ако щеш лястовици. Щом в страни като САЩ, 
Канада или Швеция, където много обстоятелства детерминират един 
комформистки и филистерски дух, щом в такива страни, където хората са 
материално обезпечени, на които системата дава възможност да се наредят и 
устроят, да постигнат “идеала” на нашия еснаф – апартамент, кола, вила и т.н., 
щом в тая обстановка се раждат мъже и жени в които активирането на 
енергията на недоволството и бунта не се съобразява с това, че в момента 
ситуацията не е революционна и не са “в период на гражданска война”, които 
са готови на такива крайни стъпки – това показва, че в психиката им зрее 
нещо сериозно… 
М.: - Ако можехме да канализираме тоя революционен импулс в днешния свят, 
но ние нямаме хора, които да подхванат тази работа. Такива хора са много 
ценни и ние трябва да се стремим да ги обхванем, а не да ги оставим… 
Г.: - … да изгорят /в момента записът на “мероприятието” прекъсва по 
техничиски причини/. 
М.: - А ти готов ли си да изгориш? Как така стана началник? 
Г.: - Този въпрос има лесен отговор. По-трудният е защо приех? И ще ти 
отговоря: -исках да се проверя. Да проверя силата на моя идеал и обреченост 
на борбата за еманципация на унизените, грабените и подтиснатите. И мисля, 
че “издържах изпита” – доказах, че тяхните “моркови” не са в състояние да 
корумпират, демобилизират, разложат и доведат до експлоатация 
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действителния революционер. Така както насилието на диктатурата, чиято 
квинтесенция са изолационните душегубки не можа да ни огъне и пречупи, 
така и опита им да ни купят пропадна. Сега, те отново ще се върнат към 
тоягата, за да докажат, че никой не е в състояние да им се противопостави и 
съхрани нравствения си и революционен интегритет. А това значи война. Аз 
не бягам от нея, ако ми я наложат, ще я водя… 
М.: - Как при днешните обстоятелства и състоянието в което се намират 
масите? 
Тук направих жест с кръстосване на двете ръце, който сочеше на Запад и 
добавих: 
- Ще сменим масите, щом са станали като кръчмарските.  
Бай Митьо ме извика в съседната стаичка при книгите му. Извади от един от 
томовете на Сталин два свитъка от пилюр, изписани под индиго и ми ги 
подаде, като каза да ги прибера на сигурно място. Поставих ги в дясния джоб 
на сакото си, домакина взе един от томовете на Ленин и отново се върнахме, 
за да продължим разговорите си. Гачев разтвори книгата на своя “класик” и 
взе да ми чете от главата за Парижката комуна от “Държавата и 
революцията”. Беше цитатът на Енгелс, който казва, че “Комуната” била 
откритата най-после форма на пролетарската диктатура, след което ме 
попита какво мисля по тоя въпрос? Не ми се водеше схоластичен спор, само му 
казах, че в друга своя статия от 1908 г. Ленин нарича спомена за Комуната 
“празен звън”, а Маркс и Енгелс въртят въпроса за държавата, като 
“диалектически потури”. Заради “добрия тон” и късния час отказах да навляза 
в темата. Обещах му да го направим при друг случай. Гачев ме гледаше малко 
злобно, но се съгласи с предложенито ми. С това темите ни не се изчерпиха и 
когато ме подсети да си лягаме, беше станало вече късно. Развидиляваше се и 
аз се приготвих за гарата. Казах му, че ще си тръгна по-рано, за да го оставя да 
си почине от нашия километричен моабет, който явно го беше преуморил. 
Поиска да ме съпроводи до гарата, но категорично отказах. Тогава, когато 
заслизах по дървените стълби, той ми каза: 
- Георги, върху пилюровите свитъци са напечатани моите спомени, 

озаглавени “Моят живот и моите идеи” – в два екземпляра. Единият е за 
моя приятел и някогашен секретар на Троцки – Пиер Франк. Той живее в 
Париж. Ще го поздравиш от мен и ще му ги предадеш. Нека Четвъртият 
интернационал ги използва, както намери за добре. 
- Бай Митьо, в името на приятелството ни, за теб съм готов да сторя много 
повече, но трябва да знаеш, че ако бъда заловен или по-вероятно прострелян, 
спомените ще попаднат в ръцете на копоите и това може да ти струва поне 
още една петилетка в тюрмата. А не си в първа, нито във втората си младост… 
- Аз моето момче, предпочитам да завърша дните си в затвора, отколкото в 
леглото. Така мисля, че ще бъда по-полезен на идеала за който се боря и 
живея.  
Тая готовност на стареца да се жертва за идеите си, колкото и да не съм 
съгласен с тях, ме трогна. Сбогувайки се, се прегърнахме, като си обещахме да 
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се видим отново и продължим нашия спор. Но това повече нямаше да се случи 
на “родна земя”... 

* 
Когато се завърнах в София, отидох да представя доклада си на зам-
министъра и кадровик на МВТУ - Ваклиев. След като ме изслуша, той каза, че 
заповедта за уволнението ми е отменена и че след  “командировката” в 
Пловдив мога да се върна на работното си място. Съобщавайки това, като че 
ли очакваше благодарност. Разбирах, че копоите пак са замислили нещо, но 
нямах достатъчно факти, за да разгадая кроежите им. “Играта” с ДС 
продължаваше. Само, че те допуснаха една малка грешка – въобразяваха си, че 
те са… котката. 
Първата ми грижа, след като се появих отново в апартамента, беше да 
изхвърля Буки от екипа и той “излетя по допирателната”, като замина при 
Бошев. Така елиминирах един от тия с чиято помощ копоите ми крояха 
кюляфа. Изпитвах затруднения да преценя чувствата, породени от моето 
завръщане и от изгонването на бившия следовател Буки – Андрей Райчев. 
Ласкаех се от мисълта, че болшинствоно беше с мен.  
След “работа” Климентина каза, че ме е търсил вуйчо Тошо и искал да му се 
обадя веднага щом се прибера. Понеже живеехме на няколко стотин метра 
разстояние, прескочих до “Неофит Рилски” и той ми съобщи, че е говорил 
отново със своя приятел Младен Костов. Като близък с кмета на София, той 
действаше чрез него за уреждане на постоянното ми жителство, но искал да се 
срещнем, за да разговаряме лично. Срещата ни се състоя на следващия ден. 
Въпросите му бяха полицейски. Запита имал ли съм някаква “вражеска 
дейност” след излизането ми от затвора. Отговарих му, че подобен въпрос е 
оскърбителен и идиотски. Защото и да я имах, нямаше да кажа. Нейното 
установяване е задължение на чекистите. Младен се съгласи с неохота и ми 
“повери”, че от кметството искали ново писмо за уреждане на жителството, 
подписано лично от министър Караманев, нещо, което вече знаех от от 
Пенков.  
Обясних в Центъра новите изисквания на Иван Панев и Боре “Халата” отново 
отиде в министерството за подписа от титуляра под… абсолютно същия стар 
текст. На следващия ден ми го връчи заверен с изходящ № I-1479 и дата 
23.02.1973 г. без запетайката на първия заместник-министър. 
“М-м-да – рекох си – аз съм на ход в играта с копоите….” 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
В “СПРАВКАТА” на майор Първанов от пловдивското Гестапо за “лицето 
Димитър Михаилов ГАЧЕВ (арх. Дело № 3317 разд. III) е записано: “В ранните 
си младежки години се е очертавал като анархист. След 1919 г. се включва в 
редовете на партията където развива добра дейност. През 1923 г., след като се 
завърнал от Германия се представял за голям революционер, бил привлечен и 
натоварен от РП/к/ с ръководството на военното обучение в Южна България. 
Като ръководител обаче в тази област се провалил като… несериозен, 
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занимавал се е повече с непочтенни работи, с жени, не оправдал гласуваното 
му доверие и не се законспирирал. През 1925 г. бил заловен от полицията и 
осъден на смърт. (NB: Сигурно, заради “заниманията му с жени”.) Присъдата 
била отменена и лежал в затвора до 1932 г. Там се обявил за троцкист и водил 
борба срещу политзатворниците комунисти…” 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
В Пловдив, където бях придружен от Марги Неделчева, продължава така нар. 
В.Н. Копоите ни чакат пред ресторанта, за да ни, съпроводят до пловдивската 
гара: 
“В 19,45 отидоха на гара Пловдив, където колежката остана в чакалнята, а 
обектът след ръкостискане си взе довиждане, отиде на пиацата, качи се на 
кола Пд-8377, слезе на ул. “Гладстон” и влезе в дом № 34. (NB: При 
микрофоните на бай Митьо с чиито записи на среднощните ни разговори е 
композирана настоящата глава.) 
До 01,00 ч. Обекта не излезе след което наблюдението бе преустановено. 
На 23.02.1973 г. обектът излезе без да бъде изпратен, отиде на гарата, купи си 
билет за София и се качи на влака…” 
На същата дата 23.02.1973 г. “слежката” продължава в столицата без особени 
произшествия, ако изключим посещението ми на градския… кенеф срещу МВР 
на “Граф Игнатиев” и “6-ти септември” и отиването ми при брат ми в 
Благоевград. 
Същевременно, подполк. Карабожиков докладва “за сведение и изпълнение” 
на началника  си  полковник Гелков, че партийната секретарка на ИЦ 
Андонова му е “съобщила, че по нареждане на зам. м-ра на вътр. търговия 
Христаки Кънев е спряно уволнението на обекта “Терорист”. Той е съобщил 
устно на Директора на ИЦ Борис Димитров, че въпросът с жителството се 
урежда, заради което да се спрат всички заповеди.” 
Всичко това е “обобщено в рапорт на Карабожиков” от 28.02.1973 г., който 
завършва с информацията: “От М-“Пирин” е видно, че Тодор ПЕНКОВ, вуйчо на 
обекта, се интересува най-живо от уреждане на жителството му, като търси 
най-различни връзки.”  
В справка за Павел Стефанов Каръков копоите са отбелязали между другото: 
“В затвора е имал добро поведение за което е бил вербуван за камерник”, 
което показва съвсем красноречиво – Що значи “добро поведение” според 
полицейските критерии! 
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ГЛАВА ХLV 
ЗА ДА СЪХРАНИШ НРАВСТВЕНИЯ СИ И ПСИХИЧЕСКИ ИНТЕГРИТЕТ, 

Е НУЖНА… КОЖА НА НОСОРОГ 
 

Въпреки поредния отказ на постоянно жителство, който беше снабден с 
фалшивата резолюция на докладчика в “Ленински райсъвет”, Младен беше 
казал на вуйчо ми, че е приложил подписаното лично от министър Караманев 
писмо към “досието” ми в Столичната община. Той твърдял (за кой ли път?), 
че работата там била опечена, само документите трябвало да бъдат 
разгледани още от някакви комисии за допълнителни проучвания и 
удобрение. През първата всичко минало успешно, но аз трябвало да се 
въоръжа с търпение и най-добре било, изчаквайки, да подам едно искане за 
временно шестмесечно жителство, докато бъде оправено постоянното чрез 
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кмета Иван Панев. Всички тези разигравания ми приличаха на нови шашарми 
на копоите. Но още не можех да си изясня, дали “кумецът на Тодор Живков” е 
съзнателен участник в тях или сам беше жертва на заблуда.  
Оказа се, че решението на такъв семпъл “казус”, като адресната ми 
регистрация, не било никак просто. За целта, трябвало да кандидатствам за 
продължение на временното жителство с писмо от директора Борис 
Димитров. Той пак ходи при министър Караманев, за да се застрахова. Когато 
се върна ми каза, че тоя бил в отпуск по болест и в очакване на оздравяването 
му трябвало да се оправям сам. Поисках разрешение за 30-дневно 
пребиваване в София, като “гост” на… жена си. Но това предполагаше цяла 
верига “акробатични номера”. Понеже в личния ми паспорт беше отбелязано, 
че преди три години са отнели жителството ми по разпределение, трябваше 
да го сменям, за да залича следите. В началото на март ходих до Благоевград и 
обявих в милицията, че съм изгубил паспорта си. Всъщност го оставих на 
съхранение при Огнян за личния ми архив. Но след моето бягство той го 
изгорил от страх да не бъде намерен в него. За новия паспорт дадох снимка с 
брада. Чиновничката се озъби и каза, че в бъдеще ще трябва да ходя само 
небръснат. Удържах това обещание. Още не съм се обръснал, бях се заклел да 
не го правя, “докато българския народ не се освободи”! Когато се върнах в 
София Климентина взе от домоуправителя Здравков книгата и с нея отидох в 
първо районно у-ние на МВР. Там попълних адресна карта за 30-дневно 
“гостуване”. Така след три години излязох от “нелегалност” чрез серия 
“законни” мистификации и фалшификации, и продължих “легално” трудовия 
си стаж. 

* 
Един късен следобед Боре Георгиев съобщи “под секрет”, че Ваклиев му 
поискал лично да отнесе досието ми, което било в касата на партийната 
секретарка и н-к “Личен състав” Андонова. В министерския кабинет заварил 
двама тъмни субекти. Съдейки по мрачните им и подозрителни погледи, той 
решил, че по всяка вероятност са “другари от органите”. Ваклиев поел папката 
и му казал: 
- От само себе си се разбира другарю Георгиев, че това трябва да остане в 
пълна тайна…  
Когато се върна от министерството Борис Георгиев издебна удобен момент, 
за да ми разкаже случилото се при кадровика на МВТУ Ваклиев. Работното 
време беше приключило, другите се бяха разотишли и заместникът на 
“Халата” ме попита загрижено какво означава всичко това. Аз му отговорих: 
- Ще ме повишават Боре, затова е тая дандания. 
- Не се смей Гошо, работата не ми харесва. 
Не му отговорих, но беше ясно, че копоите продължават да затягат обръча 
около мен. КИН, макар и да знаеше отлично последните постъпки в които и 
той вземаше дейно участие, зачести с напомнянията си пред другите, че срока 
за разпределението ми отдавна е изтекъл. Казваше, че на всяка цена трябва да 
оправя постоянното си жителство, защото иначе, колкото и необходим да съм 
за изготвяне на програмите за “Слона”, нямал да може да ме остави на работа. 
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Същевременно ми дваше да разбера, че това не става по негова инициатива. 
Отговарях, че от моя страна съм направил всичко необходимо и ако то е 
недостатъчно, аз съм готов за си замина немедлено. Тази ми декларация беше 
адресирана до “инициаторите” на побутванията с остена. Това, че търпяха 
присъствието ми, означаваше едно от двете – или партийните “гълъби” 
надделяваха и искаха да се продължи с политката на моркова, или “ястребите” 
на Сигуранцата се нуждаеха от време, за да убедят първите в необходимостта 
от употреба на тоягата. За последното им беше необходимо да съберат 
достатъчен corpus delicti (корпус деликти) или нужните на съда улики за 
моята “престъпна дейност”. Верно беше второто, но тогава само го подозирах 
без да разполагам с неопровержими доказателства. Те продължиха да се 
натрупват до последния момент, преди да “духна” през границата с 
Югославия.  

* 
На 15 март 1973 г. бях изпратен в четиридневна командировка в Бургас 
заедно с Борис Георгиев и Иван Бошев. Тя беше по искане на проф. Лютов за 
инспектиране проекта за фактуриране на стоките от складовете на 
тамошното търговско обединение, изработен под ръководството на неговия 
заместник - ст.н.с. Мезеклиев. Както се вижда от документите на ДС, Лютов ме 
е изпратил на тази фалшива инспекция по нареждане на копоите, какъвто 
беше случая с Ваклиев за Пловдив. Така се е гарантирало 4-дневното ми 
отсъствие от София, за да може тяхният “работен екип” необезпокоявано да 
монтира микрофоните си в апартамента на  “Гурко”. (На полицейски език това 
“мероприятие” се е наричало М, като “мероприятие”, “Роодопи”, а 
подслушването на телефоните М-“Пирин”.) Тогава нямах тези “познания”. 
Само бях слушал за тази им дейност за която и Радой Ралин бе писал в своята 
сбирка от сатири “Контакти”: “Под всеки балкон микрофон/ Във всеки 
биберон микрофон/… осем милиона микрофона под небосклона…” Но и да 
разполагах с техника, която би ми позволила да открия полицейското 
присъствие в спалнята, хола и клозета на “домашната ни крепост”, едва ли бих 
си поставил сурдинка, защото куките можеха да си помислят, че съм се 
“вразумил”.   
В Бургас, където ни очакваше Мезеклиев, констатирахме още една “крупна 
победа” на местния фронт на НТР. Програмите за фактурирането бяха 
изписани на езика за скоростни математически изчисления ФОРТРАН, но в 
случая трябваше език, който обработва голями масиви от икономически 
данни със сравнително елементарни изчисления. За целта американците бяха 
създали КОБОЛ, който ползвахме в нашия изчислителен център . Но както ни 
обясни ст.н.с. Мезеклиев, те не разполагали с “коболисти” (така ги наричаше 
бъдещият директор на БНБ Веско Коларов) и за да не се забави местното АСУ, 
той дал зелена улица на своите математици, които боравели само с фортран. 
Това би било половин беда, ако стандартните сортиращи програми за 
ФАКОМ-230 или ЗИТ-151 на “църковнославянски”, не бяха пригодени да 
обработват само коболови файлове. За да излезе от затруднението 
Мезеклията наредил на програмистите да изработят собствени сортировачни 
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програми за фортрановите масиви от данни. Резултатът от това акумулиране 
на интелигентни решения можахме да констатираме при демонстрацията на 
местното АСУ в машинната зала, обзаведена с 6-лентовия ЗИТ-151: 
първоначално една фактура се обработвала и отпечатвала за…половин час. 
След “оптимизиране” на собственоръчно изработените сортиращи програми 
бил постигнат “забележителен прогрес” – времето било сведено до… 3 /три/ 
минути за фактура. Ние наблюдавахме продължителното спиране на 
въртенето на лентите на магнетофоните, докато в оперативната си памет 
ЗИТ-151 подреждаше записите според номерата на фактурите. Тия 
продължителни замръзвания на всеки от магнетофоните в позата на мим 
бяха мъчителна гледка, но Мезеклията ни убеждаваше, че съкращавайки 
десетократно времето за обработка на една фактура са постигнали 
значително подобрение. Срязах го и му посочих, че магазинерите изготвят 
ръчно документа със значително по-голяма скорост. Старши “научният” 
сътрудник обеща да положи усилия в същата посока и искаше да му спестим 
една унищожителна критика. Успокоих го, като му казах, че в случая изобщо 
няма място за критика. Чисто и просто, ще препоръчам препрограмиране на 
Кобол, за което трябва или да наемат коболисти, или да обучат собствени. 
Това беше абсолютно необходимо, защото проблема за сортиране на 
файловете щеше да изниква всеки път при реализацията на следващите 
проекти. Не му казах нищо срещу използването на компютрите, вместо 
машини за фактуриране, защото и ние ги “захранвахме” със същите трици…  
Вечерта тримата с Боре и Бошев отидохме на ресторант. Решихме да си 
хапнем като хората, започвайки с ордьоври и аперитив, за да завършим с 
десерт. Вечерята ни струваше “само” 25 лева. За майтап поисках от келнера да 
ми даде фактурата, за да я представя на професора и председател на ВАК, като 
доказателство за разходите ни. Иначе командировачните за трите яденета на 
ден възлизаха на 3 лева за персон. За вечеря, като нашата се нуждаехме от 
осем пъти повече финикийски знаци, макар в нея да нямаше никакви 
излишества. Бяхме си свършили работата и Борис Георгиев предложи да си 
тръгнем на следващия ден, но ст.н.с. Мезеклиев настояваше на всяка цена да 
останем, за да ни покажел забележителностите на Бургас. В програмата му 
влизаше колективно посещение на театър и прощална съботна вечеря. Тогава 
си помислих, че тази му разточителност е своего рода рушвет, за да си 
затворим очите пред постиженията му, но сега разбирам, че е получил 
нареждане да не ни изтърва от погледа си до събота вечер. Навярно, 
съобразно “инструктажа”, Лютов не го е посветил в причините за 
задържането ни. Както и да е, останах задължен на Сигуранцата с една гала-
вечеря от която намазаха и спътниците ми…   
След завръщането ни от тази командировка докладвах за резултата от 
инспекцията най-напред на Лютов. Той изглежда беше посветен в тайните на 
програмирането на фортран и също като заместника си каза, че ще бъдат 
положени всички усилия да се “оптимизира” проекта. В четвъртъка пред 
“Колегиума” на министерството в който участваше и той, изложих 
констатациите ни и повторих предложението за препрограмиране на кобол. 
Лютов се разлюти за това, че повдигнах завесата и гледайки заканително към 
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мен, като на “прът в спиците на колелото на историята” каза, че никой и нищо 
не може да спре…нейния постъпателен ход. Навярно и Мезеклията беше 
донесъл там където трябва за разговора, който имахме миналата есен на 
Витоша, където се срещнахме съвсем случайно. Останах с впечатление, че 
шефа му и той вече не бяха тъй горещи привърженици на моето съучастие в 
НИИТОХ. 
От своя страна, КИН Борис Димитров не криеше задоволството си от доклада 
ми пред Колегиума за “реализациите” на конкурента в битката за оглавяване 
на “АСУ-КОМЕРС”. За да увеличи още повече преднината си, той ми съобщи, че 
ще трябва да подготвя хората за програмирането на проекта на Петър 
Стоянов. “Халата” добави, че поради голямото закъснение в проектирането, 
“работната фаза” ще бъде съкратена. Заедно с това ще е необходимо да се 
запозная с този проект, за да решим колко и какви програми са нужни за 
пускането му в експлоатация. Тоест трябваше да си сътрудничим със Стоянов 
и хората от неговия отдел, където главен специалист беше Марги Неделчева. 
Те слушаха миналогодишния ми курс по кобол, но след това не бяха пипнали 
записките си и не можеха да напишат и коргират и най-елементарната 
програма. Беше ясно, че тежестта на “работната фаза” щеше да падне върху 
моите “Самуилови войни” след битката им с Василий Българоубиец. В 
плановете на Борис Димитров фигурираха и проектантите от отдел 
“Хранителни стоки”. От тях той изискваше поне по една програма, а освен 
Неделчева никой друг не можеше да се справи с такава “непосилна задача” в 
рамките на очертаващите се съкратени срокове. Поради тази причина 
началникът им Петър Стоянов разчиташе на мен и се държеше отново като 
подлизурка. Не бях забравил реакцията му когато го нарекох “бай Петър” по 
време на 30-дневния срок на предупреждението. Преди уволнителната 
заповед това беше обичайното обръщение срещу което той нямаше 
възражения (все пак беше 6-7 години по-възрастен, а “бай” беше израз на 
почит). След като ме уволниха, той ми беше казал сопнато, с нервни тикове и 
потреперване в гласа: “Слушай, за тебе аз не съм бай.”  
Затова сега редовно пред всички се обръщах към него с: 
- Другарю началник на проекта “Хранителни стоки”, старши-икономист (за 
разлика от Карл Маркс, който е бил само един обикновен икономист) и ако 
имаш и други титли, ми ги напомни, за да не ги изтървам всеки път когато 
разговарям с теб. Прощавай, забравих още – съавтор в създаването на “Първия 
български слон”… 
Колегите се смееха, а той мълчеше, но това не му пречеше, както ми беше 
казал Борката, да ме клепа пред “йерархията” винаги, когато се е представял 
случай, за “най-голямото препятствие пред внедряването на търговските АСУ-
та”. 

* 
След като бях получил адресна карта за 30 дни, чийто срок изтичаше, КИН ми 
даде писмо до н-ка на I-во районно у-ние на МВР, за да ми бъде разрешено 
временно жителство за шест месеца. И той шмекеруваше - видях, че 
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секретарката му беше изписала под писмото неговото име с титлите му, но 
пред “Директор” имаше запетайка и подписа на… Борис Георгиев: 
  
ИЦ при МВТУ № 183                                                                      София,  26.03.1973 г. 
Ул. “Св. София” № 5                                                   До др. Н-к на I-во районно у-ние 
Тел. № 87-63-49                                                                                на МВР – Т У К 

Др. Началник, 
В ИЦ при МВТУ от три години работи по разпределение ГКГ, жител на гр. 
Благоевград със специалност “Изчислителна математика”. 
С писмо №-I1479 ог 23.02.1973 г. на др. Георги Караманев до Председателя на 
Изпълкома на СГНС се иска софийско жителство за Георги Константинов 
Георгиев. 
Молим Ви да му разрешите временно жителство за 6 месеца до излизане 
решението на Изпълкома на СГНС. 

Кръгъл печат на ИЦ на МВТУ 
, Директор: Борис Георгиев 

/ст.н.с., кин Б.Димитров/ 
 
С това писмо и с новия си “химически почистен” паспорт, след като попълних 
адресната карта, трябваше да се явя при началника на адресната регистрация. 
За моя злорада изненада се оказа, че това е старата ми позната от 1970 г., 
залепила още една звездичка на пагона си. Тя прие документите ми и след 
като ме изгледа, запита: 
- Вие не бяхте ли предупреден, след отнемане на временното Ви жителство, да 
напуснете столицата? 
Не търсех конфликти и отговорих кротко, че по решение на министърът-шеф 
на КДС Ангел Солаков изобщо не съм напускал София, а сега се урежда 
въпросът за постоянното ми жителство в СГНС. Шестмесечният престой ми е 
необходим до решението му. Майор Кръстева, така се казваше стоящата 
отпреде ми униформа изглежда беше спала накриво и се държеше агресивно. 
Каза ми, че мога да бъда глобен и да бъда държан отговорен за нарушаване 
разпоредбите на “органите”. Отвърнах й троснато, че тя е нарушителя и може 
да направи справка в министерството. Добавих, че ми е омръзнало да се 
разправям с такива като нея, които в случая имат едно единствено 
задължение – да разпишат адресната ми карта, защото моя въпрос се решава 
на най-високо ниво. Изглежда, тя се сепна от тона ми и примирително рече, че 
не можела сама да реши въпроса. Той бил от компетентността на началника 
на управлението – полковник, чието име не запомних – но той бил в отпуск до 
5 април. 
Излязох и попитах на пропуска, къде е кабинета на началника? Запитаха ме по 
какъв въпрос? Отговорих – по личен. Казаха ми, че това може да стане в 
приемните му часове, които са във понеделник. Следователно трябва да го 
потърся в началото на идната седмица. Значи оная свиня от адресната служба 
ме лъжеше… Реших да не прекалявам с покера, защото единствения ми силен 
коз беше в калъфа под мишницата, но той не беше предназначен за такава 
мърша… 
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* 
С Мирослав продължавахме да се виждаме често. Повечето пъти в тях. Дочка 
ми се оплака, че се чувствала преуморена от работата си. Тя беше милосърдна 
сестра в хирургията и каза, че в края на работния ден била като смазана. 
Предложих й, докато все още съм началник, да я назнача при мен. Заплатата й 
щеше да бъде с около 20 лева по-ниска, но и това можеше да бъде променено. 
Трябваше да научи програмирането в което нямаше нищо сложно. Можеше да 
разчита на мен и на още две-три от колежките с които щях да я запозная, а и 
Иванчев (Миро) щеше да й помага. Времето беше подходящо – предстоеше да 
се пишат, тестват и вкарват в експлоатация програмите за “Слона”. Това щеше 
да улесни навлизането й в занаята. Веднаж усвоен, тя можеше да поиска 
увеличение и ако не го получи, да си потърси място където ще приемат 
условията й. Понеже “отгоре” натискаха началствата на различните 
предприятия и ведомства да се “автоматизират”, а добрите програмисти не се 
ринеха с лопати, беше сигурно, че след като им покаже какво може, ще се 
съгласят с исканата от нея цена, независимо от това, че нямаше диплома за 
висше образование. Мирослав беше на същото мнение и по тоя повод дойде в 
къщи през един от следващите дни да напишем заявлението на Дочка за 
работа, което заедно с моята заповед за назначение щях да представя на 
Борис Георгиев. 
Климентина, която бе превърнала лигавенето и подигравките в “стил”, 
използва случая, за да подметне:  
- Моят мъж продължава да върши безнаказано своите мошеничества… Я му 
дай да види новата ти серия фалшификации, другарю началник..  
- Това не е мошеничество, а отговор на мошенически издевателства… 
- Моля? 
- Слушай, хайде вместо да се молиш и накрая да си го изпросиш, затвори 
вратата от вън и ни остави да си свършим работата… 
- Ех батко, какъв си грубиян. 
След като затръшна вратата с Момчето заговорихме за увеличението на 
заплатите, решено на “декемврийския пленум на БКП”. Мирослав следеше тия 
въпроси и беше по-добре информиран: 
- С това искаха да залъжат народа. Обещаното увеличение за Нова година го 
отложиха за 1-ви март, а сега казват, че нямало да е за всички. Освен това, 
докато изготвят новите щатни таблици, ще минат още няколко месеца. Аз 
например получавам 135 лева плюс петолевката от постановлението на Тодор 
Живков. С декемврийското решение трябва да получа още 20 лева или общо 
160 лева. Това не са малко пари, но с инфлацията увеличението става 
фиктивно. Измислят нови имена на дрехи, храни и други продукти от първа 
необходимост и ги пускат на пазара на цени, които са от 20 до 50 % по-скъпи 
от предишните. Така, че вместо новогодишно увеличение на заплатите, на 
практика се получава “суровакане” със закъснение. 
Климентина, която тропаше навън и пееше нервно, влезе в стаята и взе да 
отваря прозорците, защото сме били запушили много. Миро стана да си върви 
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и аз излязох с него. За да не избухна, превърнах разменените любезности с 
моята съпруга в смях:  
- Момче, давай по-бързо да уредим въпроса на Дочка, защото скоро ще се 
освободя от това робство и не се знае на къде ще ме отвеят ветровете. 
- Смяташ ли, че ще те изгонят? 
- Вече ми омръзна да смятам и затова дори да не ме изгонят, май сам ще си 
замина… 
Седнахме на една от пейките в градинката на “Черната джамия” да изпушим 
по цигара на припек в ранния пролетен ден. 
- Момче, аз ще мина утре да взема заявлението на Дочка. Да пише, че е 
работила като програмистка в БАН, а аз ще имам грижа за останалото. И да се 
наложи някаква проверка, ще я правя аз. Никой друг от началствата не може 
да го стори, без да изложи невежеството си на показ. 

 * 
От случаи, като държанието на Климентина пред Мирослав, нашите 
отношения може да се каже бяха станали “превъзходни”. Почти всеки 
разговор се превръщаше в някаква идиотска мелодрама от която гледах да 
избягам в мълчанието или навън от “дома”. Към това се прибавяха и 
напреженията от историите около жителството на които тя не можеше да 
издържа. След няколко дни й съобщих, че жената на домоуправителя 
Здравков ме е спряла и ми е казала, че те трябвало да ме запишат защото от 
МВР идвали да им се карат, задето са ми дали домовата книга. “Ето – й 
отговорих – документите от министъра, от службата, паспорта. Оправяйте се!” 
Климентина ми направи забележка, че не било в наш интерес да се дължа 
грубо със Здравкови.  Бях на границата да я сиктердосам и затова не й 
отговорих. След кратка пауза, без всякаква ”връзка с темата” на разговора ни, 
тя каза: 
- Георги, кажи ми, не ме ли обичаш поне малко? 
- Не те ли обичам? Недей започва пак… 
- Щом мъничко ти е криво или нещо нанагорно и почваш… 
Може би, пак предстоеше някакъв театър, защото преди малко я чух да си 
тананика в кухнята. От дума на дума разговорът ни е излязъл извън контрол, 
както се вижда от СЪОБЩЕНИЕ 047971, М-Родопи, “Терорист”, стр.3 : 
- Слушай, ти си тази, която непрекъснато се оплаква от липсата на любов и ми 
натякваш: “Виж другите! Краси и Петър не спали по 40 – 48 часа, Василев и 
Татяна толкова много се обичали…” Ами намери си някой, обичай се и изобщо 
не спи!…   
- О-о-о, божичко. Точка по въпроса… Ще караме, както можем, щом е така. 
- Слушай,  вече не ме интересуваш нито ти, нито те. Върви си в блатската 
компания и не ме заниманай със себе си и с тях!  
- Със себе си без да искам те занимавам, като живеем заедно…  
- Няма да жевеем заедно! 
- Какво, ще ме напуснеш ли? Бих ревала, ако… Нито съм толкова стара, нито 
чак толкоз грозна, даже не чак толкова богата и съм в добро настроение. Ти ме 
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същиса във всеки случай. Добре че съм свикнала и на по-лоши работи. Искаш 
ли чаша кафе? 
- Нищо не искам от теб. 
- Георги, нещата ти ги изостряш. Никой нищо не иска от тебе. Прекаляваш с 
излишни приказки, ама съвсем. Както виждаш, аз възвърнах отново доброто 
си настроение… 
- Аз не съм артист. Ти прекаляваш с това непрекъснато: коя е бременна, коя 
родила. Аз не приказвам изобщо на тази тема. Я си виж поведението и се 
засрами! С подобни приказки ти създаваш настроения от които ми се ще да се 
махна. Ако това ти е целта, не е нужно по този начин да я постигаш. 
- Георги, ние сме свободни хора, и аз не считам, че трябва да слугуваме на 
разни предразсъдъци. Ако имахме деца, щях да кажа това е семейство, 
създадено да ги възпита, но ние нямаме деца и сме изобщо двама души съвсем 
свободни и самостоятелни. Това изглежда не може да разбере горката ми 
свекърва. Седнала да мисли, дали на мебелите ще има или няма да има петна. 
Нещата са толкова нетрайни, толкова до смешност напомнят на някакви 
кибритени клечици, които могат да се срутят всеки момент, че да мислим за 
мебелите… 
- Да бе, ти мислиш непрекъснато само за велики неща… 
- Ама не за велики, но семейство или се създава, или не. Колкото и смешно да 
изглежда, брат ти и етърва ми с цялата… такава са създали семейство, а ние – 
не. 
- Казвам ти, че никога не съм те задържал. Това го запомни добре! Ако не ти 
харесва… 
 – Да ама ти винаги си ми внушавал, че… 
- Аз като съм се събирал с тебе, не съм си правил сметка за деца… 
– И за женитба, знам го. Трябва да те попитам защо си се събрал? На това няма 
да можеш да отговориш. 
– Ами на неразумни деяния, разумен отговор не може да се даде. Ти си тази, 
която непрекъснато ми го навираш, че не сме семейство. Като не ти харесва, 
кажи го… 
– Боже господи, и от това нещо ще се измени ли? 
– Ще се измени! Ще се разведем, за да си направиш семейство, такова каквото 
искаш. Аз съм това. Ти си ми казвала – по-хубаво циганин да беше и все ми 
сочиш тоя и оня за пример 
– Ами, аз много съжалявам, че съм била с теб откровенна. 
– Като си свободен човек, няма нужда да си неоткровена… 
– Знам, че трябва да си лекувам нервите. 
Тук вече не издържах на идиотския словесен въртоп в който “моята 
Пенелопа” се опитваше да ме въвлече, станах казах довиждане и затръшнах 
вратата. Неприятното е, че такива разговори са се знаели и подлагали на 
“анализи” от копоите.    

* 
На 30.03.1973 г. ме извикаха в Центъра във връзка със заповедта за 
назначение на Дочка, която предадох на Боре Георгиев с необходимите 
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обяснения и рекомандации. Следвайки йерархическия демарш, той я беше 
представил на Борис Димитров. Когато влязох при него “Халата” рече с ехидна 
усмивка: 
- Виждаш ли, че не е хубаво да си пречим един на друг. Сега мога да откажа да  
подпиша заповедта, както ти направи с ония момичета от “Оргпроект”… 
- Няма никакво място за сравнения. Аз предлагам една сериозна 
програмистка, чийто съпруг е един от асовете на програмирането в БАН. А на 
миналогодишните се противопоставих, защото не смятам, че нашия 
Изчислителен център е почивен дом. Предстои усилена работа, която няма да 
мога да свърша с наличните сили преобладаващото мнозинство от които са на 
нивото на двете, които ти назначи. Разбира се, като директор можеш да 
постъпиш както искаш. Само, че трябва да знаеш, че ще сваля всяка 
отговорност от себе си… 
- Ти какво бе, заплашваш ли ме? 
- Не, обмислям най-сериозно положението преди да взема окончателното си 
решение. Ако няма какво друго да ми кажеш, тръгвам защото ме чака работа… 
- Ще си помисля за твоята… как й беше името? Да, Донка Иванчева. 
- Довиждане. 
Когато се връщах от центъра в апартамента на “Бистрица”, по пътя ме 
очакваше изненада. На “Алабин”, от към площад “Македония”, срещу мен се 
зададе… Петър Николов – Мардохай. Както обикновено беше ухилен. Не се 
бяхме виждали близо 20 години. В главата ми нахлуха хиляди спомени. Добри 
и лоши. Макар, че се прегърнахме, много неща ме отблъскваха. Мама, която 
имаше нюх, смяташе, че са го смазали и аз не го потърсих повече от десет 
години след като си излязох от затвора. Гледах го изпитателно, защото бях 
разгадал, че в “случайността” на подобни срещи, обикновено нямаше нищо 
случайно. Оставих го да говори. Обясни ми, че работел като закупчик в МОК 
“Медет” – голямия миннообогатителен комбинат в Средна гора, недалече от 
Панагюрище. Там се добиваше медна и други руди и се обогатяваха. Та по тоя 
повод бил дошъл в София. Щял да прави поръчка за доставка на взрив, който 
се използвал при добива. Гледах лицето му. Не ми харесваха смалилите се и 
обградени с хиляди бръчици очи, които се бяха впили в моите и излъчваха 
нещо нечистоплътно. Но най-отвращаваща беше разтегнатата му в неприятна 
усмивка, беззъба уста в която се виждаха няколко разкривени зъба. Беше обяд 
и вече силно меришеше на ракия. Каза, че утре щял да си замине, та ако съм 
искал да се видим. Нямах особено желание, но си помислих, че ако го 
изпращат копоите ще заключат, че се пазя, следователно има какво да крия. 
От друга страна исках да видя как се е развил тоя, който беше един от най-
близките ми другари в младостта. А и се надявах да разбера от какво се 
интересуват чекистите, ако го изпращаха на “случайната среща”. Казах му, че 
сега бързам защото съм потънал до гуша в работа, но ако наистина желае, 
можем да се видим вкъщи след пет – пет и половина часа. Специално заради 
него, днес ше изляза по-рано. И му продиктувах телефона и адреса, които той 
записа в тефтера си, макар да бях почти убеден, че вече ги е знаел. Стиснахме 
си ръце и си пожелахме “До довечера!” 



 214 

Следобяда обмислях как да проведа разговора и същевременно да анализирам 
това към което Мардохай би проявил интерес. Не виждах друг по-подходящ 
свидетел, затова, вместо да се върна в къщи след работа, отидох до Пеев и му 
разказах за срещата ни. Поканих го да присъства, като реших да закъснея 
порядъчно. Обадих се на “Гурко”, но на телефона отговори Василев – 
домашните животни се бяха изпарили. Казах му, ако някой ме търси да 
предаде, че работата ме е задържала и ще се върна към осем – осем и 
половина. След това споделих с Петър съмненията си, като му разказах това, 
което ми беше известно за държанието на Мардохай в затворите. Замолих го 
да слуша внимателно и да се стреми да запомни колкото е възможно по-точно 
това, което ще бъде казано.  
Оказа се, че всички тези “инструкции” са били напълно излишни. На връщане 
купих хляб, хамбургски салам и бутилка “Столичная”. Климентина се беше 
прибрала и Василев й съобщил, че ме е търсил мъж, който искал на всяка цена 
да ме види. Обясних й кои ще ни бъдат на гости тая вечер. 
Още с пристигането си, Петър извади от голямата си черна чанта бутилка 
двойно препечена панагюрска ракия. Запознах го с Климентина, която без да е 
пила започна да се лигави и остроумничи, влизайки и излизайки, като 
предлагаше “кафенце”, макар да знаеше, че аз не го понасям – нямах нужда от 
никакви изкуствени ободрители и стимулатори. Видях, че Мардохай почти не 
посягаше към мезето и се наливаше. Това навярно беше наследствено – баща 
му е известен панагюрски алкохолик. В самото начало започна да изброява 
цял поменик от имена на затворници и панагюрци, повечето от които бях 
забравил отдавна. Питаше за Илия Кехайов, за Коцалов, за Стойчо Янков, за 
Радко Черното и други анархисти след което спомена Васил Зафиров, Стефан 
Пъков, Коста Длъгнеков, Динко Хърков, Зумпаловите и т.н. Струваше ми се, че 
иска да узнае с кого се срещам.   
Много скоро, след втората водева чаша ракия, той беше готов и какъвто и да е 
смислен разговор стана невъзможен. Спомените бяха невероятна смесица от 
истини, фантасмагории, желание да се заеме героична поза и същевременно 
да се подиграе с младостта ни. Това, като че ли най-допадаше на Климентина, 
която също се насади на масата след като дойде и Пеев. Намесваше се по 
възможно най-глупашкия начин с желанието да ме уязви и унизи. Макар, че 
понякога се поддавах на неприятните чувства и от време на време изпитвах 
нужда да противореча, общо взето пиянския разговор ме устройваше. Ако 
Мардохай беше изпратен от сигуранцата, алкохолът го провали напълно и 
направи “мисията невъзможна”. Четвърт век по-късно се запознах със записа 
на разговора ни. Както обикновено, машинописката не е могла да разбере 
магнетофонните ленти и беше превърнала Лев Главинчев в Асен Боричев, а 
началника на беленския затвор през 1960 беше Томов в Крумов. Същата 
бъркотия личеше и от много фрази, които са били “реставрирани по 
интуиция”. Освен това, текстът беше изпъстрен с бележки от рода: “няколко 
думи или фрази не се разбират”, “говорят тихо или всички едновременно”, 
“главния обект е необичайно мълчалив за сметка на съпругата му” и т.н., и 
т.н., поради което цялата тази словесна галимация не можеше да добави нищо 
повече от това, което “органите” бяха събрали до този момент с помощта на 
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всевъзможните си “мероприятия”.В 70-те страници едва ли имаше 7 реда, 
които да представляват “оперативен” интерес и най-много една-две страници 
разпокъсани спомени. Най-често Петър Николов повтаряше, че сме искали да 
ставаме полковници от американската армия от която сме очаквали 
освобождението си. Може би, за да ме предизвика. Понеже и другите 
“събеседници” се лигавеха на тази тема, ме принудиха да им кажа: 
- Такова нещо никога не сме говорили. Това е невъзможно и дори немислимо! 
Поради нашата анархистическа позиция спрямо евентуалната Трета световна 
война. Вярно е че разчитахме на нея, както други са разчитали на Първата, без 
обаче да просим пари и пломбирани вагони от Кайзера и неговия генерален 
щаб. Но, ако бях със сегашния си акъл, сигурно бих казал, че “козерките на 
американските полковници се виждат зад Родопите”, защото това е един 
народ когото можеш да вдигнеш само, като му кажеш, че свободата пристига 
на щиковете на чуждите армии. Нещо, което дори не особено интелигентния 
Бенковски е разбрал... 
- Нашата най-голяма грешка беше – настави панагюрския Петър – че не 
направихме един процес от 600 души. Много хора спасихме, като ги укрихме, а 
те сега станаха бригадири, боклуци, партийци тяхната мама. Трябваше да ги 
предадем като Димитър Общи или както Сталин е постъпвал пред царската 
Охранка… 
- Такова нещо няма – каза Пеев. 
- Няма, защото четеш само официалната му биография, която той сам си е 
съчинил и фалшифицирал. 
- А вие случайно не фалшифицирате ли вашите пубертетни подвизи? Като ви 
слуша човек – рече Климентина - с тия 600 души, като че ли сте били готови 
да повторите Априлското въстание. 
- Ние свалихме култа, а Мустака – рече Мардохай - така казвахме на груповия 
на нашето следствие, главния бияч. Той ми викаше: “Вашта мама, едно време 
турците запалиха Средногорието, а сега вие!” Отговорих му, че палежа го е 
направил Бенковски, за да не могат въстанниците да се завърнат по къщята, а 
той ме заби и крещеше “Ти ли ще ме учиш, бе копеле?” 
- Да ни сравняват с априлци е оскърбително – добавих аз - тяхната е била 
детинска игра. Стигало им е да разстрелят няколко заптиета в конака на едно 
войнишко градче в една прогнила Империя, която са наричали “Болният 
човек на Европа”, за да обявят въстанието и “привременното правителство” с 
Райна и Гаврил Хълтев в ролите на Княгинята и Княза! Но, ако мислим реално, 
на възрастта на която бяхме, при онази обстановка и липса на опит, повече от 
това което направихме беше невъзможно. Ние измихме срама на тоя народ, 
който си е маммата е… и още си бърше задника с пръсти. 
- Да, бе вашето дело е било къде по-трудно и опасно – каза домашната 

патриотка, засегната от неуместните ми сравнения – те хората вече не са 
глупави да се бият и умират… 
- Права си – вметнах изпълнен с презрение към последните й умозаключения 
– вашето захитряло и поумноло поколение знаеше само да скандира 
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френетично “Ста-лин, Чер-вен-ков! Ста-лин, Чер-венков!” и така до 
прегракване и да не кажа още до какво… 
След като Мардохай беше престанал да ни кани да отидем в кухнята (където, 
както се разбра след три десетилетия, “мероприятието” е работило по-добре) 
той започна да ни кани най-настойчиво да му гостуваме в Панагюрище, но аз 
му казах, че съм се заклел кракът ми да не стъпва там, докато България не 
бъде свободна. 
- И ти да влезеш, като Бенковски на бял кон! – Домашната интелектуалка 
отново се опитваше да остроумничи за което май би трябвало да съм й 
благодарен, защото кой знае какво още съм могъл да добавя, макар, че тогава 
бях в състояние да се наливам с алкохол, “comme un trou”, както казват 
французите, без да заплета езика или краката си. – Кафенце ще има, о съпруже 
мой, бял кон не мога да ти доставя. 
Тя ни напускаше отвреме на време и носеше “кафенца” за гостите, като 
добавяше: 
- Какво, ти май пак се оплакваш от жена ти? 
- Много си дребна, за да се оплаквам от теб! - отговарях, напускайки за момент 
“добрия тон” за едно дребнобуржоазно семейство, след което напомнях на 
Мардохай: 
– Ако не си забравил, ние не искахме да обърнем с две-три бомби властта, 
както се лигавиш сега, а да създадем хора, които с подобни деяния са си 
спечелили поне по една смъртна присъда. Ти даже се беше кръстил “Веселия 
мъртвец”, за да сме сигурни, че когато удари часът, няма да се усукваме, да се 
измъкваме като мокра връв и да казваме “Ми смърдат ногите, кашлам, 
пърдам, ке издам четата.” Но, не би. Хайде да не напомням какво се случи, 
когато ни предадоха и арестуваха... 
“Разговорът” ни, който нямаше нито посока, нито смисъл, се прекъсваше от  
кандидат-кандидатката на филологическите науки с “остроумия” от рода: 
“Както му казвала свекърва ми: - Ти като не работиш, започваш да правиш 
революция.” “Моите представи за анархизма се обогатиха много. Един с един 
нямате едно и също мнение.” “Ех, Татунчо, ти с тези спомени съвсем се…”, “А 
бе, охранено добиче чорбаджийско!”, “Свикнало е чорбаджийското момче да се 
перчи.”, “Боже мой, той от край време е бил фукня. На бял кон дедите му са 
обикаляли раята.”, “Пък като ви се прище пак хвърляне на бомби – 
заповядайте!”,  “Не е имало две дебели тояги за вас.” “Ха-ха-ха, вие по 
погрешка… А бе говедо, ами ако излезе някое малко дете?”, “О, господи, кога 
ли ще осъмна с някоя бомба под възглавницата?” и т.н., и т.н. при което, 
сигурно ще се очудиш неизвестни ми читателю, как нито веднаж не са 
заиграли шамарите, нито съм я изхвърлих при нейните мухлясали кондики. 
Дори не прекъснах логореята й, а тя разказвала наляво и надясно, че съм бил 
много нервен…  
След полунощ Петър Николов, пиян като гъз, казвал “Аз съм търговски 
работник и знам как да свърша работата си.” Или еговорел нечленоразделно, а 
законната ми… говнарка не преставала с “остроумията” си, докато накрая, 
моето търпение се изчерпило. Спомням си, че към един часа след полунощ, 
някогашният анархист и приятел се свлече с изцъклен поглед на канапето. За 
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момент се подвуумих дали да го сваля с Пеев по стълбите и да го оставя в 
близост до сградата на МВР в студената нощ на последния мартенски ден, но 
се отказах. “Ами, ако не беше доносник, а само още един впиянчен нещастник, 
когото “животът” бе превърнал в човешка дрипа?” Само вдигнахме краката му 
върху канапето, без да го разопаковаме, нито свалихме ботушите. Хвърлих 
едно одеало отгоре му и разговорът отново се върна от кума Пеев и 
кумичката към моето “постоянно” жителство. Климентина отново спомена за 
благоевградския абсурд и проблемите, които там съм щял да си имам с 
“комшиите” от ДС. Не се стърпях: 
- Тук, в Париж или в Дивдядово АЗ СЪМ АЗ, а те са нищожества! 
- Почакай и те ще ти се обадят - рече Пеев, без да се разбере предупредително 
или заканително? 
- Това мен никак не ме интересува… 
- Означава ли това – запита Пенелопа – че тия дни могат рано, рано призори 
да ни направят посещение? 
- Готов съм да ги посрещна… Хайде Петре – обърнах се към “кума” - да си 
вървиш, че утре трябва да ставам рано, а и погълнатата доза глупости дойде 
много, въпреки железния ми стомах.   
Излязох да го изпратя до трамвая и да глътна малко чист въздух. Беше обиден 
от начина по който го “поканих” да си върви. Навън ми каза, че госта му се е 
видял много изпростял. Отговорих, че това би било най-малката беда и 
продължих, като че ли без връзка: 
- Грешка направих, че се ожених, но то не е бог знае каква пречка. Освен за тоя, 
който се нуждае от пречки!  
Когато се прибрах, “любимата” каза, че панагюрския ми приятел много й 
напомнял Швейк. Не поисках да й кажа тя на какво ми напомня, но отбелязах 
безграничното търпение, което проявявам спрямо Катилина, правейки 
каламбур с името й, което съдържаше доста еднакви гласни и съгласни с това 
на обекта на Цицероновите филипики. После пожелах “Спокойна нощ” и се 
обърнах с гръб към “Съкровището” с което ме бяха дарили съдбата, 
отчаянието и… мама. Сутринта станах рано, погледнах блаженната усмивка, 
която беше изписана на лицето й и се измъкнах безшумно. През завесата в 
хола видях, че и Мардохай спеше с отворена уста и тръгнах щастлив към 
Центъра за “петминутката” при КИН. Повече нито се чухме, нито се видяхме с 
този с когото щяхме “братски да делим скърби и неволи и на… смърт да 
вървим”. И такива срещи, помислих си можеха да бъдат полезни, като 
отрезвяващата армеева чорба след снощен махмурлук. 

* 
На 31 март, след като в I-во районно продължаваха да ме въртят с временното 
жителство и се бях върнал от работа, “разговорът” ни с Кл. продължи в същия 
дух: 
Г. – Ти ще стоиш тук, а аз ще отида или в Перник, или в Благоевград. 
К. – В Благоевград не можеш, това е абсурд. 
Г – Това е моя работа, ти си гледай тук твоята! 
К – Ако всичко това е твоя работа, да вземем да се развеедм… 
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Г – Вече съм ти казвал, нямам нищо против… когато речеш. 
Понеже КИН бавеше заповедта на Дочка, бях решил, ако не бъде назначена, да 
си подам оставката. Така щях да покажа, че изобщо не държа на оставането си 
в София (което беше самата истина). Междувременно от приятели и познати 
продължаваха да се сипят данни за “радиоактивността” на Сигуранцата, която 
търсеше спешно нови доносници, като че ли й бяха малко тези с които ме 
беше обградила. След неуспешния опит да вербуват Белчевска и Бошев, те се 
опитали с Лиляна Грашева – жената на Васко Сарамандов. Само, че Лили 
изглежда имаше вроден усет към мръсните им похвати, защото с изпреварващ 
ход им дала да разберат, че са сбъркали адреса. Преди вербовчика да си 
отвори устата, тя го обезоръжила, като поела защитата на семейството ни, 
казла колко много съм работил и копоят рекъл, че изобщо не я търсили за 
мен, моят случай бил стар и класиран, а тя им трябвала да изпълни 
патриотичния си дълг при срещи и разговори със слависти от Запада, които 
най-често зад маската на професията, изпълнявали задачи с които са ги 
натоварили ЦРУ и другите шпионски служби на врага. Върху “Докладната си 
записка за вербовачната беседа” с Лиляна от 2.04.1973 г., подполковник 
Пантелеев е поставил резолюция: “От направените проверки Грашева е 
неподходяща за ползване.”   
На 05.04.1973 г., в разговор по телефона  Петър Пеев ме запита: 
– Имаш ли някакви нови данни? 
- Не, утре ще стане ясно. 
- Значи може да се видим следобед.. 
- Да, ако не отпътувам с “Мажестик” – (писарът на копоите е проявил 
инициатива и в скоби го е превел – превъзходителство). 
- Ама веднага ли? 
- Абе де да ги знаеш. Но мога да кажа, като президента на Бразилия Куадрос 
когато му направиха преврата. Напускайки Бразилия той каза: Аз пак ще се 
завърна!”  
И това наистина се сбъдна, макар и след 18 години, през месец май на 1991-а, 
но за съжаление нашият “храбър, трудолюбив и ученолюбив народ” беше 
доведен до състояние, което не се различаваше съществено от това на 
наскоро гостувалия ми мой съпроцесник Петър Николов Петров - Мардохай, 
лека му пръст! 
На 6 април, когато се върнах от работа, ми съобщиха “радостната вест”. 
Здравков казал на тъщата, че въпросът е уреден и трябвало да се явя в 
адресната служба на I-во районно, за да получа личния си паспорт. Копоите 
продължаваха своята игра на нерви. Тя продължи още стотина дни… 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
На 31.III.1973 г. Никола Карабожиков приема от 10 до 12.30 ч. в Я/К 
“Строител” СВЕДЕНИЕ от агент “Александров” (Петър Николов Петров) 
относно проведената среща с ГКГ на която са присъствали Петър Пеев и 
Климентина Илиева: 
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Източникът или “непознатото лице” (Малдохай) съобщава, че след 
“случайната среща”, съгласно уговорката (с копоя), агента не се е обадил по 
телефона на ГКГ, а е отишъл направо в дома му към 17.45, но никой не 
намерил. След това е ходил още два пъти да го търси, но отново не е намерил 
никой. Към 18.40 ч. се е обадил в дома на ГКГ от телефонна кабина. Отговорил 
мъж, който му предал, че Константинов е помолил гостенина да му се обади 
към 20.30 ч., поради това, че бил зает... Към 20.40 ч. “непознатото лице” е 
пристигнало в дома на ГКГ където било посрещнато лично от него и поканено 
в хола, въпреки многократните му предложения да отидат в кухнята (където 
“мероприятието” е по-качествено). 
ГКГ споделил, че бил в Паспортната служба към МВР и понеже чакал много се 
скарал със служителката, че не получава отговор за жителството си. Тя му 
казала, че не може да реши неговия въпрос и трябва да чака до една седмица 
за отговор, понеже началникът отсъствал... Било затормозено цялото 
семейство и той съжалявал, че е направил и тази грешка, та се е оженил. 
Малко след това, жена му сервирала и останала при тях. Непознатото лице 
казало, че вместо да създават организация и бази от типа на В.Левски, той 
(ГКГ) искал набързо с две-три бомби да обърне властта поради което още 
тогава двамата имали конфликти. Същото било повторено и когато към 22 ч. 
дошъл и Петър Пеев, който бил поканен от ГКГ.  Той имал резервирано 
отношение към разказа и грешките на Константинов... Той (ГКГ) изразил 
мнение, че техническата революция неминуемо ще предизвика някакъв обрат 
в политическия живот на нашата страна, макар и след 10-15 години. Споделил 
още, че навремето вярвал прекалено в хората и това било най-голямата му 

грешка. Според агента, ГКГ още не си е направил сериозна преоценка 
на миналата си дейност и разчитал на промени в живота на 
държавата и света... На времето разчитал, че унгарската революция може 
да предизвика верижна реакция и у нас.... Според впечатленията на 

непознатото лице, ГКГ имал самочувствие и амбиции да се бори със 
съществуващия държавен ред, но у нас “предателите били много 
повече от героите”. (NB: Бием самара, за да се сеща магарето.) 
Срещата продължила до към 1.30 ч. след полунощ и била консумирана голяма 
доза алкохол... 
На 31.III.1973 г. сутринта съпругата на Константинов го почерпила с кафе и 
споделила, че “много обича Георги, но не е в състояние да му въздейства, за да 
се успокои и да не мисли за “разни глупости”, а именно убежденията му. 
Направила му впечатление на много културна, интелигентна и любезна. В 
разговорите за миналата ни дейност тя прояви ирония и най-много осмиваше 
съпруга си. 

        “Александров” 
След доноса, копоят поставя нови задачи на доносника за следваща среща в 
Панагюрище, която никога не се състоя.  
Докато на 30 срещу 31.03.1973 г. сме “разговаряли” в хола с изпратения от ДС 
мой бивш приятел и съпроцесник П.Н.Петров /Мардохай/ и сегашен доносник 
аг. “Александров”, Климентина разделя времето си в подигравки със “съпруга” 
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си в хола и среднощни излияния по телефона от спалнята с ТУТОЛО /Ст. 
Кожухаров/: 
“Било й малко тъжно и решила да му чуе гласеца… 
К.: - На г-н Константинов не дават временно… Много е сериозно, но сега не ме 
боли, то беше страшно преди 2-3 дни. Просто плачех от болка. Сега нищо… 
Радвай се докато си здрав и недей така бе чедо. Одеве такъв ти беше тъжен 

гласа, много ми е мъчно… /смее се/ Недей така, знаеш ли колко си мисля 
тая вечер за теб… 
Т.: – Имам ниско кръвно, може би дъжд ще вали. 
К. : – Утре ще замоля кака Ивка да вземе от западногелманското нескафе. Ти 
трябва да пиеш точно от него. И чаша червено вино на ден и пържолка. Няма 
да ти е тъжничко, чуваш ли! Пусни си накоя плочка… Когато имаш време, ще 
ти дойда за един час на гости, да послушам… Ще оставя Георги и ще… Станало 
е страшен скандал, казали му вие сте предупреден още преди три години, че 
няма да сте тука, ще ви глобим… Те сега си говорят в хола какво е било и какво 
не (сбирката е с двамата Петровци). Мен отведнаж ми стана тъжно, тихичко се 
промъкнах тука в стаята и си мисля за тебе, много…. Не зная защо отведнаж 
ми се сви сърцето, викам чакай да му се обадя, кой го знае какво прави…. 
Вземи си чашката и наздраве! Аз ще взема моята и ще се чукна с теб (по 
телефона). Като си помисля, че някъде си седиш и си слушаш на топличко 
музика и си четеш, малко по-леко ми става…. (Следполунощния разговор 
продължава.) Чел ли си “”Бойци от Фландрия” на Мороа? Там в първата или 

втора глава има мото: “Умният човек се опитва да се приспособи към 
условията, а глупавият да приспособи условията към себе си, затова 
всеки прогрес е дело на идиоти”… 
Тутоло: - Хайде лягай или иди при гостите, защото не е прилично. Стопанка 
си.. 
К.: - Те се забавляват отлично сами със стари спомени. Знаеш ли колко 
странно звучи? Някой път ще ти разкажа, интересно. 
Т. : - Аз ги разбирам много добре. Хора, които са живяли като тях няколко 
години заедно са така свързани, че такова приятелство нищо не може да 
замени. (Подчертано от копоите, които се смеят – изпратили са ми Мардохай!)  
К.: – Много яко приятелство. (NB: Идиотка!) Това е нещо, което не зависи от 
времето и обстоятелствата… При мен влезе моя любезен кум и се опитва да си 
навре ухото в слушалката и разбере с кого говоря… Внимавай защото 
подслушва. Кажи му две, три думи, за да се успокои че не е… 
Т.:  – Сега като напишеш една статия за “Антени” и ще си купиш нов 
грамофон… 
К.:  – Ако ще се продаваме, да е по-наедро бе братко, аман на парче… 
След снощните лигавения с Тутоло, на 31.03.1973 г. сутринта продължават 
откровенията й с изпратения “по комбинация” от копоите Петър Николов 
Петров или аг. “Александров” “на ръководство при ДС - Панагюрище : 
“Петров разказва, че има един много близък пиятел, който работел в 
издаването на паспорти за чужбина. Бил добър човек и пътувал често. 
Навярно Петров предлага нещо за Георги, защото Климентина изразява 
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опасенията си, че Георги не би приел. (NB: Това вече е “от главата за краката”. 
Оставаше само Мардохай да вземе един паспорт от “добрия човек”.) Тя самата 
го карала да отиде преподавател във факултета, който ще се открие в Шумен, 
ако тук работите се “закучат” много, но той не искал. Настоявал да отиде в 
Благоевград, което щяло да бъде ужасно. Самата тя била вече тясно 
специализирана и не можела да отиде да работи където и да е… Тя обяснява, 
че такива са разпорежданията, и те не са само за Георги. Павел когото Петров 
също познава е женен за Софиянка и 10 години работи в системата на 
софийските предприятия и на него също му отказали жителство. (NB: Sancta 
simplicitas! Павел /Каръков/ е агент “Светлов” за когото и пред когото Васил 
Йоцов /бъдещият агент “Калоян”/ казваше, че миришел на мърша.  
Кретенката изобщо не си дава сметка, че гази в минно поле!) 
Петров: - И Павел е толкова примерен човек…  
Климентина: - Ами да, Павел нито дърдори, а Георги… Много често се 
страхувам когато е там надолу. Аз предполагам, че в някои случаи нещата са 
били носени. Ние имаме твърде широк кръг от познати, а той говори пред 
когото трябва и пред когото не трябва. Дори тука и пред мои колеги за които 
не мога да гарантирам… 
П: - Такъв му е характера…  
К: - Характерът му е такъв, но тогава не бива да протестира. Не може хем 
характерът да е чепат, хем всичко да е наред. То така не върви. Трябва да е 
човек. Аз лично от тази работа не се сакълдисвам, защото навсякъде се живее. 
Едно само ме е страх, че в Благоевград ще влезе някой ден… 
П: - Майка му е много културна жена, обаче… (NB: …обаче надушва 
мръсниците от километри.) 
К: - Тя е много добра майка, но свръх, което е опасно… 
Тя разменя още няколко реплики. Петров си тръгва, Климентина се сбогува, 
като му казва, че пак ще го очакват “сега като завързахме връзки… благодаря 
много, че ни посетихте и ще ви чакаме”. 
Следва кратка схватка с майка й Радка, която тя псува и й се заканва да я 
наблъска. (СЪОБЩЕНИЕ № 014005 от М”РОДОПИ” за обект “Терорист” от 31 
март 1973 г.) 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” .  
Месец след нареждането на йерархията за “прерастване” на ДОР “Терорист” в 
ГДОР “Анархисти”, водещият делото в “чист план” Пантелеев, н-к III отделение 
от II отдел на VI у-ние на ДС, предлага серия от “мероприятия за обезпечаване 
монтажа на М-“РОДОПИ-С” /поставянето на няколко микрофона в жилището 
на главния обект ГКГ/. Те трябва да се проведат от четвъртък 15 март до 
неделя - 18.03.1973 г. (Планът е бил одобрен от моя стар познат, старши-
лейтенант Боян Велинов, който ми беше избил зъба с дръжката на револвера 
си по време на “следствието”, двадцать лет тому назад, в една майска нощ на 
1953 година. През 1973 г. той вече е стигнал до полковнишки чин и е зам-н-к 
на VI у-ние на ДС). 
По този повод – продължава Пантелевв - на проф. Лютов било наредено да ме 
изпрати в командировка, а заедно с домоуправителя Здравков изготвили 
списък на живущите на ул. Гурко 34, вход IV – общо 17 души от четирите 
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етажи в който е включено и избягалото “Свето семейство” (Таня, Мики и 
Младенеца). В “Справка” за тях от 25.11.1972 г. “моят” подполк. Карабожиков 
пише, че балдъзата била “освободена” от международния отдел на ВСФС за 
“неморални прояви”. Също, че била сътрудник на ЦК на ДКМС и имала чести 
схватки с баджанака Мики за морала. Причините за бягството на последния са 
“политическа непросветеност и авантюризъм”, макар че беше в доброволните 
отряди за съдействие на “Народната Милиция”. За разлика от него, съпругата 
му била само анантюристка.  
“Планът” продължава:  
“Във връзка с обезпечаване успешното провеждане на М-“Родопи-С” в дома на 
обект “Терорист” ще бъдат проведени следните мероприятия: 
I. По ИЗВЕЖДАНЕ на обектите и подсигуряване условия за поставяне на 
мероприятието: 
1. Главният обект (ГКГ) да бъде командирован ЧРЕЗ ПРОФЕСОР ЛЮТОВ – 
директор на НИИТОХ към МВТУ в гр. Бургас за времето – 15, 16, 17, 18 – 
неделя до обяд, а понеделника ще им бъде починен ден.                        

 Отговорник Пантелеев  
(NB: Не е отбелязано какъв С.С. на ДС е председателят на ВАК, активен борец и 
професор - Лютов, както и останалите воглаве с директора на ИЦ КИН 
Б.Димитров комуто е разпоредено от копоите почивен ден да ни бъде 
понеделник???)  
- При заминаването на обекта за Бургас, ще бъде проследен от ОР 
Карабожиков, за да установим с какво средство ще отпътува и за да уведоми 
ОР Желев от Окръжно у-ние МВР Бургас за посрещането му на място. 
- При пристигането му в Бургас веднага да бъдат уведомени и при 
възможност да му бъде поставено М “Родопи” в мястото където ще отседне на 
квартира. 

Отг. Карабожиков 
2. На 16 март 1973 г. да бъде връчена покана от ОР Карабожиков на съпругата 
на обекта Климентина Константинова и тъща му Радослава Иванова за 
повикването им в Първо районно управление на МВР с цел изясняване 
собствеността /на движими и недвижими имоти/, причината за измяната на 
Стояна и Марин Троянови и къде се намират в момента – зет и сестра на 
Климентина, живяли заедно с обекта. 
Договорено е с полковник Узунов от Първо районно у-ние МВР разговорът да 
бъде воден от следователката им при управлението – др. Глогова. 
Наблюдението на обектите ще бъде проведено от ОР Кулишев, който при 
нужда ще уведоми командния пункт на тел. 27-47 – зам. н-ка на II отдел – 
полк. Гелков (в стаята на др. полковник Копаров). 
3. Семейството, което живее под обекта, ще бъде изведено по следния начин: 
Червенов /известен доносник/, който работи в Института Типово 
проектиране се самоизвежда и той ще бъде подсигурен от подполковник 
Пантелеев. Съпругата му Червенова, която е активистка по ОФ линия ще бъде 
повикана в резиденцията на кварталния отговорник др. подполк. Димитров за 
изготвяне списък на незаетите с обществено-полезен труд, живущи в 
кварталната ОФ организация. 



 223 

Отг. Карабожиков 
Стамболова – тъща на Червенов е пенсионерка, ще бъде изведена чрез отдел 
“Пенсионен” на бул. Стамболийски, където ще й бъде връчена покана още на 
15.III.1973 г. в 16,00 ч. от ОР Янев и там ще бъде наблюдавана от ОР 
Садразамов, който при случай, ще сигнализира командния пункт на тел. 27-47 
– зам. н-ка на II отдел – полк. Гелков за нейното пристигане или евентуално 
завръщане в къщи. 

Отг. Садразамов 
II. Групата по проникването ще се състои от: 
1. Пет оперативни работници  от IV у-ние ДС /обезпечаващо техническите 
мероприятия/, които ще имат за цел да монтират мероприятието - двама от 
отдел II, които ще бъдат вътре при групата – подполк. Пантелеев и подполк. 
Николов, които ще поддържат връзка с радиостанция с охраняващата ги 
отвън група и осигурят спокойствие за работа. 

Отг. Пантелеев 
- Охраняващата група, която ще бъде пред блока ще се състои от трима души – 
подполк. Карабожиков, ст.-лейтенант Я. Янев и лейтенант Ст. Ганев, снабдени 
с радиостанция в случай на нужда за вземане на мерки. 

Отг. Карабожиков 
2. Да бъде подсигурен домоуправителя Здравков, който ще ползваме по време 
поставянето на мероприятието за отстраняване на случайно пристигнали 
близки на обекта /да се провери домоуправителя чре III у-ние ДС – 
“обслужващо армията”, отдела обслужващ поделението в което служи същия/ 
до каква степен може да му се гласува доверие. 

Отг. Карабожиков 
Срок 13.III.1973 г. 

3. Окръжно управление МВР Благоевград на 16.III.1973 г. да обезпечи с 
наблюдение родителите и брата на обекта “Терорист” и ни сигнализира при 
евентуалното им тръгване за София. 

Отг. Карабожиков 
Срок 15.III.1973 г. 

4. Да се пусне агрегата за създаване шум до поставяне на М “Родопи”. 
 
Предлага н-к III отделение                                                       Съгласен зам.н-к II отдел 
Подполк. Пантелеев                                                                               подполк. Гелков 
УТВЪРЖДАВАМ зам. Н-к VI у-ние ДС полк. Боян Велинов 
 
(NB: Или в тази “брилянтна операция” участват: 24 копои от ДС + 1 професор, 
обслужващ Сигуранцата + 1 домоуправител + 2 обслужващи агрегата или 
минимум 28 “човека” за монтирането на М “Родопи-С”!!!) 
 
Докато съм “командирован” в Бургас и копоите монтират микрофоните си, на 
18.03.1973 г. в СЪОБЩЕНИЕ № 183815 те научават от подслушване на 
телефонен разговор с Краси, че Климентина се е събудила в много лошо 
настроение, но е “приела светото причастие и сега се занимава с 
Никодимовото евангелие”. Не е изтекъл и месец от поредната игра на ДС (с 
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уволнението и връщането ми на работа) и моята благоверна признава, че ме е 

“ожалила, но по задължение трябва да се мъчи с мен, защото съм й 
мъж. Безкрайно й е терсене и тъжно,  тъжно… Важна е работата й с 
разните Радоичи, Матеичи, Богдановичи и т.н.” (NB: Със задействането на 
“ПЛАН Б” с Анто, напускайки “родината”, аз само ще я освободя от прежаления 
й мъж, мъките и тъгата.)  
 
В “справка” от  20.03.1973 г. подполк. Пантелев цитира доноси на аг. “Емил” 
или на Иван Кръстев Раленков, легионер от Панагюрище. Той съобщава на 
копоите, че съм се “надявал да ми уредят среща с Тодор Живков, но съм се 
колебаел дали да се срещна с него или не” (NB: което е безмислица, защото 
двете се изключват взаимно.) “От извършената проверка чрез V у-ние на ДС 
(УБО) е установено, че обекта действително фигурира в списъка за приемане 
от др. Т. Живков, но не е установено кой го е включил”. (NB: Наверно неговият 
кумец Младен Костов?)  
 
В “Предложение” от 26.03.1973 г. подполк. Пантелеев преразказва 
вехтозаветната история с паметника на Сталин заради която Петър Пеев е 
осъден на 3 години /за “недоносителство”/. Съобщава за “важния” телефонен 
разговор в който “Севдалина Панайотова определя среща на обекта 
“Терорист” пред входа на църквата “Александър Невски” където ще го чака 
“Скарлет” на която било много необходимо да го види. От разговора 
проличава, че са в близки отношения и го възхвалява за извършените 
терористически актове през 1953 г., като го нарича с прозвището “третия 
фюрер”. (NB: От телефонния разговор със Севдалина за “Скарлет” не 
“проличава” нищо. Тя никога не ме е “възхвалявала за извършените 
терористически актове през 1953 г.”, нито ме е наричала “третия фюрер”. Това 
прозвище или “звание” е “ария от друга опера”. Тя го е лепнала на своя бивш 
любовник П. Пеев, който е бояджия като първия фюрер, докато аз, съобразно 
класацията ни в процеса, съм  ФЮРЕРЪТ НА ФЮРЕРИТЕ! Но за Пантелеев 
всичко това е било без значение. За отдельонния копой е било важно да 
докаже “връзките” ни. По същите причини, заедно с помощника си 
Карабожиков са намесили бъдещият “архиепископ” Христо Събев, който по 
онова време е успял да създаде с помощта на ДС само един нищо и никакъв 
Неокоминтерн – капан за чуждестранни студенти с “левичарски уклони”. А 
“групата” му със Севдалина Панайотова се е разпаднала поради “идейни 
различия” и спорове “кой да бъде ръководител”.) Следва дословен завършек 
на “документа”, който фигурира тук, като шедьовр на полицейската логика:  
“ПАНАЙОТОВА се изказала, че против волята на СЪБЕВ е предупредила 
“третия фюрер” относно целите и задачите на групата, като “фюрерът” бил 
казал, че той е за износ на революция. От ТЕЗИ ДАННИ СЕ НАЛАГА ИЗВОДЪТ 
заключава, водещият “делото” копой, че Панайотова ПОДДЪРЖА ПРЕСТЪПНИ 
ВРЪЗКИ С ОБЕКТА “ТЕРОРИСТ”.  
За него няма никакво значение, че: “В началото на м. Февруари 1973 г. Христо 
СЪБЕВ бе разпитан от отдел VI на управлението. Данни за организация не се 
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придобиха. Освен това не се получиха данни за обекта “Терорист”. Затова той 
продължава: “От постъпилите данни по разработката СЕ ВИЖДА, че лицата 
ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕЕВ и СЕВДАЛИНА ПАНАЙОТОВА БАЙЧЕВА поддържат 
близки връзки с обекта “Терорист” НА ИДЕЙНА ОСНОВА. Те имат враждебно 
отношение към мероприятията на Народната власт и са СПОСОБНИ НА ОСТРА 
ВРАЖЕСКА ДЕИНОСТ, поради което 
 

П Р Е Д Л А Г А М 
 
ДОР “ТЕРОРИСТ” да прерастне в ГДОР “АНАРХИСТИ”, като бъдат включени за 
обекти ГКГ,  П.П. Пеев, и Севдалина Петрова Панайотова по линия “терор, 
подготовка и опит за бягство през граница”. 
 
С предложението са съгласни и са го утвърдили на 28 март с. г. двамата 
заместник началници на VI управление на ДС полковник Копаров и полковник 
Иван Димитров. 
(NB: Подполковник Пантелеев е формен идиот. Като чета “мотивировката” му 
за “прерастването” на ДОР “Терорист” в ГДОР “Анархисти” и включването на 
Пеев и Севдалина Байчева в “групата”, имам впечатление, че групен-фюрерът 
е бил пиян като гъз, когато я е писал, но за проявената “прозорливост” и 
комбинативен ум, йерархията ще лепне още една звездичка на пагона му.)  
 
Следва още една “Строго секретна” СПРАВКА (NB: навярно, поради важността 
си) на подполк. Карабожиков за воден разговор между Климентина и 
Красимира: 
“ На 30 март 1973 г. Климентина разказва, че при последните изследвания 
направени на мъжа й ГКГ, Е ВИДНО, че той е способен да има деца с 
доброкачествени  сперматозоиди  98 %.” (NB:  С които може да се забремени 
цялата Сигуранца!) Но тя се съмнява много във всичко това, тъй като при 
изследванията, направени му преди 8 години тази възможност е била само 30 
% и тя смята, че това или е грешка, или фалшификация на лекаря-частник, за 
да оправдае 8-те лева…” 
  
На същата дата 30.03.1973 г. началник паспортно отделение при I-во районно 
у-ние на МВР - майор Теменужка КРЪСТЕВА изпраща на началника си 
“Докладна записка”, а той я изпраща в централата на ДС в чийто архив я 
намирам: 
 

Др. Началник, 
На 30.III.1973 г. към 10 часа се яви при мен лицето ГКГ, живущ на ул. Гурко № 
34 с искане да му бъде разрешено временно жителство за 6 месеца. Тъй като 
на мен ми бе известно, че му е отнето врем. Жителство още през 1970 г. му 
казах да почака. Направих опит да се свържа с др. Каарабожиков тел. 21-33, за 
да разбера какво да му отговоря, но него го нямаше. 
По-късно той влезе отново при мен – аз го попитах знае ли, че му е отнето вр. 
жителство (NB: C`est une bonne question!), той доста грубо ми отвърта: 
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“Питайте вашия генерал Минев – той ще Ви обясни.” (NB: Мислех да те 
изпратя за обяснения при Минчо Агаин, който наскоро беше “постъпил” в 
гробищата, но ме спря Пенков. Той рече, че все пак трябва да имам мярка.)  
Аз му казах да дойде на 5.IV.1973 г., тъй като началника на управлението е в 
отпуска и няма на кого да докладвам искането му. 
Горното донасям за сведение.                                                              Подпис: Т.К. 
  

По същото време монтират трети микрофон в кенефа с който улавят 
нощните ми облекчавания там и изпразването на казанчето, чиито води 
отнасят така упорито търсените от копоите тайни на “главният обект”… 
 
На 04.04.1973 г. в 9.15 ч. Климентина отново разговаря с Тутоло /Ст. 
Кожухаров/: 
С: - Климентинче, с бате Георги напредват ли нещата в положителен смисъл? 
К: - Не. Бате ти Георги изобщо в момента… търси разни хора, които в 
буквалния смисъл на думата се правят, че ги няма. А той се е изнервил и какво 
да ти кажа, и аз не знам. (NB: Да си забелязал драги читателю някаква 
нервЕност?) 
С: - Абе виж какво, разбери го в това състояние. 
К: - Че аз го разбирам бе чадо, ама работата е там, че /Стефан я прекъсва/ 
С: - Просто не му противоречи. 

К: - Не му противореча бе, не му противореча, обаче чувствам, че сме 
далече един от друг на 5-6 парсека, ако знаеш какво е парсек. 
Климентина му обяснява що е парсек и му казва: “Хайде, значи утре в три…”  
 
На 5 април 1973 г.  продължават надлъгванията на Пенков с полк. Никифоров 
от I-во районно у-ние на МВР... 
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ГЛАВА ХLVI 
РАЗГОВОР С БЕЛЯКОВСКИ ЗА БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ  

И ЗА ПИСМОТО НА АБЕЛ 
(Из СЪОБЩЕНИЕ № 14715, “М-Родопи” срешу обект “Терорист” от 05.04.73 г.) 

 
В един от началните дни на април след работа, ми дойде на гости Беляковски, 
който беше се нагърбил с изработването на една репродукция на картината 
на Домие с любимия ми герой Дон Кихот. След като му дадох реалните й 
размери, той се заинтересува от моя “статут” на човек, комуто предстоеше, по 
един или друг начин, да напусне столицата. Разказах му за въртележката с 
майорката от службата за адресна регистрация и началствата от Първо 
районно. Тя ме излъга, че те били в отпуск. Очевидно трябваше да се допитват 
до по-висшестоящи копои от централата на ДС. Нещо подобно се разиграваше 
и между вуйчо ми, Младен Костов и софийския кмет – Иван Панев. Всички 
искаха да се скрият зад нечий по-широк гръб защото се страхуваха да си имат 
проблеми с “органите”, които бяха в дъното на цялата тая досадна история. 
Всичко това се разиграваше в дни когато в МВР се извършваше поредната 
смяна на министъра. Пребиваването на Ангел Цанев в креслото на Солаков 
беше краткотрайно. Той бе излетял по допирателната е неколцина от 
заместниците си и на негово място, Живков щял да назначава окръжния 
партиен секретар на Велико Търново. По информация от нашия домашен 
приятел Георги Василев – той имаше служебни контакти с разни полковници 
от ДС в някаква комисия по атомната енергия – Цанев бил обвинен в битово 
разложение и ползване на бюджета на “националната сигурност” за половите 
си нужди. Уреждал си командировки до публичните домове в Хонолулу, имал 
любовница на която купил апартамент и я назначил за зам.-директор на 
някакво предприятие, а когато я забременил, е изпратил да ражда в чужбина 
(“по второ направление”)  си устроил още едно семейно гнездо. Освен това се 
говорило за промяни в репресивния курс с оглед преговорите за “мирно 
съвместно съществувание” между империалистите от “двете системи с 
различен обществен строй”. Ако това беше истина, тези от първо районно 
нямаше от кого да получат инструкции в междуцарствието. 
- От всички тия заплетени истории и неясноти около пребиваването ми в 
София, ми е дошло до гуша, таваришч Беляковски. 
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- А ти знаеш ли за други случаи като твоя? 
- Обикновено те процедират така: или не те закачат изобщо, или когато 
намерят някакво основание, без да се церемонят, ти казват: “Събирай си 
багажа и заминавай! Или напусни столицата и отиди където искаш, или в еди 
кое си населено място и се разписвай!” При мене нещата се проточиха, може 
би, защото имам писмо от министъра, намеси се и кумеца на Живков - Младен 
Костов, а и вуйчо ми тича постоянно и хлопа на всевъзможни капии. 
- А и много години са изтекли от твоето “гръмко” поведение. 
- Не, това няма особенно значение за тях. По-скоро намесата на различни 
фактори от ЦК и Политбюро ги кара да се колебаят. Но тая игра ми дотегна. 
Трябва да ти призная, че без каквото и да е съжаление ще си замина за 
Благоевград. 
- Но нали всичко беше мирно и тихо и аз бях повярвал… 
- Беше. Но сега не е изключено да упражняват тая полупреса (защото това не е 
истинска преса), за да ме принудят да отида на пазарлъци с тях. 
- Какви? 
- Те биха могли, изхождайки от собствените си “ценности”, да кажат: “– 
Намери си добра работа, забравил е гладните години и може би е станал по-
склонен на компромиси.” А пазарлъците са стъпала от една цяла стълба – от 
това да подпишеш декларация, че се отказваш от убежденията си и от 
всякаква политическа дейност, което е най-невинното, до превръщането ти 
във вулгарен доносник на ДС. Според твоята податливост и т.н. Такъв е 
диапазона на пазарлъците с тях. Мисля, че такива са намеренията им, защото 
чрез един от важните им агенти – Блуменфелд направиха предложение да съм 
се обърнел към някаква комисия в КДС, която разглеждала подобни случаи. 
- А как си представяш разговора с тази комисия? Възможни са няколко 
варианта. 
- Никак. Аз със тях нормален разговор не мога да водя. Днес и вуйчо ми ми 
каза:”– няма да ходиш там, аз ще тичам и уреждам твоя въпрос. Защото, ти 
като отидеш там, мислейки се за паметник, ще се качиш на пиедестала и от 
височината му ще разговаряш с тях. Зная какво можеш да им кажеш и ще 
развалиш всичко.”  
Освен това, вярват или не, копоите до най-висшия включително, 
непрекъснато повтарят – той е терорист, буйна глава, луд и т.н. Може да 
натъркаля някои от нашите ръководители по улиците и тогава какво ще 
стане с нас. Това са го казвали на мнозина, които са се застъпвали за мен – в 
затвора и след него… Днес вуйчо ми ме нервира. Вика ми ти с тая брада, мека 
шапка и незнам какво си…  
В тоя момент се прибира Климентина и започва със своите лиготежи, които 
понасях все по-трудно….  
- И аз му казах: Слушай бе, уважаеми, аз имам други разбирания, чужди на 
вашите. Аз не смятам, че съм призван нито от провидението, нито от 
историята да ръководя съдбините на хората. Аз съм за свободата, 
включително и за вашата, и мисля, че всеки човек има ум и може да участва в 
решаването на своите и общите проблеми. Вие сте за диктатурата и считате, 
че едни от вас, ако не поради провидението, по силата на “историческата 
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необходимост” могат да решават съдбините на народите и човечеството. Ако 
аз имах тези убеждения, окото ми нямаше да трепне да изпратя няколко 
хиляди на оня свят, а сега се чудите да оставите ли един човек или да го 
изгоните и трябвало да се ангажират не знам си колко “отговорни другари”. 
Ами дай да внесем в Народното събрание тоя много голям въпрос. Кажи им, че 
ако имах намерение да тръшкам някого по улиците и площадите, нямаше 
толкова дълго да се каня. Аз съм експедитивно момче – един пистолет и бум, 
бум и са готови. Щом 10 години не съм го направил, значи нямам такива 
намерения. Освен това, ако от министерството искат да ме оставят, то е 
защото им трябвам за довършването на всичките проекти. А, ако трябва да 
разговарям съвсем откровено с теб, ще ти кажа, че ако твоите другари от ДС 
ме изгонят, ще ми направят една голяма услуга, защото съм преуморен. Аз 
работя освен 8 часа там, още толкова в къщи. И не ми остава време да прочета 
дори вестниците. Ти знаеш, му казвам, колко дълбоко и активно се 
интересувам от история на социалните борби, от социология, политика, 
икономика. Но от три години не мога да отделя време за тези си интереси. 
Много често се случва, като се прибера уморен от работа и седна в креслото 
или имам гости, или аз съм на гости, да заспя. Та затова, ще ми направите 
услуга като ме изгоните… Ще отида в Благоевград където са майка ми и баща 
ми и 7-8 месеца поне няма да пипна никаква работа. 
- И баща ти ли е там? 
Георги разказва, че баща му бил преди три дни тук на преглед при проф. 
Червенаков тъй като не е добре. Възнамеряват с брат му да го накарат да не 
работи вече. Той е пенсионер, но се е отказал от пенсията си и продължава да 
работи като рентгенолог из окръга. Води мното нередовен живот и вида му не 
е никак добър. Георги съветвал майка си и баща си да се завърнат в Любимец, 
където имат къща. Там всички хора са му приятели, обичат го и посрещат като 
владика, целувайки му ръка. Там е и по-топло и това ще го освежи. 
Разговорът ни се прекъсва отново от гаргаризиранията на моята кретенка с 
взривяването на паметника на Сталин през 1953 г., което прави невъзможен 
всякакъв смислен разговор. Това става вече регулярно и може би си струва 
“интервенциите” й да се издадат в  

“Сборник идиотизми от ранната епоха на 
една дисидентка и втора… майка Тереза”. 

По този повод, Беляковски разказва как са посрещнали съобщението за 
смъртта на Сталин в един от сибирските концлагери. Извикал ги началника и 
им казал: “Утре, в 10 часа ще свирите три пъти по една минута – една минута 
свирка, една минута прекъсване.” “Защо?” “Не знаете ли? Умрял е Сталин. И да 
не закъснеете и да объркате нещо.”  
- Е, викам, гаспадин началник, стига да мрат, ние всеки ден ще свирим! 
Продължихме разговора си с дошлия ни на гости Беляковски (Б), който 
биваше прекъсван многократно от поредните идиотски включвания на 
Климентина (К): 
К.: - А вътрешни присъди не даваха ли? 
Б.: - Даваха, по 25 години… 
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К.: - Но не убиваха така?… Скоро ще си имате забавно четиво. Книга от Лили 
Минкова. Сега ще я извадя и приготвя. 
Докато говорят за книгата на някаква партийка, осъдена през 1934 г. ГКГ 
изважда едно писмо за престъпленията на Сталин, свързани с Втората 
световна воина. Негов автор по всяка вероятност е резидента на съветския 
шпионаж в САЩ, който бе съден там и разменен с американския шпионин-
летец Пауърс. Своето писмо Абел е адресирал до Иля Еренбург по повод 
мемоарите му и неговата оценка за личността на Сталин. Климентина се 
намесва още много пъти в разговора и предлага “да си хапнем и пийнем”. 
(Писмото съм прочел десетки пъти и вече го зная наизуст.) Предлагам на 
Беляковски да го чуе, ако го интересува: 
Г.: - Ако искаш мога да ти го прочета?  
Б.: - Съгласен. 
Г.: - От моя гледна точка, писмото цели да оневини партията и съветското 
общество за сметка на мъртвия Сталин, но някои от данните са интересни 
като история. 
Б.: - Кой беше авторът? 
Г.: - Той се е подписал Ернст Хенрих Абел… 
К.: - Ама не е той. 
Г.: - ...И така, това е отворено писмо от СССР, адресирано до Иля Еренбург, 
размножавано циклостилно, то е стигнало и до “Задунайската губерния” .  
Георги започв да чете: 

Иля Еренбург, 
 
Аз принадлежа към тези, които Ви смятат за един от най-умните и 
прогресивни писатели в нашата страна /Между другото, Еренбург е един 
голям подлец, коментира Георги/ Някой звъни и влизат мъж и жена. 
Климентина ги посреща и им предлага да седнат. Баба Радка представя 
Беляковски. Мъжът, който е дошъл е нейно братово момче и се казва Кольо. 
(NB: Ако го бяха “установили”, събитията, които описвам може би щяха да 
имат доста по-различен ход!) 
Г.: - Здравей, Коле! 
К1 /Кольо/: - Здравей! 
Г.: - Я се запознайте с другаря Беляковски, Кольо беше с мене в Априловската 
гимназия. (NB: Малко бях изненадан от това нощно посещение на Кольо 
Петков с когото след три месеца щяхме да напуснем нелегално България. 
Бяхме се разбрали само при извънредни ситуации да се посещаваме по 
домовете, но Кольо ми смитна успокоително, докато се ръкувахме и започна 
да разтяга локуми.)  
Гостът разказва, че е под наем, че са трима на квартира и плащат по 40 лева, а 
хазайката е недоволна. Търси съдействиието на Георги за намиране на стая 
под наем; Георги обещава да попита в службата си, но не може с сигурност да 
му обещае, че резултататът ще бъде положителен. Кольо казва, че може да се 
обърне и към Пиер, но той живее в кв. “Младост”, което е много далече. 
Г.: - Та, да ти кажа до къде стигнаха нещата с моята работа. Той е в течение 
също. Бях ли ти казал, че ходих в районното… 
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К1.: - Да, да. 
Г-: - … за да искам временно жителство. Казаха ми да съм чакал една неделя, 
до петък. Днес вуйчо ходил при Никифоров. Той казал, че щял да изиска 
преписката от началничката на адресната служба, за да говори с началника на 
районното у-ние. 
К1.: - Когато кажеш ще отидем. Ние с Николай сме ходили в тях. 
Г.: - Казал му, че ще се обади утре, за да му съобщи резултатите от 
проучването. След това, аз ще отида там, за да ми каже дали да си тръгвам или 
да оставам. Ако кажат да не тръгвам ще се видим. Това е положението 
К1.: - Да, аз ще мина пак някой път. Хайде вуйчо, пък… 
Г.: - Не бързай де, може да не се видим скоро. 
К1.: - Аз се познавам с майка му. Как не се сетих по-рано бе. Тя е 90 и няколко 
годишна… Ще отида да я видя, дали тя не знае нещо, защото вече се 
познаваме. Ако няма никаква възможност, няма смисъл да й пишеш… (NB: 
Още известно време водим този неразбираем за другите, пък и за самите нас 
разговор между правещи се на смахнати - за заблуда на противника.) 
Г.: - Добре. 
К1.: - Добре, вуйчо, хайде ние да тръгваме, минах само така. 
Георги го спира да остане още. Започват да говорят за преживяванията си в 
затвора. 
К1.: - То не е за разказване това, което сме изтеглили. 
Г.: - Джандарите го държали гладен и жаден близо десет дни. Започнали да му 
капят ноктите. 
К1.: - Те изпадаха всичките 
Б.: - Вие сте ценен човек, издържате. 
К1.: - Без вода, то без храна може и един месец да издържиш. 
Г.: - С храна, без храна сме издържали. Трима правиха в плевенския затвор 27-
дневна стачка, а имаше един наш приятел Костандаки, не зная дали… 
К1.: - Зная го много добре. 
Г.: - Изкара един цял месец. И понеже изобщо нямаше намерение да започне да 
яде, го взеха в свищовската болница на  
Б.: - изкуствено хранене. 
Г.: - изкуствено – още един месец. Той отказал да приема каквато и да е храна, 
та два месеца. 
К1.: - Той нямаше и риза на гърба си. Аз говорих с един професор. Той каза, че 
една седмица без вода може да се окаже смъртоносна. Добре, че беше през 
зимата – от 10-ти до 20-ти януари в най-голямия студ. Последният ден вече 
може би съм умирал. 
Г.: - Защото не са те хранили изкуствено. 
К1.: - Четири души бяхме в тая стачка. Побесняха – бой, бой, изпадаха ми 
ноктите. А после полковника каза, а-а, ама ние не сме те били. Така ли, казах и 
извадих ноктите с месото, както се бяха изсулили, хвърлих ги на бюрото му и 
рекох – за мен е достатъчно, че ти се срамуваш от постъпката си. Посиня. 
Б.: - Аз пък видях лампа, най-малко 200 вата, а може би и 500. И отгоре една 
желязна решетка. Не можеш нито да се изправиш, нито да седнеш долу. Ще 
загинеш, защото и със затворени очи, все едно че са отворени – толкова е 
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силна светлината. И пари, пари страшно, чувствам, че кожата ми се повдига. 
Но това продължи само 45 минути. Отвориха и казаха: - може би ти стига? От 
вас зависи, рекох. Пфу, излизай! А на следващата нощ ме затвориха в друг 
кафез. В помещението имаше един процеп, а мразът беше голям до – 25, - 27 
градуса, а аз само по къси ватени гащи. Помислих си, че… 
К1.: - Ама това тук или там? 
Б.: - Не, там, в Сибир зад Урал. 
Беляковски разказва как е стоял на студа, на течението, без да може да седне и 
е смятал, че това е краят, че ще се разболее и няма да издържи. Когато след 
това искали да говори, той отговорил: “Това, което казах е всичко”, след което 
му разрешили да отиде да спи. 
Г. /иронизира/: - Това наистина е много либерално. 
Беляковски заявява, че човек може да издържи на невероятни неща. Кольо и 
сега не може да си обясни как е издържал на мъченията в затвора. После 
Беляковски  разказва как през зимата са били измъчвани затворниците в 
лагера. Веднаж изкарали 60 души инвалиди и ги отвели да повдигнат един 
полусрутен мост при придошла, полузамръзнала река. Не извели на тая 
работа здрави работници, защото щели да се разболеят. След като 
приключили работата ги подкарали към лагера и те вървяли един километър 
в студа. Вечерта Беляковски полюбопитствал да разбере как се чувстват тези 
старци, дали са още живи и останал изненадан, че те пеели 
Б.: - Добитъкът никога няма да може да издържи такива неща. Та така значи и 
Вие сте от нашите. 
К1.: - Граф Игнатиев му откачили крака и челюстите и го бутнали в карцера… 
Б.: - Познавате ли граф Игнатиев? 
К1.: - Приятели сме, бяхме в една килия. 
И Кольо разказва как заедно са посрещали Никулден. Че той също е измъчван 
много и е свестен човек. Според Беляковски той е постъпил глупаво, че е 
дошъл тук. Беляковски се интересува на колко е бил осъден Кольо и защо? 
К1.: - Работих във военния клуб. По времето на Червенков ставаха много 
банкети и оргии. Пиеха, повръщаха и се търкаляха като свине. Аз написах една 
поема и я напечатих и разпространих. 
Кольо рецитира поемата за която военен съд го е съдил и осъдил на 20 години 
затвор… После разказва историята на военния аташе в Източен Берлин Емил, 
който избягал от кариерата в Огняново, но мнението на затворниците е че 
бил мошеник, когото са улеснили да премине границата, за да го внедрят на 
Запад. Беляковски се интересува къде работи сега Кольо? Той му казва, че е в 
производството. 
Б.: - А не Ви ли пречат? 
Г.: - Който е взел лопатата, няма как да му попречат. За нея няма кандидати. 
Двамата продължават да разказват разни случки с тяхни познати бивши 
затворници. След това говорят за книги за затворите и лагерите, споменават 
“Един ден на Иван Денисович” и че има писатели в Русия, които печатат 
книгите си в Париж и Мюнхен. 
К1.: - По моему този Растропович им помага за изнасянето на ръкописите. 
Б.: - Солженицин живееше на вилата му… 
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Влиза Климентина и упреква Георги, че не са се почерпили. След това говорят 
за речта на Солженицин пред комитета, присъждащ нобелови премии.. 
Климентина я е чела в Народната библиотека. Кольо става и си тръгва. Георги 
го изпраща и като се връща споделя с Беляковски, че е простовато момче, но 
много твърдо и честно. След това иска да запали цигара. Климентина го пита 
“къде му е волята”. Той й отговаря, че има воля и ако трябва да я покаже, 
тогава тя ще разбере каква воля има... 
Г.: - Та ставаше дума за подлеца Еренбург. Не зная чувал ли си за онзи 
испански комунист с псевдоним “Ел Кампесино” /Селянинът/? Това е 
бригаден генерал от републиканската армия по време на Испанската 
гражданска война. Когато Франко е на път да победи, всички комунисти 
интербригадисти се измъкват от Испания и една част остават във Франция, а 
“по-отговорните другари”, чекистите натоварват на самолети и кораби и ги 
изпращат в СССР. В кораба “Ел Кампесино” пътувал заедно с Еренбург. И още 
не пристигнал на одеското пристанище, енкаведистите му рекли ”Ела, че ни 
трябваш.” И започнало едно 18-месечно от известните ти “следствия” в 
някакъв си московски затвор. Генералът бил твърд човек и не дал никакви 
показания. За да го принудят да проговори започнали да му подхвърлят части 
от разговорите с Еренбург. Така той разбрал, че последният е правил доноси 
за това, което си говорили на кораба. Иля Еренбург е от тази категория. Той е 
бил емигрант след октомврийския преврат, но в 1922 г. се завръща в 
“родината”. 
Б.: - Да. 
Георги продължава да чете писмото. 
Г.: - Както и другите, аз Ви ценя затова, че в трудните времена Вие се 
стремяхте да не превивате гръб и чест. И когато другите мълчаха и лъжеха, 
Вие гласно казвахте истината. С това ще Ви спомене бъдещето… И затова още 
по-странни и непонятни си остават някои Ваши изказвания за Сталин в 
заключителната глава на Вашите мемоари в брой IV на “Новый мир”. Вие 
пишете откровенно, че сте обичали и сте се страхували от Сталин, макар да 
прибавяте – дълго време вярвах в него. Вие не скривате, не намалявате 
неговите несправедливи дела, неговото коварство. Отбелязвате, че при него 
ние не можехме да живеем в съгласие със собствената си съвест. Тук Вие 
казвате истината и друго от Вас никой не е очаквал. (Прекъсва четенето и 
вмъква: “Само, че това е истината на партийните подлеци, които пишат за 
несправедливите дела на тирана и за своята “съвест”.... посмъртно. А мълчат, 
когато Сталин е заливалл в кръв и в ужаси цяла Русия, каквито не познава 
нейната изобилстваща с тях хилядогодишна история.) Но в същото време, 
правейки равносметка на преживяното, почти навсякъде във Вашите думи 
прозвучава нещо неочаквано и то изглежда не случайно. С мисълта за злите 
дела на Сталин Вие преплитате и друга мисъл – за неговото величие… (Ама 
разбира се – допълва Г. - иначе ще излезе, че разните Еренбурзи и тем 
подобни лакеи са близали задника на един вулгарен масов убиец!) Аз 
препрочетох такива места и ми стана ясно, че Вие правите това съзнателно. 
”Защото – пишете Вие Иля Григоревич – аз искам да кажа на читателите на 
моята книга, че не бива да се зачерква четвърт век от нашата история. При 
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Сталин нашият народ превърна изостанала Русия в мощна съвременна 
държава. Разби армиите на Хитлер, които победиха цяла Европа. С право стана 
герой на 20-ти век. Но, както и да се радвахме на нашите успехи, както и да се 
възхищавахме от душевната сила и надареността на народа, както и да 
ценяхме ума и волята на Сталин, ние не можехме да живеем в съгласие със 
своята съвест и напразно се опитвахме да не мислим за много неща.” Ето, това 
многократно преплитане на доброто и злото по отношение на Сталин, бие на 
очи. Излиза, че героизмът на съветския народ някак е неделим от 
несъвместимите със съвестта дела на Сталин. Не ли той със своя зъл, но 
държавнически ум, със своята рядка воля подтикна народа към героизъм? И 
Вие подчертавате в ума на читателя тази мисъл, казвайки, че по своята 
природа, по присъщите му методи, той е издигнал на още по-висше ниво 
блестящите подвизи от епохата на Възраждането… 
Б.: - Тази мисъл тук не ми е ясна. 
Г.: - По-долу авторът на писмото я пояснява, за мен обаче е по-важно нещо 
друго  - авторът нарича героизъм онова Оруеловско състояние на духа до 
което е доведен един цял народ – да изпитва любов към собствения си убиец, 
когато умира. Аз винаги съм схващал героизма във войната като обръщане на 
дулата срещу собствените си палачи и господари, но да продължим: 
У Вас няма пряк извод, но мнозина ще го направят: Без Борджия не би имало 
Ренесанс, без Сталин не би имало превръщане на изостанала Русия във велика 
и героична страна. Едното е неделимо от другото. (Аз г-н Беляковски – вметва 
отново Г. - винаги съм разглеждал епохата на “строителството на 
социализма”, като трансформация на Русия от “тюрма на народите”, каквато е 
била при Самодържавието, в тяхна ГРОБНИЦА.) Това е преди всичко 
оправдателна присъда за Сталин и това, че я произнасяте Вие Еренбург, е 
трудно да се разбере. (Напротив, иначе няма как да оправдае себе си, 
слугуването и доносничеството си през сталинските години!) Аз зная, Вие не 
сте политик и историк, а художник, но Вие твърде много мислите и пишете за 
политиката, за съвременността, като писател. Сред тях Вие сте от най-
знаещите, опитните и образованите. На Вас са Ви известни много неща и не 
бихте искали да вървите против съвестта си, но тогава как можахте именно 
Вие да оправдавате Сталин, превръщайки го в съветски бог? Работата не е в 
метафизическия спор – може ли злото да бъде прогресивен фактор в 
историята. Не, аз имам предвид нещо съвсем друго. Аз твърдя, че Вашата 
оценка за волята и ума на Сталин, като стратег, съвсем не отговаря на 
съветската действителност и на историческите факти. Хиляди книги ще 
бъдат написани и издадени у нас още в същия век, може би по-скоро 
отколкото си мислите. Уверен съм в това, не защото съм оптимист, а защото 
познавам фактите, които няма как да бъдат скрити от историците и 
писателите. По данни на генерал Подгорски, внезапно беше унищожен 
висшия команден състав на Червената армия. Бяха репресирани: от 5 маршала 
на Съветския съюз – трима, от двама армейски комисари I-ви ранг – двама, от 
12 командири II-ри рант – дванайсет, от двама комисари на флота II-ри ранг – 
двама, от 6 I-ви ранг – шест, от 15 армейски комисари – петнайсет, от 67 
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командири на корпуси – шейсет, от 28 корпусни комисари – двадесет и пет, от 
199 дивизионни командири - 136, от 397 бригадни командири – 221… 
Б.: - Как си обяснявате тая чистка, която е равносилна на самоубийство? 
Г.: - Г-н Беляковски, мнозина казват, че революцията изяждала своите деца. Аз 
мисля, че по-скоро полицейщината изяжда бащите си… 
Б.: - Всичко е много неприятно… 
 Г.: - Напротив, трябвало е до крак, така е щяло по-малко да се изцапаме с 
нечистата им кръв… 
Б.: - Ех, и Вие с Вашата анархистическа кръвожадност… 
Г.: - Ама Вие си противоречите г-н Беляковски. Нали преди малко сам казахте: 
“стига да мрат, ние всеки ден ще свирим!”? Но нека продължим с инвентара:  
- ...от 36 бригадни комисари – 34. Това са непълни данни. Общият брой на 
репресираните командири на червената армия не може да се пресметне. Само 
при най-висшия команден съснав от маршали до армейски комисари II-ри 
ранг от 46 души са извадени от строя 42-ма. А ако пресметнем всички заедно и 
извадим средната норма, то на всеки трима души от висшия команден състав 
се падат по две жертви. Никакво поражение, никога не довежда до такива 
чудовищни загуби на команден състав. Дори пълната капитулация на една 
страна, със загуба на войната, не може да доведе до такъв пълен разгром. 
Тъкмо в навечерието на най-голямата опасност и на решаващата схватка с 
Хитлер, червената армия бе обезглавена. Това направи сталинския ум и 
сталинската воля. И Хитлер го знаеше. Сега казват, че Сталин бил подведен от 
хитлеровото разузнаване, което му подхвърлило фалшиви документи за мним 
бонапартистки заговор, но истинският фалшификатор беше Сталин. Три 
години след масовото унищожение на съветския генералитет, Сталин сключи 
пакт с Хитлер. Вие пишете, че пакта с Германия позволил на Сталин да 
разруши плановете за коалиция на Запада за унищожението на СССР. Като 
знаем какво се случи, това е спорно. Защото, ако Хитлер, чийто тил беше 
осигурен от Сталин, беше успял през 1940 г. веднага след разгрома на 
Франция, да ликвидира и Англия, ние бяхме обречени. Вместо коалиция на 
хетерогенния Запад срещу нас би се изправил един хитлеристки Запад. Тогава 
САЩ, загубвайки английската си база, щяха да се оттеглят отвъд океана, 
предоставяйки на Хитлер да се разправя с нас. Изолационистките и 
профашистки сили в САЩ биха нарастнали стократно, позициите на Рузвелт 
биха се разклатили и не би била изключена една германо-американска 
коалиция… Ние можехме да загубим веднаж за винаги през този век. Но да 
оставим предположенията настрана и да допуснем, както очевидно вярвате, 
че пакта с Хитлер беше необходим, поради издигнатия със задна дата, след 
войната, аргумент на Сталин, че СССР съумял да използва пакта за укрепване 
на отбраната си и да прегради пътя на безпрепятствената агресия на Изток. 
Хитлеристките войски щяли да започнат своето нападение на Изток от 
старата линия на Нарва-Минск-Киев, която отстои на стотици километри по-
на Изток от новата в Западна Белорусия и Западна Украйна (всъщност, новата 
отбранителна линия трябваше да минава през разделената на две Полша, 
чиято Източна половина беше окупирана от сталиновите армии). Да, така 
беше. Но беше ли това от полза за СССР? Вие сам пишете в “Съдбата на света”, 
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че Сталин не е използвал двете години за укрепване на отбраната. Даже 
напротив, преминавайки западната граница, воиските ни получиха заповед от 
Сталин да не форсират строежа на укрепленията по новите граници, за да не 
провокирали немците. Нещо повече, пак по негова заповед беше ликвидирана 
отбраната и по старата линия. Въпреки протестите на Шапошников, 
въоръженията и оборудването бяха демонтирани, не успяха само да разорат 
окопите. Хитлер знаеше това и през 1941 г. Вермахтът се промъкна през 
новата “отбранителна линия” и към юли 41-ва с огромна скорост, със скокове 
се нахвърли върху старата Нарва-Минск-Киев, която беше превърната в 
купчина боклук и от там се понесе към Москва и Харков.  
Къде е тук блестящата политика Иля Григоревич? По своа дилетантизъм тя 
живо напомняше злощастната външна и военна политика на царските 
министри и генерали от времето на Николай II-ри. Същото неразбиране на 
обстановката, непознаване на врага, същата неподготвеност, същите 
пропуски “по интуиция”. А ако говорим за самия Сталин, то и в 30-те години 
той се оказа толкова престъпно некомпетентен във военно-политическата 
област, колкото и в 1920 г., когато по негова вина, а не на Тухачевски, беше 
провалено блестящото настъпление започнато от червената армия срещу 
Варшава, чийто успех можеше да измени цялия ход на историята… Тази 
престъпна военна “стратегия” на Сталин струваше 20 милиона живота и едва 
не костваше гибелта на страната… 
Писмото продължава с много подробно изложение на другите капитални 
провали на Сталин в политическо отношение, след което Абел заключава: 
Правейки равносметка, аз говоря за резултатите от държавната работа на 
Сталин във външната политика и това, което има непосредствено отношение 
към нея. Първо – разгром на командния състав в навечерието на войната. 
Второ – проваляне на антифашисткото единство на работническата класа на 
Запад. 
Трето – предоставяне на Хитлер шанса да ликвидира Франция и Англия, да 
неутрализира Щатите и да се нахвърли върху СССР. 
Четвърто – отказ от сериозно укрепване на съветската отбрана по пътищата 
на предстоящето настъпление на Вермахта. 
Пето – дискредитиране на западните компартии със заповедта да се откажат от 
антифашизма от 1939 до 1941 г. 
Шесто – предоставяне на Хитлер възможност за внезапно, зашеметяващо 
нападение срещу СССР, въпреки многобройните и най-достоверни данни, че 
то е предстоящо. 
И всичко това само за две години. Само един от шестте изброени пунктове би 
бил достатъчен за всеки политик, който направи подобен пропуск да бъде 
изхвърлен от сцената завинаги. 
По мащаб на политическия провал, сред западните политици от предвоенния 
период ми идва на ум само един – Чембърлейн. И него Хитлер, макар да не 
беше някакъв Бисмарк, го водеше за носа. А ако се вземат всички шест пункта 
заедно… /Климентина го прекъсва: А, бе мамо, какво си зяпнала?/… или във 
връзка един с друг, както беше в живота, намирането на аналогия от тези 
размери в нашата епоха е напълно изключено. Едва ли в историята е имало 
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прецедент на подобен престъпен политически хаос. Още веднаж – Сталин бе 
спасен от народа си… 
Б.: - Да. 
/Г.: - Не! Народ, който спасява такива чудовища, заслужава да бъде изяден от 
тях./ 
...Да, да се заличава четвърт век от нашата история, както казвате Вие, не 
бива. Но не може да не се каже какво беше в действителност през този 
четвърт век. И когато я кажем, аз отново ще Ви питам: къде е положителната 
половина на Вашата оценка за Сталин Иля Григориевич? Къде е неговото 
историческо величие, неговият държавнически ум? Няма ги. Имаше само една 
ограничена хитрост, която се подкрепяше от полицейщината и покорството 
на съветските народи. Имаше авантюристична, престъпна до безумие 
хазартна игра в която се залагаше всичко не поради преданност към 
комунистическия идеал, а от невероятно самомнение и страшна алчност към 
лична власт за сметка на идеите. Между другото, аз не зная дали Ви е 
известно, как Хитлер е оценявал Сталин? Той го е поставял много високо, но 
като тиранин. Един професионалист е оценявал другия. В стенографски 
записки  на беседите на Хитлер с негови приближени по време на войната, 
през нощта на 6 януари 1942 г. той казал: “Сталин искаше да бъде глашатай на 
болшевишката революция. В действителност, той се отъждестви с Русия на 
царете. Болшевизмът е за него само средство за измама на германския и 
латинските народи”. На 9 август Хитлер казва, че за Сталин социалната страна 
на живота е съвършенно безразлична. Колкото се отнася до него, то народа 
може да загине. Той нарича Сталин хитър азиатец. Но в това, че той го е 
надхитрил, Хитлер не се е съмнявал нито за минута. Юли 1941 г. показа, че той 
бе прав – само народът спаси Сталин. Бъдещето не е със сталинизма и аз не 
вярвам, че Вашата оценка за Сталин се дължи на някакви тъй наречени 
тактически съображения. Вие сте твърде умен и не може да не знаете, че 
такава тактика винаги и неизбежно бие като бумеранг върху този, който я 
прилага. Защо трябва да помагате за създаването на легендата за “съветския 
Макиавели”, който правил добро чрез злото? Вие говорите за изискванията на 
съвестта. Това е добре, но аз съм на мнение, че в интерес на бъдещия 
комунизъм тази легенда трябва да се разобличава и разрушава. Трябва да 
кажем истината: – Вие знаете, че никой не ще успее да я укрие. Не бива да се 
противопоставяте на историята. Тя винаги си отмъщава.  
Б.: - Интересно, все пак, кой е авторът? 
Г.: - Вероятно някой “огорчен” партиен функционер. Иска да мине всичко за 
сметка на Сталин. Мното евтин трик.  
Б.: - Защото се е спрял само на външната политика и не казва ни дума за 
вътрешната, за масовите екзекуции и концентрационните лагери, за разгрома 
на интелигенцията, за колективизацията при която загинаха милиони… 
Г.: - Защото той, дори не си задава въпроса продукт на какво е Сталин? Него го 
роди системата. А тя е зачената от кръвосмешението на марксленинизма с 
тенденциите на концентрация и централизация на капиталите в изостанала 
Русия. Тези обстоятелства позволиха на Ленин и партията му да се задържат 
на повърхността по време на гражданската война през 1918-1921 г. и да спрат 



 238 

на полупът Руската революция, а след това на Сталин - да върне Русия в най-
мрачното средновековие… 
Б.: - О, това е много сложно за разбиране от моя беден ум. 
Г.: - Някой следващ път аз ще изложа и аргументирам най-подробно тезата си, 
надявайки се това да обогати вашия монархистически разум. 
Б.: - Пожелавам ти, все пак, да останеш в София. /Обръща се към Климентина/ 
А ти на какво мнение си? 
К.: - Все ми е едно. 
Б.: - На Вас Ви е безразлично? 
К.: - Загледах се във формата на реверите. 
Б.: - Това е от 1900 и Балканската война. 
К.: - Но е страшно моден. С този костюм Вие можете да конкурирате 
говорителите по телевизията. 
Б.: - Един ден, ако всичко е добре, ще дойда в черен костюм с рае панталон, 
ушит от английски плат през 1936 г. Госпожата ми беше запазила всичко и 
когато се върнах от Сибир тя ми каза: “Ето, тук ти е писалката, твоите 
вратовръзки и този костюм.” Всичко, ама всичко беше запазено.. 
Г.: - И ти да ми запазиш черния костюм, ако замина сега… 
К.: - Добре, добре, ти нямаш нужда. /към Беляковски:/ Той така не умее да 
пази дрехи, че изобщо нищо не може да се запази… 
Г.: - Той изобщо е най-лошия от всички възможни лоши. 
(NB: Аз заминах “много надалеч”, както се пее в песента, и се завърнах след 18 
години, но “Пенелопа” не само, че не бе запазила сватбения ми черен костюм, 
ами липсваше и новия елегантен зимен, който тате и мама ми бяха подарили 
за зимата на 1972/73 г. Сигурно, като добра търговка, ги е продала, защото 
всичките й познати и приятели бяха мъници, които не можеха да навлекат 
“доспехите” ми…) 
След размяната на “любезности” с Климентина, която намеси и свекърва си, 
тоест майка ми, за да спре лайнопотока Георги смени посоката на разговора: 
Г.: - Е, аз предполагам, че утре или вдругиден ще зная резултата и ако не ме 
експулсират, ще се обадя, за да ти кажа какво е положението. 
Б.: - Имаш моя телефон. 
Г.: - Имам го, а и мога да мина оттам. 
Б.: - Така по телефона, поне една дума: “Всичко е в ред” и аз ще се напия 
веднага, ще изпочупя всички прозорци и ще ме изгонят… 
К.: - А, тогава не! По-добре елате в нас да се напием колективно и тогава тук 
ще чупим прозорците.  Защо трябва дъщеря Ви да страда… 
Б.: - Тук не може, защото ще привлече вниманието на милицията и ще стане 
лошо. Всичко хубаво, мерси мадам! /Тръгва си./ 
След като изращат Беляковски, Климентина иска от Георги да й каже какво е 
неговото положение с жителството. Тя го обвинява, че обяснява на “кьораво и 
сакато”, а на нея не казва нищо. Георги отговаря, че тя никога не го е питала, 
затова нищо не й е казал и добавя: 
Г.: - Всъщност няма нищо ново. Новото е това, че Пенков се е срещал с тоя 
полковник… 
К.: - Какво му е казал той? 
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Г.: - Казал му да отиде при началника, който бил по-добре осведомен. Пенков 
отвърнал, че няма нищо против, но мислел, че няма да има резултат, ако 
Никифоров не го подготви… 
К.: - А това е познатият на Кольо, така ли? 
Г.: - На Кольо и на Пенков. 
К.: - Кольо затова ли идва? 
Г.: - Да. 
К.: - Уговорихте ли нещо? 
Г.: - Каза ми, че е бил при него… Утре пак щял да му се обади по телефона… и 
към 9 часа аз ще го потърся. 
Казват още няколко реплики, но много тихо, защото се гласят да си лягат… 
(NB: Ако беше по-добра психоложка “К” щеше да схване, че изпитвам 
затруднения в съчинителството на лъжи. Обратно, Колчо имаше способност 
да се ориентира бързо във всяка обстановка и можеше да лъже с 200 
километра в час. Така още с идването си, той измисли набързо, че познавал 
майката на полк. Никифоров от I-во районно, която била 96 годишна и чрез 
нея “щял да действа за жителството ми”. Всъщност, с него вече беше 
“уговорено”, че ще хващаме пътя през Югославия. И понеже си имахме по едно 
на ум, а и копоите непрекъснато сменяха и изнервяха обстановката около мен, 
за да не телефонира, той бе дошъл направо в къщи да се информира за 
последните развития, да ми разкаже до къде е стигнала подготовката и да 
решим кога ще задействаме нашия план “Б”? /Б като бягство./ С тъщата те се 
застигнали пред вратата на апартамента и той й се представил за мой 
роднина. /Затова пред другите се обръщаше към мен  с “вуйчо”/. А копоите, 
както личи от огромното им писмено “творчество”, така и не бяха разбрали до 
самия ден “Д” - кой е той и за какво е дошъл?) 
  
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ”   
През цялото това време, моето оставане или изгонване от София продължава 
да е тема за оплаквания и разговори с всчките й колеги, роднини, познати и 
случайно срещнати лица, като аг. “Александров”, например, при това с 
привкус “Ох каква мъченица съм”. Четвърт век по-късно, тя ще бъде и “майка 
Тереза”, и видна... дЕседентка. 
 
На 10 април в 17,15 часа, в “СЪОБЩЕНИЕ № 014506” (“М-РОДОПИ” за обект 
“Терорист” от 10.04.1973 г.) моята Многострадална Геновева се оплаква на 
Лили Грашева: “Вчера Георги пил много в Благоевград, но тя нямала сърце да 
му се кара” и й “разказва за здравословното си състояние и за завещанието, 
което е написала”, а на 11 април в 17,20 часа, Климентина “смеейки се, 
разказва на Ангелина (?) как вчера Георги, вече порядъчно пийнал, дошъл да 
я вземе от Красини и по пътя се катерил по дърветата и поздравявал всеки 
телефонен стълб…”  (NB: Моята възлюблена е разказвала ”художествено” на 
всички, които са искали да я слушат, че съм се напивал редовно, след което 
съм се катерил по дърветата или поздравлявал телефонните стълбове. И 
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всичко това по време когато избягвах да слагам дори капка алкохол в устата 
си. Освен това, поради “генетични особености”, никой никога не ме е виждал 
пиян, независимо от погълнатите количества спирт. Те не ми действаха. Може 
би, с тези си приказки тя е подготвяла кошаревските свидетели и мотивите за 
“бракоразводното дело” с един пияница, когото копоите скоро ще изгонят от 
София или изпратят “там де птичките не пеят и любов не цари”???) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ХLVII 
ПРЕДИ ДА ИЗЛЕТЯ ОТ СЕМЕЙНАТА КЛЕТКА  

И ДА ЗАРЕЖА “СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИЯЛИЗЪМА” 
Миналата нощ, на изпроводяк Кольо Петков ми съобщи, че “прокопаването на 
канала през Югославия е завършено и той може да бъде пуснат в 
експлоатация от началото на лятото”. Не го разпитвах за подробностите, 
защото така изискваха правилата на конспирацията, а и доверието помежду 
ни, доколкото се отнасяше до планираното бягство, беше пълно. Той ми 
обясни само, че тогава започват съборите на самата граница, които ще 
използваме, за да я пресечем, а от там до италиянската бил осигурен превоза 
ни с кола. Решението да напусна страната беше окончателно и предстоящо – 
най-много след три месеца щях да съм от другата страна на “желязната 
завеса”. Това създаваше приповдигнато настроение, но заедно с него се отрази 
върху общуването ми с заобикалящите ме. На работа, в къщи или на гости, аз 
се правех, че всичко е както преди. В поведението и разговорите ми не 
трябваше да има някаква промяна. Ако засегнех темата за емигриране, то 
беше неопределено, без конкретни начини и срокове, а пред тези, които ми си 
струваха съмнителни говорех дори за свободно и легално пътуване на Запад, 
като следствие от “разведряването” и преговорите за “мирното съвместно 
съществуване между двете системи”. Освен в разговорите си с доносниците 
към такива трикове прибягвах и с “битовите” ни познати и приятели. Защото 
повечето от тях, вън от професията и интимните си проблеми, нямаха друг 
живот и най-често се занимаваха с чуждия, когато се събираха и 
клюкарстваха. Бях дошъл до заключение, че споделянето с тях е най-сигурния 
начин да се разпространи известен слух, новина или тълкувание на едно 
събитие, включително и на “повереното им под секрет”, за да стигне до там 
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където не трябва. Заедно с тези “димки”, използвах и многовариантни тези и 
разкази в зависимост от събеседниците. Тази уморителна и мъчителна “игра” 
изискваше концентрация на вниманието, съобразителност и бързи реакции, 
но беше един от сигурните начини за дезориентация на копоите и за защита 
от тяхните “антени”. В хилядите страници на подслушваните телефонни и 
“микрофонни” разговори има не малко примери за този ми “метод”. 
Следващите откъси от микрофонния запис на разговора ни с една от 
академичните тахтаби – Лили Минкова - колежка и “приятелка” на 
Климентина е една илюстрация. За известно време шпионите са я бъркали със 
съименницата й Грашева. На Минкова не й липсваше интелигентност и 
хаплива ирония, а разговорите ми с нея на политически теми бяха почти без 
задръжки. Само спазвах правилата на дезориентация, манипулация и 
сугестия, което не беше най-лесното, защото тя бе по-малко глупава от 
колегите си. 
Беше дошла на гости през една априлска вечер, няколко дни след 
посещението на Беляковски. Поводът, доколкото разбрах, беше приятелят му 
Макаров към когото Минкова проявяваше аспирации след като предишният й 
любовник д-р Генов я бе изоставил. Заварих двете с Климентина да 
разговарят оживено за промяните в МВР и назначаването на 
великотърновския окръжен секретар на БКП Димитър Стоянов на поста 
министър на вътрешните работи на местото на предишния - Ангел Цанев. 
Както обикновенно разговорите в такава “академична” среда бяха хаотични, 
за всичко и нищо и трудно можеха да бъдат вкарани в някакви релси, особено 
ако в тях се вмесваше непрекъснато и “компетентно” моята бивша съпруга и 
бъдеща видна дисидентка. Тя казваше, че след като “катастрофирали” със 
самолет вътрешните министри на Полша и Чехословакия, сега навсякъде в 
соцлагера се извършвала подмяна на шефовете на тъмното ведомство с 
“третостепенни личности” от партийната номенклатура, което означавало, че 
над “специалните служби” щял да се упражнява по-голям партиен контрол, 
което пък било стъпка към по-нататъшната “демократизация”, започнала още 
при Хрушчов. Това Климентина беше дочула от един разговор с Пенков, 
комуто се щеше да бъде така. Аз не вярвах в изправянето на гърбиците “с 
мирни средства”, но понякога ползвах тази “хипотеза”, за да вдъхвам кураж на 
“народната интелигенция” на която непрекъснато й се привиждаше призрака 
на Сталин-Джугашвили, който отдавна бе изгнил в гроба си край “Червената 
стена” до Кремъл.  
Разговорът между двете – “К” и “Л” - продължи и в мое присъствие:  
К: - Навсякъде се поставят второстепенни личности за министри, което какво 
означава? 
Л: - Не знам, обясни ми. Аз нямам до себе си умен мъж, който да ме 
просвещава. Понеже ти до тези работи не си стигнала сама с този 
старобългарски мозък. 
К: - Съвършено вярно. Георги казва, че такова, т.е. не Георги, а съответната 
там информация… Това означава, че се изземва контрола и започва 
огражданяването на органите. 
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Лили ме попита какво мисля. В “подкрепа на изказаните мисли”, аз се позовах 
на разрешеното временно жителство за шест месеца. Завчера вуйчо ми беше 
съобщил, че “въпросът е уреден благоприятно” и каза да отида в адресната 
служба на I-во районно, за да си получа “изпрания” паспорт. В него 
джандарите щяли да поставят своя правоъгълен печат за временно жителство 
до 30 септември 1973 г. В “стил Тодор Пенков” казах на двете събеседнички, 
че този факт “е победа на партийния разум над силите на мрака от ДС”.  
К: - Виждаш ли… На нашия, както ти казах, вчера са му уредили жителството 
за шест месеца. Тук има някаква цел, но не мога да я схвана точно… 
Г: - Когато отидох предния път им казах: – Аз няма да идвам при вас, ако ви 
трябвам – ще ме намерите. Нося ви всички документи, знаете, че съм в София, 
адреса, всичко. Можете да ме потърсите. След това вуйчо ми продължи да 
ходи всеки ден в районното, като ми беше заявил: “- Ти искаш да ти сложат 
паметник до Гоце Делчев или евентуално да свалят неговия и да качат твоя. 
Затова с тях няма да се разправяш, защото като влезеш вътре, ще се качиш на 
пиедестала и ще насереш всичко”… 
Л: - Правилно е разсъждавал вуйчото… 
Г: - Чак когато разбрал, че работата е уредена, ми рече да отида в 
управлението на МВР на ул. “Чапаев” (днешната “Шипченски проход”). Там, 
като влязох, стана майоршата и ми казва: “Ама другарю, защо не идвате, ние 
толкова дълго ви чакаме.” Викам й “Нима?” /всеобщ смях/ “Ми да – казва – 
защо не идвате. Документите ви са изпратени по предназначение, ама 
попълнете една молба за временно жителство – даде ми формуляр – и я 
парафира. Писа “Да – шест месеца!” 
… После темата се сменя. 
Г: - Долу в нашия край знаеш, че са помаци. Отношенията с тях са много 
обтегнати. Това е от години, но в последните месеци, поради… 
Л: - Те какво искат – да си вървят в Турция ли? 
Г: - Народната власт иска да направи от Хасан – Асен, от Ахмед - Меден… 
К: - От къде накъде? Хората са си… 
Г: - … и отгоре на всичко, преди няколко месеца нашенците, използвайки тия 
патриотарски истории подготвят неофициално разбира се - никой от тях не се 
ангажира – една бригада от Батак. Казали им: “тяхната мама, тия са ви клали, 
сега ще им го върнете” и баташката бригада е извършила там сума 
безобразия. Тя е участвала активно в покръстването на помаците… 
К: - Хубаво де, какви безобразия? Най-много да ги покръстят… 
Г: - Имало е побоища, даже и изнасилвания… 
К: - Е де, е де… (NB: Бъдещата дисидентка не желае да знае истината. Както 
казваше другаря Мусолини: “Някой трябва да бъдат смазани от нея, за да я 
проумеят!) 

Г: - …и отношенията продължили да се обтягат, докато преди три месеца в 
село Корница – то е централно – и още две помашки около него отказват 
просто да излизат на работа. Наклаждат огньове на площада пред общината 
да се топлят и си седят денонощно там. Ходили да ги увещават, докато накрая 
някакъв майор отива и им прави джандарски сурати. Те му отвърнали, не му 
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издържали нервите при разправиите и извадил пистолета си. Но ония го 
изпреварили, с един нож го порнали в корема та го изтърбушили и тогава 
негова светлост Цанев заедно с антуража си и жандарите от Благоевград и 
Петрич отиват в наказателна експедиция…(NB: Подчертаното е от 
джандарите.) 
К: - Ти сигурен ли си? (NB: sic!) 
Г: Цялият Благоевград го разправя, а срещу нашите, както знаеш е 
милицията… В резултат на операцията имало около 40 убити помаци и осем 
милиционери. Има арести и интернирания… 
Л: - Днес бях на гробищата, имаше цял куп милиционери там. Какво правиха? 
Г: - Днеска е 40 дни от смъртта на Минчо Агаин.. 
Л: - Те правят ли такива работи бе? 
… 
После се говори за дипломатическата шетня на Брежнев из Европа и САЩ.  
Г: - Започват процеси на контакти… В Хелзинки преговарят за колективната 
европейска сигурност, за свободата на движения и обмян на идеи… Така се 
развиват работите, но това са бавни процеси. Могат да откарат още десет 
години… 
К: - А ние през това време… 
Л: - …ще пържим дроб /Климентина приготвя вечеря за Лили Минкова и я 
пита ще й стане ли свидетелка пред съда, тъй като Георги смятал да каже, че 
тя не се грижи за него?/ 
Г: - Аз няма да търся никакъв съд. Ти знаеш, че не признавам този съд, нито 
неговите решения. Нашето общество е разделено на две… 
К: - Зная, казвал си ми го – ти и останалата половина…. 
Лили отбелязва, че се е замълчало нещо около Тодор Живков във връзка с 
операцията му. 
Г: - Имал и херния, от напъни да повдигне благосъстоянието на българския 
народ. 
Л: - Бил извикан хирург от Запад, за да го оперира, значи се очаква да 
отпътува… 
Г: - Жалко ще бъде наистина, защото такъв идиот мъчно ще се намери, а както 
ви е известно “Колкото по-зле, толкова по-добре!”  
Климентина се смее и казва, че Георги е обявен от военната лекарска комисия, 
че “страда от агресивна ли беше или депресивна…? С една дума той беше 
обявен за идиот”. “Той си има бележки и наистина е луд…” 
Без да й обръща внимание, Георги разказва за някаква книжка, която взел от 
Пеев и чете откъси от нея. В книжката – коментират копоите - са направени 
резюмета на отделни книги от световната класика, но са взети само онези 
пасажи в които се отразяват слабостите на нашия съвременен обществено-
политически живот. 
Темата се сменя отново и Лили Минкова заговяря за колежката им Лидия 
Велева – Гуляшка. По това време (пролетта на 1973 г.) тя беше в конфликт на 
живот и смърт със жената на Иван Гуляшки и дъщеря на зам.-главния 
редактор на “Работническо дело” и член на ЦК на БКП Любен Велев. 
Въпросният конфликт не беше “идеен”. Причина за него стана “борбата” за 
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едно лекторско място в Париж за което, покрай таткото, шансовете на Лидия 
били много по-голями. Това пораждаше бясна умраза у Лили Минкова, ако не 
към системата, то към облагодетелстваните от нея дечица и внученца на 
големците и по-специално към конкурентката, която без всякакъв конкурс и 
без френски език си била приготвяла вече багажа за френската столица. За да 
разбера докъде е “еволюирал” моят съпроцесник я попитах: 
Г: - Иван ще замине ли с нея? 
Л: - Не знам, ама голям кеф ще е, ако тоя замине, па остане там и я прати ресто 
с двете деца на бай Любен. 
К: - Той не е такъв човек… 
Покрай темата за лекторското място в Париж. Георги вмъква, че може би ще 
го пращат в ГДР на съвещание по линия на СИВ. Тези съвещания били 
свръхсекретни. 
Л: - Не, това е държава на такива абсурди. Аз която от толкова години ратувам 
за тая власт, нали превеждам разни щуротии, не мога да отида в странство, а 
твоят приятел Иван Гуляшки ще отиде. 
К: - Иван не е направил нищо против тази власт, само дето в един фатален ден 
срещнал това говедо. (NB: Говедото съм аз – ГКГ) 
По-нататък Климентина казва, че си представя Лили след две години с 
“Фолксваген” или с “Мерцедес”. (NB: Мечтите на дисидентката!) 
Лили не вярва, че ще я пуснат за две години. Досега я пускали, но за малко. 
Г: - Аз смятам, че както е тръгнало и мене ще ме пуснат. /Лили се смее./… 

* 
В съботния ден по кодекс се работеше до обед и аз се прибрах в ранните 
следобедни часове. Още не отворил вратата и откъм кухнята чух крясъци във 
“вражеския стан”. Разправяха се за пари. Климентина ги искаше за 
екскурзията си до Румъния, а майка й отказваше да даде. Дъщерята крещеше 
истерично, че майка й е “алчна, мръсна и завистлива даже и към собственото 
си дете”. (NB: По това време “детето” беше само на… 33 години.) Радка от своя 
страна също започна да крещи и й каза, че тя е една безсрамница, която с 
мъжа си живеят наготово и не дават нито един лев в тази къща. От крясъците 
в този дух Климентина получава нервна криза. В тоя момент влиза Георги и 
пита съпругата си какво й е. Майка й обясни, че не била добре със сърцето и 
стомаха. От това Климентина избухва страхотно и казва, че забранява на 
майка си да говори. След това я изгонва и остава насаме с мъжа си в кухнята. 
От дума на дума по повод историите с Василев, който след сватбата си искал 
да настани майка си в гарсониерата, което не ме интересуваше ни най-малко, 
тя ми каза: 
К: - Ти си един съвършен егоист, който обича човечеството, но не обича 
хората поотделно. 
Макар, че се бях заричал да не влизам в каквито и да е разговори на тема 
алтруизъм,  бележката й ме жегна и й отвърнах: 
Г: - Аз съм залагал живота си и съм доказал, че съм готов да го похарча… 
К: - Георги, какво значи, че си готов да го похарчиш? За кого ще го харчиш? 
Г: - … за хората. 
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К: - За хората? Това да опушиш един паметник, това за хората ли е? (NB: Питах 
се - питам се и сега - наистина ли е видиотена до такава степен, че след 
осемгодишно съжителство може да задава подобни въпроси?) 
Г: - Да. И това беше за хората... 
К: - Не е за хората, защото предишното ти дело можеше да завърши с 
убийството на две-три съвсем невинни деца. (NB: Тя казва предишното, което 
предполага и следващо НДОХ. Такива “прокурорски съждения” често 
присъстваха в разговорите й, включително и в този с Мардохай-
“Александров”. Понякога те ме нервираха.) 
Г: - Няма невинни!  
К: - А децата? 
Г: - И те не са невинни... (NB: Тази фраза от един идиотски разговор в който 
позволих да бъда въвлечен, ме е довела до дерайлиране и изтърване на 
нервите. Тя щеше да послужи след 34 години на уволнения за далавери бивш 
копой от ВГУ на ДС и сетнешен Главен комисар от “демократизираната” НСС 
/нац. служба за сигурност/ генерал Иван Драшков да мотивира в доклада си, 
предназначен за парламентарната “комисия за вътрешна сигурност и 
обществен ред”, твърденията си за моя “кръвожаден тероризъм”. Целта на 
това АМ /“активно мероприятие”/ за което ще стане дума в V-ата част от 
спомените ми, беше да се елиминира кандидатурата ми за член на Комисията 
за установяване на принадлежност на български граждани към “бившата” ДС. 
Действителната причина беше страхът на тройната коалиция и на нейната 
опозиция, че ще направя и невъзможното, за да я превърна в КОМИСИЯ ЗА 
РАЗКРИВАНЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА на щатните и нещатни сътрудници на ДС И 
НА ТЯХНИТЕ УКРИВАТЕЛИ! Но да не забягваме толкова напред и да 
продължим “разговора” с любимата.) 
К: - Това е нацистка философия - еврейските деца са виновни, защото са 
еврейчета. (NB: Мръсница!) 
Г: - Знаеш за чии деца говоря. Като порастнат, живковите или джурови 
изклесъци ще станат още по-голями прасета от майките и бащите си. 
К: - Може да станат, но може и да не станат. Всичките твои велики 
революционери са били синове и дъщери на богати помещици. 
Г: - Да, ако революцията промени битието им, може да станат и хора. 
К: - Да не би случайно Кропоткин да се е нуждаел от нещо или София Перовска 
е живяла в бедност, та се е променило съзнанието им? Битието ли? Не е вярно. 
Г: - Това са изключения, които – прави им чест - са скъсали с богатството на 
бащите си и са се противопоставили на властта им. 
К: - Аха! Интересно – почти няма революционери, които да не са отраснали в 
едно сравнително охолство. Да не би Херцен да е гладувал като малък?! 
Г: - Руската революция не я направиха нито Херцен, нито Перовска. Направиха 
я милиони мужици, работници, гладници. 
К: - Да де, Ленин умираше от глад, Сталин и той горкичкия... 
Г: - Да не би Ленин да направи революцията?! Това са манекени, които 
събитията подхвърлят нагоре... 
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К: - На същото основание и за теб може да се каже същото, защото ако някой е 
бил добре нахранен в България, ти си бил между десетте най-добре нахранени 
деца... 
Г: - Аз не оспорвам... 
К: - Значи ти също си манекен, изхвърлен... 
Г: - Не съм изхвърлен нагоре. Аз съм манекен низвергнат надолу. 
К: - Не си ни най-малко низвергнат, защото даже в дните, когато си седял сам 
на чин, си ял три пъти повече от комсомолските секретари. Битието ти е било 
– пуйка на ден. (NB: За Гъската БИТИЕ = ЯДЕНЕ! Не безинтересен е и фактът, 
че всички реплики в този “високоидеен и съдържателен диалог” са 
произнесени от храненица на един от най-едрите хайдуци на българския 
“елит” от двадесетте години на ХХ-и век – тогавашният недосегаем 
председател-наместник на “Светия” синод на БПЦ – Негово 
Високопреосвещенство - почти Блаженство - врачанския владика Климент, 
чието име тя носи и на който, ако трябва да търсим еквивалент в най-новата 
българска история, като се спазят всички пропорции, ще го намерим в 
средите на “мутрите-бизнесмени” от рода на Валентин Моллов, Илия Павлов, 
Емил Кюлев, Васил Божков-“Черепа” и други герои на нашето време, които не 
носеха раса, но подобно “президента” на “Мулти Груп Корпорейшън”, бяха 
добри християни и... масони, оплакани от “президента на всички българи” - 
Гоце Първанов, от Симеон Сакскобургготов, от “батето” Иван Славков /зетя на 
капо ди тути капи Живков/ и други елитни българи, които го изпратиха до 
сетньото му жилище в Арбанаси със 7 /седем/ броя митрополити.) 
Г: - На петнадесет години бях отделен от нашите, после баща ми отиде в 
затвора, а след него – аз! 
К: - Бате-е-е! /иронично/ Много добре зная, че си бил изпратен при вуйчо си, а 
от майка ти са пристигали кошниците с продукти. 
Г: - Ти можеш да си приказваш каквото искаш, но баща ми беше по това време 
на лагер и възможностите на майка ми бяха прекалено ограничени. 
К: - И въпреки всичко, не знам какво, тя може да е яла хляб и сол, но на теб ти 
е... 
Г: - За година и половина тя взе заеми от 175,000 лева, които правят точно 700 
лева сегашни – за три гърла това са по-малко от 50 лева на месец... А вие сте 
владишки хрантутници и ти си щерка на приспособенец – партиен секретар 
на операта... 
Климентина обидена, напомня, че “семейството на Георги е искало услуга от 
покойния Добри Терпешев. - Вярно е че и баща ти му е правил услуги на него, 
а майка ми лично Червенков й е предлагал, ако имат нужда от нещо – за нея 
или за децата – да му се обади. Когато баща ми почина, имаше приятели, 
които стояха високо и можехме да следваме във Франция, Италия или във 
Виена особенно...” Георги й отговаря, че когато те са следвали и близали 
задниците на тираните, той е въстанал...  (NB: Този разговор наистина е под 
моето достойнство, но нещата бяха стигнали до взаимна непоносимост и 
може би умраза. Спането под един юрган очевидно поощрява наглостта, 
защото половинката ми започна да си позволява сравнения между битието на 
семействата ни и на своето с… моето. Към това се прибавяха безкрайните, 
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заядливи “спорове” с човек с почти нулеви познания в областта на социалната 
проблематика, поради, което те бяха съвършенно безплодни и безсмислени. 
Те дразнеха, изопваха нервите, затъпяваха и принизяваха. Изглежда за това 
помагаше и предстоящата решителна стъпка. От тази наша несъвместимост и 
враждебност разговорите ни доста често излизаха вън от контрол, ставаха 
съвсем идиотски и отиваха в кьор-сокака. Най-добре би било в такъв случай 
да мълчиш, да ги отстраниш от живота си или да си тръгнеш.) 
Този “разговор”, както казах, също е бил регистриран с микрофоните на 
копоите.  
Друга от многобройните илюстрации на нашия “семеен живот” с Климентина 
намерих в “Съобщение № 015896” или М-“РОДОПИ” в 16,21 часа на 12.05.1973 
г. за обект “Терорист”: 
“Удома са Климентина и Георги Константинов… Разговарят за Петър, който 
според нея трябвало да се ожени. Тя отбелязва, че Краси няма амбиции 
спрямо Петър. Тя винаги му е помагала, когато му е било необходимо. На Кл. й 
е мъчно за Петър. Тя не знае какво той иска да прави и не може да го разбере 
защо иска да вземе и второто си дете (след развода с Надка). Георги разговаря 
малко грубо с нея, като й казва, че е смешно да се вживява в тревогите на 
Краси. Той й предлага да седне малко, за да си поприказват, но Климентина му 
отговаря, че няма за какво и че тя не е клоун. Г. й казва, че не иска да 
разговарят за смешни работи. Кл. казва, че за каквото и да си отвори устата, 
на него му се вижда, че са смешни работи. Тя не може да мисли и разговаря все 
за тези проблеми, които него го вълнуват. Повече не разговарят по този 
въпрос.” (NB: Тези “съобщения” са като миниатюри за живота ни през епохата 
на социЯлизЪма и може би си заслужава да бъдат издадени, такива, каквито 
са за назидание на поколенията, които я преживяха и за поука на тези, които 
дойдоха след тях. В конкретния случай, а и изобщо, както може да се види от 
хилядите страници, уловени с “мероприятията” на копоите, ние никога, нито 
един-единствен път, не сме разговаряли смислено, спокойно с аргументи и 
факти за “проблемите, които ме… вълнуваха”. А те бяха и си останаха 
проблемите на хората /и нейните в това число/, които живяха /и 
продължават да живеят/ в нравствената и духовна кочина с която са 
свикнали и от която не само нямаха сили, нито желание да излязат, но 
правеха всичко възможно да останем всички в нея. Защото и тя като другите 
приспособенци-“интелектуалци”, се възхищаваше от мотото, което Андре 
Мороа поставил на своите ”Бойци от Фландрия”: “Умният човек се опитва да се 
приспособи към условията, а глупавият да приспособи условията към себе си, 
затова всеки прогрес е дело на идиоти”…  Ленин наричаше тези, които се 
“приспособяваха към условията” на диктатурата и поради това й слугуваха 
(независимо от съображенията си)  “полезни идиоти”. На тях, във висша 
степен, се дължи затъването ви в клозетната ямя на историята.) 

* 
Атмосферата ставаше още по-напрегната от отношенията, които се бяха 
установили в нашето “семейство”. Не зная кое допринасяше повече: духовното 
ни отчуждение или децата, които Климентина очакваше страстно и които 
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никога не се появиха. Това беше довело интимните ни отношения до някаква 
механика, ако ли не и отвръщение. От паметта ми дълго не можеше да се 
изтрие една сцена на съвокупление при което нейната изкривена 
физиономия беше придобила някакво изражение в което се смесваха яростта 
с ненавистта и което нарекох “озъбения секс”. Изобщо, нещата, които са 
описани в предишните и следващите глави показваха, че “голямата ни любов 
и следването до края на света” се е превърнало в оскърбителни подигравки и 
трайна умраза от нейна страна и в презрение от моя… 
Имаше и моменти на по-спокойни разговори в които тя отново повтаряше: 
“Батко защо не им таковаш мамата като избягаш?” Но вече й нямах никакво 
доверие. Не само поради еволюцията, която претърпя нашето съжителство за 
близо деветте години или от неволно чуваните телефонни разговори с Краси и 
Стефаначко. Гледах вече на нея, като на лоша актриса, която, ако не 
злонамерено, можеше да ме предаде със “споделянията само с вас”, което 
означаваше половин София с комшиите y compris, поради което най-вероятно 
щеше да има трупове и моя сред тях. А тя щеше да навлече траурните дрехи 
докато си намери следващия жених. Затова й предлагах, развод, за да не носи 
последиците от моите действия. Бях повече от сигурен, че в случай на стрелба 
и особено при едно успешно преминаване на границата, ударите на ДС срещу 
всички с които прекарвахме дните и вечерите си във вицове и 
“антисоциалистически” разговори, щяха да бъдат тежки и жестоки, колкото и 
немощни да бяха тяхните критики и закачки с “народната власт”. Но кой знае 
защо, тя мислеше, че само си приказвам. Същевременно ми сочеше разни 
успокоителни примери с нейни познати, чиито близки също избягали. 
Нейната беда беше в това, че ме мереше със същия аршин, който 
употребяваше за своите близки и роднини, поради което допусна капитални 
грешки… 

* 
По-приятни бяха миговете прекарвани с работници от компанията на Пеев. 
Въпреки, че не бяха “учени”, те ме разбираха много по-добре, именно поради 
битието си. И може би след като ме уволнеха щеше да бъде по-добре да отида 
сред тях. Но и тази възможност беше имагинерна. “Народните избранници” и 
пазачите им се страхуваха от съжителството на революционерите с класата от 
чието име упражняваха диктатурата си и никога нямаше да го допуснат. От 
Пеевите пролетарии, най-често се виждахме с Пеки, който беше умен и 
разсъдлив момък техник, с “дядо” Любен Харизанов и с малкия помощник на 
Петър - Миле, който го обожаваше. Когото го изпращахме войник, ни беше 
поканил на богата “прощална” вечеря. Това беше един идиотски “сватбарски” 
обичай за който родителите хвърляха цяли състояния. Не ми беше съвсем 
ясно дали от гордост, че са отгледали “стражи на родината” (не допусках, че 
може да са се видиотили чак до там) или по-скоро от желание да притъпят 
болкта си пред неизвестното, което очакваше младенците, с наливане с 
алкохол. По-късно еуфорията се изпаряваще бързо. “Бойците” се 
фамиализираха с цялата идиотщина на казармата, с фатмашките нрави и 
гаври, и с жестокостта в отношенията между “старата и нова служби” (тоест 
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между различните набори). Мнозина проумяваха, че тези перверзии, стигащи 
до садизъм, се насърчаваха от командването, бидейки част от дресировката, 
пречупването на волите и привикване към безпрекословното изпълнение на 
най-кретенски заповеди. И когато дойдеше края, те  хвърляха кмъни, за да не 
се върнат никога повече в казармата…  

* 
Междувременно, в Центъра “кипеше трескава дейност”. КИН Боре “Халата” 
беше завършил с обучението на “туземците” да проектират “от лента на 
лента” и “от лента на печатно устройство”. “Отгоре” го натискаха и той бе 
обещал да приключи в най-кратки срокове програмирането на проекта за 
“Хранителни стоки”. Пускането му в експлоатация трябваше да започне преди 
края 1973 г. За целта, под негово ръководство и контрол, старият ерген и 
онанист “бай” Петър Стоянов с оцапаните с лекета от манджа ревери на 
сакото и главната специалистка в отдела му Марги Недлчева преработиха 
останките от някогашния величествен идеен проект на Куби. За да се 
консултират дали са годни за програмиране “решенията” им във веригата от 
задачи и фази на които бяха разложили “идейния проект”, те идваха често в 
нашия “Отдел за програмно обезпечение”. След като си бе показал рогата в 30-
те дни през които изтичаше предупредителния срок на моето уволнение през 
февруари, сега “бай Петър” стъпваше на пръсти и със страхопочитание в 
апартамента. В резултат на нашето сътрудничество бе създаден работният 
проект за АСУ на “Хранителни стоки”. Този преработен и “подобрен” проект 
както казах беше известен сред нас, като “първия български слон”.  
След като привърши проектирането на “работната фаза”, аз трябваше да 
вляза в ролята на матадор в “слоноборството”, т.е. да довърша 
програмирането на “слона” и привеждането му в движение. Въпреки 
миналогодишния курс по КОБОЛ за всички шантиета и “сухите тренировки по 
програмиране”, КИН издаде на 14 април заповед с която ме натовари да 
проведа нов цикъл от лекции за подготовка на програмисти за “слонския 
проект” на бай Петър. За целта завърших окончателната редакция на буквара 
по ланския курс на Васил Коларов след две-три консултации с него. С оглед 
максималното приближаване до практиката, в буквара включих програмките 
за отчетите на “Хлебозавода”. За да бъде обучението на “кадрите” комплексно, 
освен тях, написах една програма за контрол на данните и друга за 
поставянето им в АЖУР с което в едри линии беше изложена цялата 
философия на програмирането на езика за обработката на икономически 
данни..  
Екипът на нашия отдел беше вече “подсилен” с Дочка Иванчева, която 
назначих като програмист. Заради някогашния ми отказ да назнача седемте 
грации от “Оргпроект”, КИН, който бе злопаметен, каза, че не е съгласен с 
наемането на жената на един от най-добрите ми приятели - Мирослав. Заявих, 
че ще си подам оставката и понеже бях необходим за организиране на 
скоростното програмиране, след известни колебания Борис Димитров 
отстъпи. Когато разказах на Климентина за хазартните си схватки в Центъра, 
които можеха да завършат с приемане на оставката ми, тя ме обвини в 
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безотговорност към семейството ни, тоест към нея. А Дочка не беше никак 
глупава, но преквалификацията й от милосърдна сестра в хирургическо 
отделение, изискваше време и аз разчитах повече на мъжа й. Замолих Снежа 
Янева и Белчевска да я въведат в “тънкостите на програмирането” и мисля, че 
това щеше да стане, ако бягството ми не доведе до поголовното уволнение 
почти на всички за които се бях застъпвал или настоявал за назначението им.  
Допълнителните “сили” в отдела бяха Евгения или Жени Козовска. “Дете на 
моите години”, тя беше учителствала до назначенето й в Центъра. Правеше 
впечатление на сериозен човек и сигурно беше така, но носеше печата на 
дългата работа с ученици. Беше педантична и третираше колегите като деца, 
което ги дразнеше, но за мен бяха по-важни отношенията й с “органите”. 
Опитът ми подсказваше, че се държи на разстояние от тях и не ме подведе. 
При нас щеше да работи и проектантката от отдела на “бай Петър” - 
Турментиева, също стара мома, която беше добър специалист, но досаждаше с 
желанието си да се сближава с началствата, а аз не обичах кариеристите. 
Затова се държах с нея студено и официално, което не беше в характера ми. 
Разбира се, никому не отказвах консултации по проблеми изникнали в 
процеса на ограмотяването им в областта на програмирането.  
Тук трябва да подчертая още веднаж, че нашият Център беше едно от многото 
“научнотехнически звена” от които властта очакваше да реализират 
грандиозните проекти за “автоматизация, електронизация и кибернетизация” 
на социЯлизЪма. В тях трябваше да се “изковат кадрите” на българската НТР, 
съобразно маниакалните планове на академици, старши-научни работници и 
други сътрудници и съветници, които обграждаха партийните бонзи от най-
горните етажи на властта.  
Съзнавах отлично, че замислената дворцова “научнотехническа революция” 
имаше за основа всестранната изостаналост на българското стопанство и на 
ретроградните социални структури и отношения, които бяха по-подходящи за 
робовладелското или крепостническо общество, отколкото за 
“постиндустриалното”. При нулеви или незначителни резултати, тя щеше да 
струва много по-скъпо отколкото на свръхбогатите страни, които си 
поставяха далеч по-скромни цели. Пилееха се много повече средства и време 
за пълнене на бездънната каца на необмислени и невъзможни експерименти. 
Компютрите у нас не правеха нищо повече от табулаторите на Ай-Би-Ем с 
които доскоро работеше и ИЦ при МВТУ. (Достатъчно е да погледнем 
различните фактури и отчети с които и днес /30-40 години след описваната 
епоха/ се снабдяват клиентите на държавните и “публично-частни” монополи 
и фирми, за да се убедим в неграмотността на “АСУ-анците”.) Поради тия и ред 
други причини, сред които не на последно място беше “вещото акуширане” на 
партийните началства, НТР абортира. Това се превърна в един от главните 
фактори за изгубване на съревнованието с противниковия лагер и за 
последвалата капитулация след по-малко от две десетилетия. В тази 
обстановка, моята длъжност откриваше широки възможности за преминаване 
от “седящата стачка” към “ефективен саботаж”, което ме изкушаваше силно… 

* 
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Докато се редуваха тези битови “събития” с “изпълнени с трудов героизъм 
дни” и се разгъваха процеси с далече отиващи последици, тайната полиция 
продължаваше да изплита обръча си около мен по различни линии. Тя 
умножи посещенията или “маршрутиранията” на своите доносници, 
“случайниге” им срещи с мене и плътното следене на всяка моя стъпка от 
специализираните палаши на IV у-ние на ДС от чиито дъх във врата ми от 
време на време замирисваше на арест… Въпреки това, аз бях склонен да 
приема сроковете на Колчо за прехвърляне на границата до началото на 
лятния сезон и продължавах да отлагам задействането на плана с Анто. За 
това си закъснение бях подведен донякъде и от общата атмосфера, която 
създаваха зачестилите срещи и конференции на всички равнища на 
дипломатите и политиците от двата блока. В същата посока ми влияеха 
постъпките за постоянно и временно жителство с писмата на министъра и 
неговия пръв заместник и лакардиите на кумеца на Тодор Живков, който 
уверяваше вуйчо, че всичко ще завърши скоро с “хепи енд”. Дори по едно 
време Младен беше предложил да съдим ДС за “произволите” й, но първо 
реши да действа чрез кмета на София Иван Панев, който беше и кандидат-
член на политбюро. Нему той връчи документите ми за софийско жителство 
на две основания – брак със софиянка и “крайно необходим специалист за 
строежа на АСУ-тата и развитието на НТР”.  
Това ме даваше основания да мисля, че разполагам с предостатъчно време, но 
не ме извинява ни най-малко. Защото анализът на действията на копоите 
показваше, че те са ме оставили на работа веднаж след етюда с Ваклиев, 
въпреки изтичането на предупредителния срок до 22.02.1973 г. и втори път 
със шестмесечното “временно жителство” до октомври 1973 г., за да натрупат 
допълнителни доказателства за своите обвинения и мотиви за санкциите.  
Потвърждение на тези заключения получих след поредицата от събития, 
започнали с разговорите, които първият секретар на окръжния комитет на 
БКП в Благоевград – Петър Дюлгеров щеше да проведе с брат ми Огнян. (За 
тях пиша в една от следващите глави.) Четвърт век по-късно видях в детайли 
ходовете на ДС, отразени в “досието” ми от което съм поместил доста 
документи в интермедиите за “канибалите”. Забавяйки “план Б” съм 
разигравал една твърде рискована “шахматна партия” с чекистите, чийто 
изход е могъл да бъде летален. Все пак аз я спечелих, защото без да знам 
всичко, което те планираха и привеждаха в изпълнение със своята агентура, 
бях взел необходимите предпазни мерки. Хората за които копоите не 
трябваше да знаят, че сме в контакт бяха предупредени да избягват излишни 
обаждания, посещения и срещи. Измислих телефонни пароли без да се 
назовават имена, места и часове. Бях се приготовил “да се срещнем с мъжете 
на Сталин”, както пееха в една своя любима песен.  А “кой-кого?” оставях да 
реши “съдбата над която се смеех” (Прудон). 

* 
Смъртта понякога, макар и за кратко, е в състояние да внесе успокоение в 
душите на живите. Така се случи и с нас. Климентина и майка й често 
гостуваха след вечеря на семейство Видас. Мъжът беше евреин и водеше Ивка 
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– тяхна братовчедка, дъщеря на дядо Георги Шивачев – брата на врачанския 
владика Климент и зет на литературния критик д-р Кръстев. Тя не беше 
наследила нищо от тези си прочути роднини, но в замяна на това, беше 
сполучила с брака си. Д-р Здравко Видас – работлив и талантлив лекар - беше 
истински извор на остроумие. Разговорите с него бяха приятни и отморяващи. 
Имаше редкия дар да не създава конфликти, а вицове. Тъща ми и дъщеря й 
отиваха в тях да играят на карти и да се посмеят на шегите на завряния зет. 
След бягството на балдъзата и баджанака, къде на шега, къде на истина, 
докторът даваше съвети на Радка Дюлгерова: “Внимавай как се държиш с 
единствения ти останал зет, защото може и него да загубиш!” – и всички се 
заливаха в смях, което може би не биха правили, ако съзираха колко близо до 
истината е шегата на Здравко. Не, че много загубиха, по-скоро беше 
обратното, но предвид неприятностите, които щяха да си имат, сигурно биха 
предпочели да ме изгубят, като мъртвец вместо беглец. Както и да е, понякога 
ме канеха да ги придружавам, защото се прибираха късно. Отивах до домът на 
вдъхновителя на кръжока “Мисъл”, на улица “Хан Аспарух” (който сега е 
продаден от наследниците и превърнат в скъп ресторант), макар да нямаше 
никаква опасност някой да сбърка и открадне двете домашни съкровища. Не 
бях и пристрастен картоиграч, но ми беше приятно да си поприказваме с 
доктора, както го правех и с бабалък му дядо Георги, докато беше жив. Така се 
случи и през една майска вечер. Понеже Климентина се чувстваше 
неразположена и им липсваше четвърти за карето на белота, ме включиха в 
играта. Тя продължи до към полунощ с обичайните шеги и каламбури на 
доктор Видас, комуто тази вечер му вървеше бясно на карти и той ме 
успокояваше, че щяло да ми върви на любов. Към 12 и нещо си тръгнахме, а 
домакините излязоха да ни изпратят до “петте кюшета” и понеже ни деляха 
някакви си 500 метра, в къщи си бяхме малко преди 1 часа. Тъкмо се съблякох 
и се унасях, когато телефонът иззвъня. Скочих и вдигнах слушалката, готов да 
напсувам този, който си позволяваше да звъни в малките часове след 
полунощ. Чух плачещ глас на жена изпаднала в ужас. Беше Ивка, която ми 
каза, разтърсена от ридания: 
- Георги, Здравчето умря! 
Първата ми мисъл беше, че е син им, който носеше същото име като баща си. 
По-малката му сестра беше кръстена на баба си Офелия – дъщерята на д-р 
Кръстев. Докато се свестя и опомня, отсреща ми обясниха, че е починал д-р 
Видас с когото се смеехме до преди половин час. Получил инфаркт и от “Бърза 
помощ” дошли само, за да констатират смъртта. Ивка ме молеше да отида и да 
помогна в преобличането на покойника в костюм за погребението, защото 
след вкоченясването на тялото, нямало да бъде възможно. Навлякох набързо 
дрехите си и след пет минути на бегом пристигнах до къщата, където до 
преди малко бяхме играли белот. Никога до тогава, нито след това не бях 
преобличал покойник и ми трябваше да събера волята си и да пристъпя към 
тая последна грижа. Докторът беше по пижама и тялото му още беше топло и 
меко. Успях да му сваля пижамата, а наоколо жените се суетяха и плачеха. 
Когато свалих всичките му дрехи, обръщайки тежкия труп, те започнаха да го 
мият с оцетена вода. После му облякох бельото, ризата вратовръзката и 
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чорапите. Накрая костюма и обущата. Тъкмо приключих и пристигна поп 
Борис, още един от малцината сред многобройните им роднини с когото се 
разбирахме и изпитвахме взаимно уважение и симпатии, макар че бях заклет 
атеист, а попа, който приличаше повече на дявол, отколкото на “божи човек”, 
като че ли бе избрал занаята си, за да преживява по-леко на грешната земя, 
далеч от ОФ-суетата. Видас беше покръстен евреин, това е било цената на 
съхранението му срещу евентуалните последици от прилагане на “закона за 
защита на нацията”. (Имаше и такъв, прокаран от правителството на Богдан 
Филов след присъединяването на Третото българско царство към Третия 
райх и тристранния пакт.) “Чичо” поп Борис започна да опява покойника, по-
скоро, за да внесе успокоение в поразените души от най-малко очакваната 
кончина на един веселяк и добряк, който изглеждаше изпълнен с 
жизнерадост и воля да започне нов живот в Израел за където бе подал молба 
да замине със семейството си, което не се нравеше много на жена му.  
На другия ден го погребахме във фамилната гробница на Шивачеви, след 
което доста дни разума ми не искаше да приеме, че докторът го няма вече 
между нас и че никога повече няма да можем да чуем някой негов анекдот или 
остроумията му, които се изсипваха като от някакъв рог на изобилието. Тая 
смърт ни смири и доста време всеки остана затворен в мислите си. Ивка 
навлече траурните одежди и с тъща ми ходеха често на гробищата при 
скъпите си покойници… Ходих след това само на панахидата послучай 40 дни 
от смъртта му. После и аз отпътувах на свой ред от “таз робска земя” с 
известна тъга, защото имах чувството, че всичките ми близки, приятели и 
познати бяха умряли в един и същи миг. Болеше ме сърцето, макар да бях 
абсолютно уверен, че за разлика от Здравко Видас, аз пак ще се завърна…    
  
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
СПРАВКА от 16.04.1973 г. на полк. Копаров, н-к II отдел и зам. н-к на VI у-ние 
на ДС за враждебната дейност на обектите на ГДОР “Анархисти”, в чиято 
основа стоят извадки от записите на ММ “Родопи” и “Пирин”: 
“ДОР “Терорист” е заведено през м. ноември 1972 г. срещу обекта ГКГ въз 
основа на данни, че е установил подозрителни връзки с френската гражданка 
Катрин Лвов – обект на ГДОР “КОМАРИ” – предал й две снимки за фалшив 
паспорт и нелегално напускане на страната. 
Следват данни от НДОХ № 117/53…: В затвора е имал много лошо държание.  
След излизането си възстановява връзка със своите съидейници и 
продължава твърдо да стои на вражески позиции, като провежда злостна 
вражеска пропаганда и агитация срещу народната власт… В процеса на 
разработката от проведените агентурни мероприятия, съчетани с 
оперативна/оперетна техника се установи, че най-близките идейни връзки на 
обекта са Петър Пеев и Севдалина Байчева от София, съдени за 
терористическа дейност (NB: Смях в залата!) и Димитър Гачев от Пловдив, 
един от лидерите на троцкизма в България, съден през 1925 г. за участие в 
атентата в църквата “Света Неделя”. (NB: Да се готвят Коста Янков, Иван 
Минков и Марко Фридман!)… В разговор, състоял се между тях на 22.II.1973 г. 
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се вижда, че са единодушни във възгледите си за терора и излагат 
своите анархо-троцкистки разбирания и разкриват някои свои 
враждебни замисли. (NB: Личи си, че Копаров е чекист от сталинската 
школа и е усвоил речника на неговия прокурор Андрей Февруариевич 
Вишински.)… Във връзка с уволнението си ГКГ пояснил, че органите на ДС 
правели всичко възможно да го сломят и пречупят, но “той никога и при 
никакви обстоятелства няма да изпадне в униние. Контакти между него и ДС 
били невъзможни”… Ако напуснел София непременно щял да стигне до развод 
с жена си, която била чужда на неговия начин на мислене и намерения с което 
донякъде му връзвала ръцете… ГКГ възнамерявал да избяга в чужбина, за да 
се посвети на революционна дейност… Що се отнася до преминаването през 
границата, той предпочитал легалния начин, защото иначе могли да го 
“очистят”…. 
Във връзка с кандидатурата на брат си за членство в БКП, той му казал, че 
това е въпрос на съвест, но щом искаш мнението ми, ето го: “Ти, който 
декларираш, че ненавиждаш фашизма, се лепваш към една партия, която не се 
отличава от тая на Мусолини, нито по морал, нито по “идеали”… И защо го 
правиш? – За облаги…” 
ГКГ допуска, че е възможно в тяхния център да се организира стачка. Там от 
150 работели само 25-30 човека и ако те вдигнат стачка само за един ден, 
търговията на София щяла да бъде парализирана… (NB: Всъщност това беше 
разговор в който се опитвахме да анализираме старите методи на борба и 
обсъдим нови възможности в роботронната епоха. Що се касае до моите 
“кибернетици” те участваха отдавна в една дългогодишна “седяща стачка”. 
Поместени са извадки от разговора ни в Пловдив за сталинската теория и 
тактика на индивидуалния терор; за характера на Руската революция; за 
книгата на японския икономист за новите решаващи области в 
съревнованието между двата блока и т.н. Има и други, откъснати от контекста 
части от разговора ни с Гачев. На места полк. Копаров му приписва мои 
схващания и обратно. Изобщо, когато материя от този характер попадне в 
ръцете на задници, могат да се получат всякакви идеологически… 
екскременти.) 
  
На същата дата - 16.04.1973 г. в досието ми или ако употребим полицейския 
език в ДОР “Терорист”, прерастнало вече в ГДОР “Анархисти”, фигурира 
“Строго сек-ретното сведение” от агент “Емил” или доносника от Панагюрище 
Иван Раленков – бивш легионер от процеса срещу авторите на атентата в 
турското консулство в Пловдив през 1949 г. Ако може да се вярва на 
полицейските документи, той е бил вербуван от неговия земляк – копоят 
Варадинов от Подуенското районно у-ние на МВР. Всъщност Иван Раленков 
или панагюрското “Дуче”, беше “цъфнал” още в пазарджишкия затвор през 
1956 г. Там той е потвърдил пред началника “по режима” - капитанът от ДС 
Никола Аврамов - моята “подстрекателска дейност” сред затворниците 
земеделци за бойкот на “политико-просветните и превъзпитателни 
мероприятия на народната власт”. (С тях копоите проверяваха степента на 
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“узрялост” на даден затворник за капитулация или неговата непоправимост. В 
зависимост от резултата на проверката, ДС определяше отношението, 
класирането и режима на който трябваше да бъде подложен всеки от нас. А 
превърнатият в агент или доносник бивш човек, се е използвал, като 
предател спрямо колегите си по съдба в затворите или вън от тях – в 
“свободния живот”.) Доносът е направен в “явочна квартира” и не е 
злокачествен защото “имах едно на ум”. От разговора ни “Емил” “е останал с 
впечатление, че агресивността, борбеността, която ГКГ показвал в затвора са 
изчезнали почти напълно и че той се стреми да си уреди жителството и 
работата”. Тоест той ме е представил като “полуумряла лисица”. “Задачите” с 
които го е натоварил “ръководещият” го подполковник Николов “си остават 
същите”, което означава, че когато му заповядат, трябва да се “среща с мен 
случайно” и да се опитва да изчопли нещо “по-така”. Рутинна работа на 
доносник с когото “приятелските” ни връзки бяха прекратени още през 1956 
г. в Пазарджишкия затвор... 
На следващия ден - 17.04.1973 г. – подполковник Карабожиков е изготвил 
“СПРАВКА” за подслушан телефонен разговор между мен и брат ми Огнян. В 
него му съобщавам, че на основа на писмото на търговския министър 
Караманев ми е разрешено 6 месечно временно жителство и малко 
преждевременно заключавам, че “полицията е направила отстъпление”.  
На 18.04.1973 г. същият Карабожиков изготвя нова “справка от изключителна 
важност” - този път за разговор между Климентина и нейния колега от 
Института по литература Христо Кодов. Той се смущава от това, че в 
поздравителната си Великденска картичка до Олга Лихачова от Ленинград, 
трябва да пише “Христос воскресе”. Събеседничката му го съветва да й пише 
кодирано: “Поздравляю с празником!” Вот тебя - Дисиденти… 
На 19.04.1973 г. Карабожиков е направил “Рапорт” за Иван Бошев когото са 
планирали да превърнат от информатик в “информотор”. Копоят се е 
представил по телефона, като “чиновник от м-во на транспорта и го поканил 
рано сутринта на кафе или коняк, но Бошев “най-учтиво отказал, като се 
мотивирал, че такива напитки му действат много лошо на сърцето и 
организма.” Бошев “предложил разговора да се проведе в Съдебната палата. 
Там копоят съобщил, че всъщност е орган на МВР.” След размяна на китайски 
любезности, “органът” преминал по същество и казал на набелязаната 
жертва, че “на доверието ни трябва да отвърне с доверие”. Бошев му 
отговорил, че никога в живота си не е имал контакт с представител на МВР и 
го парирал с изпреварващ ход: “Вероятно се интересувате за Константинов 
когото познавате много по-добре от мен. Той има особен характер и за него 
знам само това, което се говори от ръководството на центъра, че е най-
добрият служител”.  
“Аз му казах – се опитал да замаже конфузното положение вербовчика - че за 
нас Константинов не представлява никакъв интерес. Имал е навремето някое 
младежко увлечение за което си е получил своето и сега не си заслужава да се 
занимаваме с неща, които са минали в историята.” (NB: Кретенът се е издал с 
поставената си задача, като е дал да се разбере, че е запознат с моя случай за 
който КДС едва ли е разлепил “окръжно”, за да запознае всички копои с него!) 
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За да дезинформира “информатора в проект”, мислейки го за по-глупав от 
себе си, той му казал, че се интересува от групата, която ръководи и го 
помолил да напише за всички по няколко реда. Бошев “изпълнил молбата му с 
желание, като добавил ”Стига това да Ви помогне в работата”. 
“Преди да се разделим се договорихме, че при нужда може пак да го потърся и 
се срещнем… Внимателно му обърнах внимание да запази в тайна водения 
разговор, което ще бъде в интерес за него и за нас. Прояви интерес как се 
казвам? Отговорих – Георгиев и му обещах, че след известно време ще му кажа 
и служебния си телефон.” 
В края на рапорта шефът му Пантелеев е поставил собственоръчно 
изписаната си “Резолюция”-шедьовр  на “китайски”: 
“Др. Карабожиков 
1. Проанализирай матерЯлите за кандидата. 
2. Подработи въпросите, които смяташ да поставиш пред него на следващата 
среща и ги доложи. 
3. ВоденЯт разговор е необходимо да бъде в насока, за да се изясни : 
Неговата надежност – степен на вероятност да приеме вербовката. 
Пригодност – степен на способност да решава стоящите задачи пред нас по 
ГДОР “Анархисти”. 
                                                                             20.04.73 г.         подпис” 
 
Като порядъчен човек, който ми имаше пълно доверие, Бошев разказа 
подробно за случилото му се. 
На 20.04.1973 г. Карабожиков е “Рапорт”-увал за обекта на ГДОР “Анархисти” - 
Петър Пеев. А на 24.04.1973 г. е написал “Справка” за разговора ми с Федоси 
Беляковски за който има отделна глава. В нея, на стр. 8 става дума за адреса на 
Оля Лихачова в Ленинград - “Большая зеленина” 29, която е възприета, като 
“Большая без Ленина”. Един (1) екз. от тази ценна находка е предаден на 
“товариш Семашко” от КГБ. 
В края на април или началото на май 1973 в Докладна записка на КИН до I-ви 
зам. Министър Христаки Кънев се иска командироването ми за шест дни в  
ГДР с цел запознаване със софтуера за ЕИМ R 20 и тестването му. 
Върху рапорта е поставена резолюция на зам-министъра “Да!” 
На 06.05.1973 – Пантелеев изпраща Телеграма № 96 до всички КПП 
(Контролно пропусквателни пунктове) в страната и аерогари със следното 
съдържание: 
“Моля, наредете при явяване на КПП на лицето ГКГ, род., живущ, да бъде 
спрян и недопуснат да замине за чужбина. 
За случая незабавно да бъде уведомено под. 17065, тел. 20-98 за вземане на 
мерки. 

Подпис 
На 07.05.1973 г. в Докладна записка Панталеев предлага да се договорят с 
Христаки Кънев за отмяна на командировката на обекта и да не му се издава 
задграничен паспорт. В т. 6 на “Записката” има важно съобщение за 
прослушана лента в IV у-ние на ДС: 
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“… Тъщата на ГКГ в разговор по телефона казва: Канен е на някаква сватба. 
Той се колебае да иде ли. Ако не иде, заминава за 4 дни за Германия, та си пере 
сам ризите, понеже каза, че искал хубаво да си ги опере. Ами да си ги опере, 
хората как си перат ризите.” 
 От същата дата копоите започват следене и  слухтене да не излетя… с частния 
си самолет. Партийната секретарка Андонова ги осведомява, че заминаването 
на ГКГза ГДР е отменено. На негово място ще замине Зам.-директорът Борис 
Георгиев. 
От 14.05.1973 г.  е доносът на  агент “Кирчев” (легионера Димитър Пенчев). В 
него той съобщава на копоите, че ГКГ се е интересувал от Илия Минев и Петко 
Чолаков… По повод съвместния полет в космоса на СССР и САЩ, ГКГ казал, че 
“Науката не може да бъде заключена в границите на която и да било страна и 
че старата политика на СССР на изолация е вече минало.” 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
“На 17.04.1973 г. в 13.15 ч. у Константинови (NB: Такива няма!) са дошли гости 
от Западна Германия. Семейството е близко на дъщерята на Радка… 
Германката пита Климентина как е успяла да си запази линията. Тя й 
обяснява, че се храни малко и пие много кафе – на това дължи фигурата си… 
След излизането на гостите двете разглеждат подаръците, които им е 
изпратила Таня. Климентина се ядосва, че сестра й е купила колан, който не й 
е по мярка. Радка също е недоволна – не е необходимо да й се изпращат разни 
евтини предмети, които нямат приличен вид. 
На 18.04.1973 г. в СЪОБЩЕНИЕ 014834 от 18.25 ч.: Климентина и Георги се 
хранят и си говорят. Тя се оплаква от апетита си и изказва опасенията си, че 
ще надебелее. Георги я съветва да си гледа здравето, а не да му се оплаква 
след това. Климентина споделя, че за нея никой няма да тъжи, дори и да умре, 
затова можела да не обръща внимание на здравето си. Георги я съветва в 
такъв случай да се хвърли през прозореца, тъй като това било по-лека смърт 
от това да умира след боледуване. 
Климентина го обвинява, че той не е коректен и можел спокойно да замине, 
да избяга, а не след това да й натяква както това станало тогава, когато тя 
била в болницата, че всичко му било готово за бягство, но той не го направил 
само заради това, че тя в момента се намирала в болницата. Твърди, че един 
благороден човек не би казал такова нещо, дори да е самата истита, докато 
Георги й го казвал твърде често. (NB: Подчертаването е на копоите!) След 
малко Георги със спокоен тон я пита с какво ще пътува за Румъния…  
На 22.04.1973 г. Климентина казва на Краси, че Георги е бил снощи на “работа” 
в ЗИТ с машинно време от 23 часа до 3 след полунощ… (NB: По това време 
палашите спинкат с чувство на изпълнен дълг!) 
Ден по-късно, на връх Гергьовден, в разговор със Стефан  Кожухаров 
Климентина му разказва, че завчера Георги се е завърнал към 3 часа през 
нощта, един такъв блуден, блуден. Имал машинно време. Хайде до 1 часа иди-
доди. Имал две програми /смее се/. Отидох в ИЦ и като казах на тяхните от 
службата, умряха си да се смееят, особено за тия негови две програми. Така 
съучастнически си намигаха… от което Клитемнестра разбрала, че тук има 
нещо тъмно… (NB: Ако копоите бяха малко по-интелигентни щяха да кесят и 
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нощно време около мен, и можеха да разберат какви са тия “две програми”, 
ако не си отварях очите на четири. И тогава щяха съвсем да затруднят 
измъкванията ми “в тъмна доба”. Хайде, ако ставаше дума за прескачане на 
нечий плет, “иди-доди”. Но можеше да налетят я на Колчо, я на някой друг с 
когото се уговаряше и подготвяше всичко, което имаше да става.) 
На 23.04.1973 г. Младен Костов прави нови постъпки пред кмета на София 
Иван Панев. Той разтяга стари локуми за уреждане на жителството ми след 
преминаване на документите през  поредните и предпоследни (?) “комисии” и 
“заседания”. 
 
На 25.04.1973 г. в 21.40 ч. Климентина разговаря с Краси и изразява 
съжаление, че толкова години е слугувала на “подобни типове” (Пеев, Василев 
и аз), поднасяла им храна и пиене и е седяла до сред нощ. Заради тях не си е 
доспивала, поради което си е изоставила и работата… 
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ГЛАВА ХLVIII 
ПРИМКАТА СЕ ЗАТЯГА 

 
Отидох в центъра, за да разбера от “Халата” какви са последните нареждания 
на копоите относно командировката в ГДР. Преди да се кача на третия етаж, 
където беше кабинета му, се отбих на първия. Влязох при Косьо Бояджиев и го 
попитах има ли нещо ново. Вместо това, той ми каза: 
- Слушай бе Константинов, имам една молба към тебе. Малко ми е неудобно, 
но нали знаеш, човек и на шейсе му се иска… Ти като отидеш в Германия, ще 
можиш ли да ми купиш една дузина презервативи? Германските са по-
качествени. Нашите са дефектлии и може да стане някоя беля… 
Той ме гледаше малко сконфузено, а аз - леко изумен от идеята му. Искаше ми 
се да му кажа, че до сега не съм купувал и за себе си от тези атрибути, но той 
не ме остави и допълни:  
- Приготвил съм ти малко марки. Останаха ми от минала командировка. Ще ти 
ги дам.  
Казах му да си задържи парите. Това щеше да е подаръка му от мен. После 
завъртях телефона на секретарката на директора и я замолих да го запита 
можем ли да се видим. След малко тя ми отговори утвърдително и аз поех по 
стълбите нагоре. КИН беше сам и влязох без да чакам.  
Той стана, ръкувахме се и ми предложи да седна, а на секретарката поръча да 
ни направи по едно кафе. 
- Константинов, от министерството наредиха аз да отида с някой от 
ръководството в Германия. 
- Много добре. 
- Ех, какво му е доброто? Аз им казах, че това е работа за специалисти. Ако е за 
разходка, мога да се разходя, но нали трябва и работа да се свърши. 
- И какво ти отговориха? 
- Решихме да изпратим Борис Георгиев… 
- Той по-голям специалист ли е от тебе в програмирането? – запитах 
язвително. 
- Ти май се сърдиш? 
- А бе Димитров, приличам ли ти на идиот? Защо да ти се сърдя? Аз не съм се 
натискал да ходя в Германия, а виждам че и ти не си петимен. И разбирам, че 
разпоредбите не могат да дойдат от министъра, който беше подписал 
заповедта. Следователно, е ясно, че зад тая история стоят “органите”. 
- Така е, но нека си остане между нас. Казали са, че от източен Берлин можело 
да се ходи в западен, затова те спират. 
- Кажи на тези идиоти, че когато реша да ходя в западен Берлин няма да им 
искам паспорт. Пътищата ги знам. 
- Защо не им го кажеш ти? 
- Защото до сега те не казват нищо ясно и открито, а “разговарят” с мене само 
чрез посредници. Хайде остани си със здраве. 
- Няма ли да си изпиеш кафето? 
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- Аз не пия кафе, дай на някой друг да го изпие, белки се пробуди. 
- Виждам, че си ядосан, но сам си разбрал, че в случая нищо не зависи от мен. 
Излязох от директорския кабинет без да кажа нищо, но по стълбите се сетих и 
се върнах отново: 
- Щях да забравя да те питам какво става с заповедта за назначението на 
Иванчева? Предупреждавам те, че ако не я издадеш, ще си подам оставката. 
Това поне зависи от двама ни – и без да дочакам отговора на КИН напуснах 
кабинета му за втори път. 
Долу се сблъсках със заместника му Борис Георгиев, който изпитваше 
известно неудобство. 
- Гошо, и аз не съм мераклия за тая командировка, но какво да правя, като ми 
заповядват… 
- Боре, не се занасяй! Нали знаеш, че подобни истории не могат да ми развалят 
доброто настроение. Кажи ми, ако взема една бутилка вино, ще можеш ли да я 
предадеш на Моника Фредерик, вместо много поздрави и целувки?  
- Разбира се, само ако може да ми я предадеш до довечера, защото утре е 
петък. 
Така и стана. 

* 
Някой звънна на вратата и Климентина отиде да отвори. Чух глас, който ме 
зарадва и изненада. Беше бай Васил Народа. Един от тия за които Пеев казал 
на вербовчика си, че съм ги държал на страна от дома или най-малкото не съм 
ги смесвал с постоянните “компании от първия кръг”. Зарадвах се защото хора 
от тоя калибър вече не бяха много и срещите с тях бяха празник за душата. А 
изненадата от посещението му идваше от това, че е без предупреждение и 
вземане на предпазни мерки. Работещите в съседство и живеещи в 
отсрещните блокове копои можеха да го “установят” и му създадат излишни 
главоболия след моето изчезване. И от още нещо, което не подозирах. 
Неговият живот мина по затвори и в нелегалност. Навярно поради избора на 
апостолското поприще беше останал неженен,. Но макар и стар ерген, Народа 
проявяваше галантност и имаше бих казал старомодно кавалерско отношение 
към жената. Респектирана от “френското му възпитание”, моята благоверна, 
която не го познаваше, беше любезна с него. След като го въведе в хола и се 
прегърнахме, тя се оттегли благоразумно и ни остави насаме. Бай Васил каза, 
че са се канили да ми дойдат на гости вчера с Гено (Даскалов с когото се 
знаехме само по име), но бил възпрепятстван и Васката дошъл сам. 
Интересуваше се какво става с мен? Някои слухове били достигнали до 
приятелите. Информирах го набързо за последните новости около мен в 
обратен ред.  
Най-напред му съобщих че ме отрязват от командировката в ГДР за която 
всичко беше готово, включая и паспортите. На мен ми беше безразлично. ДС 
възразявала срещу командировката ми. Подразбрах от Боре, че копоите имали 
възражения срещу пътуването ми там, защото съм могъл да избягам в 
Западна Германия. Мотивът беше смешен, след като гедерейци идваха в 
България, за да си опитат късмета през нашите граница. Освен това, срещата 



 261 

щеше да се проведе в някакъв старинен замък на стар, провинциален немски 
град на германо-полската граница. Там щяли да ни запозвават с постиженията 
на Източна Германия в областта на софтуера (програмирането). По-скоро 
отказът беше епизод от “студената война” на ДС срещу непоправилите се и 
непоправими бивши тюрмаджии. Осведомих бай Васил и за останалите 
тазгодишни стълкновения с нея, като се започне с уволнението ми през 
януари, връщането ми на работа през февруари, отказа на софийско 
жителство, игрите с временното за шест месеца и т.н. Казах му, му още, че 
допускам и някакви “назидателни санкции” за сплашване на другите, поради 
което наблюдавам внимателно ходовете на тайната полиция и съм приготвил 
своя ответ. По него повод, мама ми беше казала: “Ако трябва да умираш - умри, 
като герой, а не като глупак!” 
Бай Васил ме попита, освен възможността да се умре, какво друго мисля да 
правя? Отговорих, че от всяко положение човек може да намери изход, когато 
го търси, но предложих да оставим на страна личните въпроси и да поговорим 
за по-съществени неща. Същевременно свих ръката си като фуния около 
ухото, с който жест исках да го предупредя за съседството ни с централата на 
“слушалките”. Тогава той заговори за положението във Франция и Испания. 
- След голямото кръвопускане в гражданската война и най-свирепите 
репресии, които Европа не помнеше от дълго време, франкистката 
“синдикална държава”  през цялото си съществувание получава всестранна 
помощ от Запада и специално от САЩ. Също и от Изтока, независимо от 
словесните престрелки. Поради тези причини, диктатурата тежи, като оловна 
плоча върху испанския народ. Ти разбираш, че световният капитал, 
независимо от формите си, предпочита статуквото пред неизвестността, 
която може да доведе до ново революционно навдигане на испанския 
пролетариат като това през 1936 г. Следователно, там промяни няма да бъдат 
допуснати, докато не са сигурни, че революционния дух в Испания е сломен. 
Възраждането му, което очаквахме, като че ли ще бъде възможно само в 
случай на интернационализиране на кризата и създаване поне на 
общоевропейска революционна ситуация, надхвърляща тясните национални 
граници. Нещо, което за сега не виждам.  
- През 1968 г. в съседна Франция имаше революционна криза, която нашите 
не съумяха да използват. Не крия, че очаквах отново, от там да започне една 
нова революционна епоха в Европа и света, както в края на 18-и век. Това не 
стана, но не мисля, че е с това е настъпил “края на историята”… 
- Струва ми се Народ, че надценяваш случилото се там. То по-скоро беше 
бълбукане от което се разсмърдя и показа цялата незрялост на тамошните 
революционери. Трябва да разберем, че аналогиите най-често подвеждат, 
особено когато събитията се повтарят в коренно различаващи се условия и че 
в историята има и периоди на отлив и упадък. Важно е да не ги бъркаме с 
революционната бременност, но да не губим кураж и да не се поддаваме на 
апатията или да вдигнем знамето на капитулацията.  
- Аз не смятам, че света, като цяло се намира в период на упадък. Нека не 
съдим за него по мъртвилото у нас и летаргията на тукашното студентство, 
чийто “идеал” днес се свежда до получаване на дипломата, до намиране на по-



 262 

добре платена работа и търсене на възможности за индивидуално решение на 
битовите му проблеми, обикновено за чужда сметка. Нито по поведението на 
оеснафялото и “захитряло” работничество, което за да влезе в “обществото на 
консумацията”, е готово да се откаже от “първородството” си. На фона на 
Европа и САЩ ние отново се влачим в опашката и сме изостанали с цяла 
епоха… 
- Пак си склонен да преувеличаваш нещата… 
- Аз не ти казвам, че ножът е опрял в кокала, нито че сме на прага на 
гражданската война, но смятам, че там една активна дейност може да бъде 
много по-ефикасна и резултатна отколкото тук, а нали Народ сме 
интернационалисти… 
В тоя момент телефонът прекъсна разговора ни. Беше Пенчев, който искаше 
да се видим. След като поставих слушалката, казах: 
- Беше един легионер - от втория им център – Пенчев. И той беше с нас зад 
завесата в пазардшишкия затвор, когато бяхме там с тебе и Атанас, преди да 
ви пуснат… 
- Не си го спомням… 
- Както и да е, мисля, че го изпраща ДС. И такива ме наобикалят… 
- Че защо не ги гониш? 
- Защото по въпросите им научавам къде и какво стиска чепика на копоите.  
Бай Васил ми разказа за Балвански, който имал дело за иск и щял да дойде 
идния вторник в София. (Балвански беше един от псевдонимите на бай 
Христо Колев, който е роден в с. Балван. От преди три години той беше 
интерниран в Делиормана.) Казах на Народа, че във вторник навършвам 40 
години и трябва да отида при нашите в Благоевград за “празника”. Поради 
това няма да можем да се видим, затова да му предаде поздравите ми. Бай 
Васил ме попита мога ли да намеря някакво четиво, защото самотата на село 
измъчвала много нашия приятел. Отговорих, че вместо да се измъчва, може би 
ще е по-добре да си дойде тук и с жест, посочих “мекия път” през границата на 
което госта реагира рязко: 
- Няма смисъл изобщо да се отваря дума за такава възможност. Знам 
предварително отговора му: Камъка тежи на мястото си. 
- Самотата тежи и в голямия град бай Василе. Скоро бях в Пловдив и 
разговарях с един стар болшевик. И той се оплакваше. Каза, че идвала само 
една болногледачка от старопиталището да му донесе храна и да почисти. 
Била слушалка. Май само с нея говорил и с това се изчерпвала дейността му. 
Та, гледайки го, си мислех, че човек може да бъде много по-полезен, да 
въздейства и да влияе върху много по-голямо число хора в Париж или Берлин, 
отколкото в Балван, но негова воля. Ще видя да намеря някоя книга да му 
предадеш. Мога да ти дам “Първия кръг на ада”. Това е художествена 
литература – роман, който, според мен, оневинява описвания режим. Ние 
познаваме далеч по-силните и по-сурови истини за живота в по-долните 
кръгове. Моето впечатление е, че тя не е нещо особенно и не разбирам цялия 
“много шум за нищо”, който вдигнаха, но явно и такива безобидни работи ги 
смущават. 
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Слушах една емисия на френското радио, посветена на майските събития и на 
разгърналите се дискусии между различните, както ги наричат, екстремистки 
групи. Възразяващите срещу решителните революционни действия по време 
на кризата изтъквали, че в този случай, освен френската буржоазия с нейната 
държавна машина и слугите на Кремъл, “наши противници щяли да бъдат 
американци, англичани и германци, изобщо НАТО”. Най-крайните отговаряли, 
че ако се готвят на дело, а не на думи, могли да сложат ръка върху френския 
ядрен потенциал и да охладят интервенционисткия им жар с помощта на 
заплахи от ядрени удари върху Лондон, Берлин…  
- Пак си склонен да вземаш желаното за действително. Но, я си помисли, дори 
да е възможна такава акция, ти представяш ли си с каква убедителност 
всички ще зареват в един глас какви чудовища са тези “революционери”, 
които биха били готови да изпепелят милиони невинни хора?  
Освен това, не забравяй, аз съм бил във Франция. Знаеш ли каква голяма 
галимация беше там? Едва ли нещата са се променили много от тогава. 
Хаджията казва, че днес там нищо повече не може да се направи… 
- Днес марксистката демагогия е разобличена от собствената си практика и 
ако не се окажем на висотата на задачите пред които ще ни изправи идейния 
вакуум, никой няма да ни е виновен… Аз мисля, че в света съзряват 
предпоставки при които може да се направи много повече от това, което е 
било възможно, когато ти си бил там. Отхвърлянето на тази перспектива е 
равностойно на капитулация, макар и в друга форма и с различна 
мотивировка. Събития стават и ще стават не само на запад в Европа, но и в 
Чехословаки, в Полша, а и соц-мастодонтите – СССР и КНР - не са застраховани 
от тях. Събития, като тия в Китай, Франция, САЩ или Иран не трябва да се 
разглеждат изолирано, а в контекста на съвременното състояние на света. 
Може и да се лъжа, но за мен френската 68-а показа, че и свръхразвитите 
страни на капитала, макар и по други причини, могат да се превърнат в 
Пиемонт на световната социална революция. Но за нея са ни нужни нови 
форми на организация и средства за борба, както и скъсване с класическата 
стратегия и тактика в гражданските войни. Нужно е не само да обмисляме 
възможностите, но и да организираме интернационалния отпор срещу 
съвместното управление на света от свръхсилите и блоковете, които с 
консенсус са наречени “системи с различен обществен строй”. На световната 
контрареволюция, трябва да противопоставим координацията на 
интернационалните пряки революционни акции. За съжаление, богати и 
властници разбраха много по-добре от работниците значението на 
солидарността и взаимопомощта за защитата на класовите си интереси.  
- Не съм оптимист… 
- Аз искам да видя със собствените си очи и да пипна… 
- … оптимизмът може би е характерен за младостта. Аз мисля, че ни предстои 
още мното дълъг път и той никак няма да бъде лек. Май е време да си 
тръгвам, ще ме чакат за вечеря. 
- Ще изляза да те изпратя. 
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Не поканих госта да остане, защото както обикновено, в долапа сигурно 
нямаше нищо, което мога да предложа даже на такъв непретенциозен човек, 
като Народа, както го знаеха приятели и врагове. Навън му казах: 
- Бай Василе, питаш ме какво мисля да правя? Не съм променил решението си. 
Ще напусна страната след като става невъзможно да бъда сред хората. 
- Ти това ми го каза и миналата година. 
- Имах сериозни причини да остана – не само поради състоянието на жена ми. 
Сега всичко е наред и бягството е подготвено… 
- И нея ли ще вземеш? 
- Не. В началото тя казваше, че ще върви с мен където и да отида. После 
нещата се промениха… 
- Така може би е по-добре. Емиграцията не е най-лесния начин на 
съществувание, особено за семеен човек. Искам да ти кажа още, че няма да 
намериш хората които могат да решат задачите, които занимават ума ти и 
които, признавам, са сред най-важните. Затова не тръгвай с голяма кошница. 
Колкото по-голям е оптимизма ти, толкова по-голямо ще бъде 
разочарованието… 
- Знаеш ли, подобни аргументи излагаще и Гачев, но аз мисля, че съм се 
приготвил психологически, а и копоите не са ми оставили друг изход - в 
сегашната българска атмосфера, оставането в българските затвори не е по-
доброто решение. 
- В такъв случай Народ, щом намерението ти е непоколебимо, не остава нищо 
друго, освен да ти пожелая “бон рут” (на френски “на добър път”) и да носиш 
много поздрави на другарите. 
- Благодаря ти, но помислете и вие, като отида там, не можем ли да направим 
нещо повече заедно – отвън и от вътре. 
- Досега, такава идея не сме разглеждали. Работата ни се свеждаше до 
взаимното информиране, поддържане на връзки и оказване помощ на 
нуждаещите се. Не вярвам, че друго е възможно, защото както ти казах има 
епохи на отлив и упадък. Днес революционери има повече на думи, отколкото 
на дело… 
- Това искам да проверя намясто. Хайде, бъди здрав и довиждане! 
Прегърнахме се и нашата прегръдка се оказа прощална…. 

* 
Вечерта, след работа, на ул. “Цар Калоян” насреща ми цъфна Георг 
Блуменфелд. Навярно копоите го бяха изпратили, за да проверят ударите на 
пулса след отмяната на командировката ми. Сигурно е бил оборудван с 
“мероприятие”, защото в досието си намерих не преразказ, а точен запис на 
нашия “обмян на мисли”. Разказах му и за финала на разговора ни с директора, 
след като ми беше съобщил за отказа на копоите да пътувам до източен 
Берлин. Евреинът ме упрекна и каза, че не е трябвало да държа такъв език: 
- От тия хора трябва това да чакаш. Ние сме нормалните, принудени да живеят 
в ненормална обстановка или ако искаш сме ненормални, защото искаме от 
тях да постъпват нормално. И около мен има подобни истории. Аз работя за 
австрийска фирма, която ме е делегирала в България, за да представлявам 
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интересите й. Статутът ми трябва да се определи в най-скоро време, чрез 
преговори на най-високо равнище. Сблъсквайки се с бюрокрацията, виждам, 
че идиотите са навсякъде – и тук, и там. Изобщо бялата раса върви към 
прогресивно видиотизиране. Тукашните (той не каза нашите) създават 
пречки при договаряне на инвестициите от Германия и Япония в преговорите 
с чиито представители участвах и аз. Имам впечатлението, че у нас губят 
представа за реалното си състояние… В консумирането на блага, в нашето 
желание да купуваме и продаваме ние просто вървим по стъпките на Запада. 
Въпросът е, че Европа загива. Включително и руснаците.  
Виждах, че и в него се е натрупал гняв от ежедневните му изтощителни 
разправии с идиотщината на бюрократичните учреждения и затова не го 
прекъсвах. После, за да дам друга насока на разговора ни, му поставих 
въпроса: Как вежда развитието на света и на отношенията между блоковете в 
следващите 10 – 15 години? 
- Развитието ще им налага все по-голямо срастване, но проблемът е в това, че 
те са като две сплели се едно в друго дървета, чийто корени съхнат. И 
въпросът не е до идеологиите, нито до научните методи на разглеждане на 
едни комплексни и комплицирани отношения. Аз не зная дали не се 
приближаваме към едно генерално израждане на човешката раса. Но това е 
валидно по-скоро за бялата раса. Ако погледнем в световен мащаб, особено в 
Азия ще видим, че тя е във възход и ще надделее. Но и там, макар с известно 
закъснение, ще се изправят пред същите проблеми. И никаква идеология не 
може да промени тоя ход на нещата. Нито една революция не е дала един 
дефинитивен резултат. Ако имаше такава, той Блуменфелд би бил първият, 
който ще тръгне под знамето й. Светът се е похабил морално. Ти Георги, 
трябва да разбереш едно: Човек, който се занимава с обществените проблеми 
не може да има характер. Самата политическа работа изисква 
безхарактерност. Човек се бори за максимални облаги и минимален труд. 
“Печална картина!” Аз се питам често кое куца: обстоятелствата, психиката, 
организацията ли? Науката е дала своя отговор и тя знае какво трябва да се 
направи, но учените не се намесват или по-скоро те са изместени от други 
слоеве, които налагат своите решения. Властниците са болни хора. Цялата 
социология, принципите на управление на държавата са обърнати с главата 
надолу. У нас държавният апарат се раздува до спукване, доверието намалява 
рязко и всичко се задушава под тежестта на бумагите. Нали знаеш, че 
бумагите, а не съюзниците ликвидираха хитлеризма. В края на войната 
документацията, която е придружавала производството на една германска 
авиобомба е тежала повече от самата бомба. 
Мисълта на Блуменфелд лъкатушеше, като змия и аз трудно следвах нейния 
ход и логика. Не можех да видя къде иска да ме отведе, затова го върнах към 
моя мини-проблем – дали трябва да махна с ръка и да си замина. Той ми каза:   
- Всъщност, нищо не можеш да направиш, дори и да си подадеш оставката. С 
това няма да засегнеш никого. 
Продължих да опипвам почвата, а и все пак трябваше да участвам в разговора.  
Разказах за бургаския “проект” за фактурирането, за фортрановите програми, 
за постигнатите скорости и “подобрения” при отпечатването на една фактура. 
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Говорих за средногодишния брой на фактурите в един голям склад, от чиято 
обработка се губят по 15 хиляди лева дневно, а за цялата страна при 
наличието на 140 такива складове загубата би надхвърлила два милиона 
лева. Съдбата на проекта е трябвало да се реши в Колегиума на МВТУ и 
заключих: 
- Ако аз действително бях борец, трябваше да дам благословията си да 
“внедрят проекта навсякъде”. Ти сам би могъл да изчислиш годишните им 
загуби, а както знаеш, колкото по-зле, толкова е по-добре за перспективите на 
революцията! 
После го попитах счита ли, че границите ще се отворят и за такива като мен с 
помощта на Хелзинкските “кошници”?  
Блуменфелд ме изгледа, поклати глава отрицателно и каза, че не го вижда в 
близките 10-15 години, след това постави въпроса, дали диктатурата у нас би 
могла да създаде един поносим стандарт на живот за масовия човек? 
Моят отговор, както е записано в СЪОБЩЕНИЕ № 015898 от 11 май 1973 г. от 
18,30 до 20,30 ч. (М”Родопи”) не се чува… Но аз му казах мнението си, че 
ситемата е в задънена улица и не подлежи на реформиране. Усмихвайки се, 
Блуменфелд ме посъветва да живея рационално, прагматично и егоистично, 
но добавя, че това едва ли е възможно, защото моята нагласа е такава – да 
виждам навсякъде “кривиците”, да говоря и да въставам срещу тях. Не му 
възразих и се разделихме до нови срещи. 
Първият зам-н-к на VI у-ние полк. Иван Димитров, с двуседмично закъснение, 
поради “бронирането” на агентите и това, че той не е знаел, че “господинът” 
беше от тази категория, е поставил следната резолюция върху документа: 
 

“Др. Копаров 
 Да се установи този господин – търговец, директор или е някакъв друг? 
Проучи и доложи!                                                                                    27 май 1973 г.” 
                
Освен Георги Николов Блуменфелд (или агент “Аристотел”), през последните 
три месеца на моето пребиваване на “родна земя”, на сцената се бяха 
появявили доста агенти, които Сигуранцата ми е изпращала. Най-
многобройни бяха тези от Легиона, като споменаваните вече не веднаж 
“Драганов”, “Емил”, “Кирчев” и др. Както може обаче, да се види от 
съдържанието на доносите им и поставяните им задачи и резолюции, отново 
координацията между управленията, отделите, отделенията и отделните 
копои и доносници на ДС е била под всяка критика. И най-важното, една 
голяма част от лентите със записите са дешифрирани чак след септември – 
тоест с двумесечно закъснение…   

* 
На 15 май, който тази година беше един вторник, отидохме в Благоевград, за 
да отпразнуваме моята 40-годишнина… Пътувахме с колата на “кумата” 
Красимира Хайдутова. Тръгнахме следобяд към 18 часа и пристигнахме по 
тъмно - празненството беше само с майка ми. За малко дойде Огнян. Той ме 
извика в спалнята на нашите и докато мама се занимаваше с гостенките каза, 
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че са торпилирали кандидатурата му за партийно членство. Причината съм 
бил отново аз. Моето минало и настояще се оказало противопоказно. Да си 
кажа правата, бях доволен от тази развръзка. А Огнян? – Той щял да иска 
обяснения от първия секретар Петър Дюлгеров, който сам го калесвал и даже 
разгласили и отпразнували малко преждевременно неговото назначение за 
генерален директор на строителството в окръга. Сега се чувствал засрамен и 
нервиран от постъпката на партийните ръководители и възнамерявал да си 
подаде оставката. Въпросът щял да се реши до началото на юни. В къщи им 
били много разтревожени, особено Венчето, която била отново бременна и 
очаквали второ дете. Не можех да му кажа нищо утешително, нито да му дам 
съвет.  Казах, че е вече зрял мъж, на възраст на която са обесили Дякона и че 
сам трябва да взема решенията си. След това, го поканих да пием по ракия за 
рожденния ми ден. Мама беше сложила софрата със салатите и мезетата. Тате 
го нямаше, не можел да се откъсне от работата си, но сме щяли да се съберем 
скоро всички, за да отпразнуваме на патерици четиридесетата ми годишнина. 
Брат ми изпи чашата си на екс, защото бързал. Мама ме запита с поглед дали 
ми е казал какво му се е случило. Кимнах и го изпратих навън. Обещах му през 
юни да се видим било тук, било в София и изпратих поздрави на домочадието, 
макар да знаех, че жена му не е очарована от нашето братство. Иначе вечерта 
мина добре, но към 23 часа заявих, че утре ще пътувам обратно тъй като и аз 
не съм в отпуск. Въпреки настояванията на майка ми да останем поне още 
един ден, потеглихме рано преди да се е разсъмнало. Освен с липсата на 
отпуск, й обясних, че преди обяд имам да изнасям лекция по кобол, която не 
мога да отложа. Всъщност бързах да се измъкна в тъмнината, защото знаех, че 
отново щях да създам на родителите си тревоги и главоболия с джандарите 
след моето “изчезване”. Не бях толкова съобразителен с жена ми и майка й, но 
не можех да бъда обвиняван в “родов егоизъм”. Бях предложил макар и 
формален развод, но “противната страна” гледаше с лекота на 
предупрежденията ми. По пътя дремнах, докато двете приятелки разговаряха. 
Ден след завръщането ни от Благоевград, Климентина ми съобщи, че е 
намерила две карти за лятна отпуска в Созопол. Не можех да поема никакъв 
ангажимент, защото още не бяхме определили с Колчо датите на 
преминаването през Югославия и ако това станеше по време на курорта, 
измъкването ми щеше да се затрудни и събуди съмнения, които можеха да се 
окажат опасни. Трябваше да протакам, затова й казах, че и тази година ще 
отидем на Ахтопол, където пак ще взема бунгало, само че този път няма да се 
връзваме със стола, а ще се храним на свободни начала, за да не бъдем 
възпрепятствани в движението си по южното Черноморие. Тя прие с 
недоволство моята упоритост и се оплакваше пред приятелките и колежките 
си в чиято компания явно искаше да прекара отпуската си. “Радостта” й стана 
още по-голяма, когато и съобщих това, което Огнян ми разказа и че по тоя 
случай може би и той ще дойде на работа в София и ще се наложи да му търся 
квартира.  
След два дни, навярно проработило “шестото й чувство”, Климентина ме 
изненада: 
К: - Мога ли да ти задам три-четири въпроса от практическо естество? 
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- Да, слушам. 
К: - Снощи какво искаше да каже твоя любезен приятел Георги Генов с това 
“Ще видиш чудо?” 
- Кога? 
К: - Като ме канеше за сватбата си. 
- Не зная. Трябвало е да го попиташ него. Другият въпрос? 
К: - Второ, смяташ ли да ходим на курорт? 
- Човек предполага, а бог разполага, е казано в ръкописите след конгреса. 
Третия въпрос? 
К: - Няма смисъл да продължавам, след като не знаеш дали ще ходим.. А и още 
нещо. Ако ваше сиятелство има желание тази година да летува сам, моля да 
ми съобщи в срок от 24 часа. (NB: Аз наистина летувах сам през 1973 г.) 
- Защо такива идеи и желания? 
К: - По аналогия. 
- С твоите? 
К: - Не съм уточнила. 
- Знаеш ли какво, на мен всъщност ми е все едно сам или не сам. 
За да не изострям повече разговора, смених темата и й казах, че ми се налага 
да отида до завода защото нашата машина пак се е развалила. Поканих я да 
дойде с мен, но тя отказа – боляло я главата. Предложих й след работа да 
взема билети за кино. Тя се съгласи и пожела да гледа пародията “Помогнете 
на щерифа”. 

* 
Няколко дни след завръщането ни от Благоевград (в неделя на 20.05.1973 г.) 
ме извика пора Пеев. Беше доста разтревожен от една призовка или бележка 
на кварталния, който го извикал и залашвал с интерниране от София по чл. 14 
от Указа за НМ, заради обвинения в превръщане на неговия апартамент в 
бардак и правените в него… порноснимки. Тоест заплашваха го с изселване от 
София за “битово разложение”. Разказах му вица за различните квалификации 
на едно и също деяние от класово милиционерското “обществено мнение” и 
“соц-правосъдието” - в зависимост от “главата на клиента”, както казваха 
французите: Когато прескачащия чужди плетища бил обикновен гражданин, 
дори да е “добър отечественофронтовец”, него го поставяли в категорията на 
битоворазложените; ако бил “наш здрав другар, партиец – “малко сгрешил”; 
курварите от окръжните комитети на БКП били “палавници”, а от партийния 
Олимп – от ЦК и нагоре – “жизнелюбци”, но вицът не го разсмя. Опитах се да 
му обясня рационално, това което копоите преследваха с подлагането му на 
пресата. Казах му, че ще му направят предложение подобно на това на 
Белчевска или на Бошев. Тоест да им стане нещатен доносник и кошаревски 
свидетел в един процес, срещу оставянето му в столицата и авансиране в 
работата. Той ме гледаше с недоверие, примесено с ирония (един вид си 
придавам важност). Но, след като увеличиха натиска и засилиха 
артилерийската подготовка, той беше размислил и дошъл до убеждението, че 
не греша в предположенията си. Уплахата му от това стана видима, на 
моменти граничеща с паника, а последната, както се знае е лош съветник. 
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Предложих да му устроя бягството през границата, но той увърташе с децата 
си, като че ли щеше да им бъде по-полезен в дрънголника отколкото в 
емиграция. Най-напред му казах да вземе със себе си по-голямата – Демна, но 
по-късно той ми отговори,че имал две дъщери (след развода, по-малката Деси 
беше дадена на майка си Надка). Тогава ме нервира и го посъветвах язвително 
да вземе и майка си, която беше вече жив труп. Още тогава заключих, че по-
скоро ще приеме офертата на копоите и че ще трябва да внимавам и с него… 
Оставането в “родината” му струваше по-късно много скъпо – той щеше да 
изяде боя и солта, след което да заплати най-високата цена. (В досието си 
намерих, че след бягството ми и изпращането му в Белене, е станал “кандидат 
агент” на ДС или младши-доносник на копоите през 1976 г. Не ми дадоха 
възможност да надникна в неговото досие след тая съдбоносна за него 
година, за да видя до къде е стигнала кариерата му на това ново поприще, но 
имах елементи от косвен характер и пряки доказателства, че е използван от 
вербовчиците си и след подмяната на диктатурата, чак до 2003 и… 2007 
година. Опитите му да ме компрометира още в зората на пазарната 
демокрация, през 1990 г. с разказите си за нашия “атентат срещу Сталин” в 
многоезичните “Софийски новости” и в Петьоблъсковите “часови” парцали, 
едно смръдливо книжле от 2005 г. в което оспорваше ИЗЛОЖЕНИЕТО ми до 
главния прокурор Никола Филчев и искането последният да нареди 
започване на досъдебно производство срещу 217 престъпници от “органите” 
и тяхните доносници, както и последните му гастроли през 2007 г. със статия 
във в-к “Поглед”, подписана с псевдонима “Баадермайнхоф”, ще бъдат 
разгледани в Петата и последна част на моите мемоари. Тази му “деятелност”, 

лека му пръст, беше още едно допълнително доказателство, че бивши 
шпиони няма!)  

* 
Една вечер (в сряда на 23.05.1973 г.) на гости ми дойде братовчед ми Митко 
Пенков – синът на вуйчо Тошо (М). Той искаше да се информира за това, което 
ставаше с мен. Тук беше и Климентина (К). 
М: - Какво става със заминаването ти (за ГДР)? 
Г: - Бяха издали заповед и паспорт, но ми отказаха в последния момент… 
К: - Виж тези американци, какво издават. Събират всички славянски 
ръкописи. Този симпатяга беше тук на когото му исках, нали ти казах. Аз ли 
криво говорих, той ли криво ме разбра /смее се/ (NB: Идиотката винаги иска 
да е център на внимание с нейните “Чети минеи”) 
М: - /замълчава/ 
Г: - …паспорта беше в мен и предния ден, преди да замина, ме извика моя 
директор, комуто казали да върви вместо мен. Той отговорил, че не е 
специалист и че ако отиде ще бъде само за разходка. 
М: - И какво сега? 
К: - /черпи ги с нещо/ Харесва ли ти? Пиеш ли бира? 
М: - Имах лекции и освен вода, друго не пия. Ще трябва да тръгвам. Какво 
става с Огнян? Уредил ли си е всичко? 
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Г: - Обадил му се е главният директор на “Софстрой”, че трябва да постъпи, 
като главен инжинер в срок от един месец… 
К: -Това е Якобсон, който се занимава…, не, не тоя. Тоя е Матеич. И си го вкарах 
тука, обаче той човекът е навикнал на такива работи и се почувства много 
добре. 
М: - Да не би да е лошо тука? 
К: - Не е лошо. Предната вечер бяхме в “София”, а следната му направихме 
стомна-кебап. На края жена му си уви баницата за в хотела. Искам да ти кажа, 
че щом и в тази област тези разбойници… Седем километрова лента със 
славянски ръкописи и това, което ние не можем да получим и да се съдерем, 
те го имат. А чичкото нищо не разбирал от ръкописи. Искал да ни вика за 
консултации от което ние така се развеселихме… Много здраве в къщи и ела 
някой ден за по-дълго.  
М: - Ще дойда. Мене ме чакат да свърша, за да ме изстрелят за Финландия на 
симпозиум. Тази шапка я носих на мача да се пазя от слънцето. 
К: - Предложи на американеца, ако има свободно място в куфара, аз ще го 
опаковам добре /смее се/ Колко му е, увивам го… 
Георги и Митко излизат след тази реплика на Климентина. Часът е 21,36… 
 
След като не можахме да поприказваме, на тръгване излязох да го изпратя. 
Навън усетих присъствието на палашите, но не му казах нищо, за да не го 
травмирам. Изглежда обаче, копоите си вършеха работата толкова през куп за 
грош, че още като свихме край МВР по “6 септември” и пресякохме “Граф 
Игнатиев”, той ги забеляза и ми съобщи откритието си. Казах му да се държи 
естествено и продължихме към тях, като да не сме усетили нищо. Стигнахме 
до № 55 А на “Неофит Рилски” и се изкачихме по стълбите, вземайки по 3-4 
стъпала наведнаж, за да създадем впечатление у вървящия плътно след нас 
копой, че ще изгуби дирите ни. Явно беше новак и идваше за пръв път в 
кооперацията, където живееше вуйчо ми.. Митко затръшна вратата, за да го 
ориентира къде влязохме. После изгаси лампата и се залепи до шпионката. 
След малко видя разкривената муцуна на напористия палаш, а на мен ми беше 
смешно. Идиотът отвън извади бележник, запали изгасналата лампа и 
преписа името от пиринчовата табелка на фамилия Пенкови. После с чувство 
на изпълнен дълг заслиза надолу към колегите си. През прозореца от 
вуйчовата спалня долу, около входа, видяхме пет кучкари, които се 
“съвещаваха”. Братовчед ми поиска след десетина минути да излезем и да се 
разделим пред вратата, като тръгнем в противоположни посоки. Искаше да 
види кого следят. Допускаше, че може той да е “обекта”, заради контактите си 
с американски колеги-инжинери, гости на машиностроителния завод в който 
работеше. Бяхме се споразумяли след двадесетина крачки да се обърна рязко 
и да го догоня, все едно че съм забравил да му кажа нещо. Макар, че всичко 
беше излишно, се съгласих, правейки се, че не съм забелязал досега почти 
постоянния съпровод на преследвачите през последните месеци и че не знам 
за кого е пусията. Разбирах, че засега нямаха нареждане да ме арестуват, но за 
всеки случай следях движенията около мен без да се разделям с “мой чьорний 
пистолет”... Долу аз тръгнах по обратния път, а той стигайки “Раковска” сви по 
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нея към трамвайната спирка на двойката. Когато се обърнах и затичах да го 
настигна, сред копоите настъпи леко объркване. Стигнах Митко на пресечката 
с “Хан Крум” като му викнах да спре. С облекчение, той ми съобщи, че не били 
за него. Продължихме надолу и на “Графа” с един кръгом, отново се върнахме 
до тях. По обратния път се забавлявах с прибежките им и следенето ми през 
градинката на “Седмочисленици”, а после и по “Шишман”, докато се прибрах в 
къщи, оставяйки ги да дежурят както обикновено до към 22 – 22,30 часа. 
Напоследък копоите бяха скъсили интервалите през които не ме следяха и 
това ме караше да бъда особено внимателен, движейки се по платната на 
улиците или пресичайки ги косо. Мислех си как ли ще реагират, ако се наложи 
да употребя тежкокалибровия си наган. Беше ми ясно, че тоя момент се 
приближава и аз трябваше да ускоря приложението на “план Б”. Налагаше се 
да направя късна визита на Анто в близките дни. Не зная дали разбраха, че са 
разкрити, но през следващите седмици следенето не беше толкова нахално… 
 
В СПРАВКА-та относно наблюдението на 23 май 1973 г. на обект “Терорист”, 
копоите пишат: “… В 21,45 ч. обекта излезе от домът си с мъж на около 30 
години, висок ръст, бяла риза, тъмен панталон, тъмва коса, носи очила. 
Двамата тръгнаха по ул. Гурко, Шишман, през градината, 6-ти септември, 
Н.Рилски и влязоха на № 55 А в семейството на Тодор Александров Пенков. 
В 22,15 ч. обекта и мъжа излязоха и тръгнаха пеша по Н.Рилски, Раковски и на 
№ 161 обекта се качи по стълбите на входа, а мъжът остана на улицата. 
Обекта си свали очилата и гледайки мъжа, разговаряха, като се СМЕЕХА. 
Върнаха се по ул. Раковски, Н. Рилски и спряха до входа на № 55 А, където 
разговаряха по-малко от минута след което се разделиха. Мъжът застана на 
входа на блока, стоя 3-4 минути след което се прибра, а обекта продължи към 
5-те кюшета и наближавайки ъгъла на 6.-ти септември се обърна назад, 
продължи по нея, като се обърна няколко пъти. /Тъй като беше тъмно и 
обекта се наблюдаваше от дълбочина, не можахме да разберем целта на 
обръщането./ Зави по ул. Гурко и пред домът си отново се обърна…”    

* 
За мен историята със софийското жителство беше вече само камуфлаж на 
подготвяното бягство. Към исканото ново писмо от “самия” министър на 
МВТУ Караманев бяха прибавени разни препоръки и характеристики за 
качествата ми на специалист, като тази на Куби в която след суперлативите за 
професионалните ми качества, той беше написал приблизително: “Годен за 
Ориента!”, което не беше далече от истината. (С него щяхме да се срещнем 
още веднаж “задочно” в Париж, чрез Катя Гюлеметова. За това става дума в IV 
част от спомените ми.)  Тези и други “документи” бяха размножени на 
Ксерокса и Пенков ги разнасяше навсякъде, за да защити моята “кауза 
пердута”, а кметът Панев, съобразявайки се с плановете и разпоредбите на 
“ръководството” на живковата тайна полиция, продължаваше да лъготи 
двамата ми “ходатаи”, че документите минали през Първа. Втора и т.н. 
“комисии”, които трябвало да ги одобрят, за да се уредяло постоянното 
софийско жителство. Той не беше уточнил пред Младен, че “жителството”, 
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което копоите се готвеха да ми “дадат” може да бъде в някоя от килиите на 
режимното отделение в Софийския централен затвор или “временно” в 
Белене и от там – със или без смъртна присъда – към другия по-добър свят “де 
няма ни горест, ни печал”….  
Брат ми, както казах, беше получил преждевременните уверения и 
поздравления за новия си номенклатурен пост и сега се чувстваше като 
измаменото камилче. Вместо да се гордее, той се срамуваше от “излагацията” 
и беше подал оставката си в Багоевград, излязал в отпуска с намерение да 
дойде в София и от началото на юни да си търси работа в Софстрой, 
ИНЖСТРОЙ или където намери. Щеше да доведе със себе си и Венчето, което, 
както споменах, отново беше гебе. За целта се нуждаеше от подслон и 
сондираше тъщата за временно наемане на таванската гарсониера на 
покойния й брат срещу прилично възнаграждение. Такова решение, като че 
ли устройваше и двете страни, макар аз да не го намирах за най-удачното на 
фона на планираното мое отпътуване. Но не можех да изложа истинските си 
аргументи против и оставих “Броуновото движение” на блъскащите се едни в 
други човешки индивиди, тласкани от своите стремежи, интереси и… 
бакалски сметки, да свърши това, което имаше да става.  
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
На 16.05.1973 г. ме е потърсил агентът “Кирчев” (легионерът Димитър 
Пенчев), под претекст да му намеря ученици или нещо за превод от немски 
език. Доносът е приет от подполк. Николов в Я/К “Искър”. Той е характерен 
“документ” за начина по който някои по-хитроумни агенти на ДС са смесвали 
чутото от “обекта” със своите съждения и мечти, приписвайки ги на 
последния и свидетелства за безкритичното им възприемане от 
“ръководещия” го копой. Той не ги е поставял под съмнение или подлагал на 
проверка, нито е анализирал достоверността им. (Възможно е “данните” и 
“сведенията” в подобни “документи” да са били нужни на чекиста, като 
компромат, но и това е малко вероятно - един “орган” трудно може да направи 
разлика между анархист и… монархист.)  
Прочее, да дадем думата на доносника: 
“… След това, двамата (“източник” и “обект”) говорили за предстоящето 
посещение на Брежнев в ГФР. Константинов казал с подигравка, че преди 
години също имало “исторически срещи” между Молотов и Рибентроп и 
тогава вестниците също се надпреварвали да пишат за спасяването на мира 
благодарение на подписания пакт, а само след по-малко от две години 
избухнала войната между Германия и СССР. 
Обектът казал също, че грешката на Хитлер била започването на Втората 
световна война. Ако бил по-умен, нямало да воюва и като Франко досега щял 
да си бъде диктатор на Германия. А България щяла да е царство с цар Симеон 
II и комунистите никога нямало да помиришат властта. (NB: И тяхното място 
преспокойно можело да бъде заето от… Легиона!) Освен това Константинов 
казал, че Сталин не се оказал истински азиатец. Азиатците били хитри, а 
Сталин се оставил да бъде измамен от Хитлер. Малко преди 22 юни 1941 г. 
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Чърчил лично му телефонирал и го предупредил, че Хитлер трупа войски на 
границата със СССР и се готви за нападение, но Сталин му траснал телефона, 
смятайки това за английска провокация срещу договора му с Германия…  
Кирчев” 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
На 16.05.1973 г. в СЪОБЩЕНИЕ 014878 от М-“Родопи” срещу обект “Терорист”: 
“Тъща му и гостенка (Ивка д-р Видас – Шивачева) разговарят: 
Р: - Лоши работи. 
И: - Защо? 
Р: - Ами Огнян го викали в Благоевград и го накарали да подаде документи за 
партиец значи и му отказват. Казали: “Брат ти бил някакъв фракционер” и не 
знам какъв си… 
И: - … този шашкънин, който се занимава със…(NB: Шашкънинът съм аз!) 
Р: - Казали му още, че брат му бил набелязан като такъв против властта. 
И: - Ама набелязан още от едно време или сега? 
Р: - От сега и още от едно време. И такова, и Огнян се разсърдил на властта и 
си подал оставката. Ще напуска работата си…” 
 
В СПРАВКА-та, относно наблюдението на 24 май 1973 г. на обект “Терорист” 
копоите пишат:  
“На 24.05.1973 г. започнахме изчакването на обекта в 6,15 ч. пред дома му. В 
7,40 ч. той излезе облечен в панталон от шлиферен плат в зеленикав цвят, 
риза с къси ръкави и кецове. Тръгна по “Гурко”, “6 септември” и на ъгъла с ул. 
“Граф Игнатиев” си купи вестник от будката. Продължи по “Графа” и на № 338 
влезе в сладкарницата. Там не бе наблюдаван. Слез 4 минути излезе и след 
като прекоси ул. Раковски застана на пл. Славейков, като се разхождаше край 
павилиона с книги. Облегна се и зачете вестника. 
В 8,00 ч. при обекта дойде жена на около 32 години, ръст среден, коса 
кестенява. Облечена в зелен панталон и бяла жилетка. Носи диоптрови очила. 
Обекта я щипна по бузата. След това зачакаха на трамвайната спирка. Качиха 
се на № 2 и слязоха на последната спирка до Хладилника. Взеха веднага 
автобус № 66 за х. Щастливеца. В автобуса обекта не бе наблюдаван. В 9,30 ч. 
пристигнаха до хотел Щастливеца. Слязоха от автобуса и отидоха в хижа 
Алеко. Веднага излязоха и отидоха до павилиона. Жената се нареди на 
опашката, а обекта отиде до х. Щастливеца, влезе във фоаето на хотела и 
веднага излезе. Отиде при жената и я изчака, докато тя купи нещо. След това 
двамата седнаха на една пейка над павилиона и закусиха. 
Станаха от пейката и отидоха до лифта(та), където четоха в табелките, които 
показват посоките към хижите. Върнаха се и тръгнаха в 10,00 ч. по пътеката 
за платното, което води за Златните мостове. По пътя се спряха на място, 
където жената свали жилетката си и остана по бански, а обекта свали ризата 
си… 
В 11,45 ч. обекта и жената спряха на заслона при който има чешма и се намира 
на разклона на пътеката, която води за х. Бор. Седнаха на пейка и почиваха. В 
12,00 ч. станаха от пейката и продължиха за х. Тинтява. Минаха край нея, х. 
Средец и след като подминаха х. Момина скала на около 300 метра от нея се 
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отклониха от пътеката, която води за х. Камен дял и в 12,30 ч. седнаха на една 
поляна, където обядваха, почиваха, като използваха слънцето. Обекта бе 
наблюцаван в дълбочина и нямахме възможност да проследим всичките му 
действия. В 13,20 ч. жената нервно стана, събра си багажа, взе и торбичката, 
която носеше обекта и тръгна сама по пътеката за х. Камен дял. В 13,22 ч. 
обекта стана, тръгна към х. Момина скала, като по пътя си облече ризата. В 
13,30 ч. мина край хижата, продължи по пътя за Златните мостове. Там мина 
край павилионите и без да вземе нещо, продължи и отиде на рейсовите 
спирки за София. Качи се в рейс СБ 1018 и в 14,00 ч. потегли за центъра. На 
“Руски паметник” обекта слезе и се прехвърли в тролейбус № 1 – посока 
Сточна гара. Обекта слезе на спирка Граф Игнатиев и Толбухин и тръгна бавно 
пеша по Толбухин и Гурко и в 14, 50 ч. се прибра в дома си, като в ръцете 
носеше връхна дреха подобна на яке. До 22,30 ч. обекта не излезе след което 
преустановихме наблюдението му. 

Зам.н-к отдел II ДС полковник /подпис/”  
 
На същия 24.05.1973 г. в 15,40 ч. (СЪОБЩЕНИЕ № 072203 – М “Родопи”) 
“Мамуш”(Р) дава съвети на дочката (К). /“Неустановена” от следящите ме 
палаши, с която бяхме на Витоша и както се случваше твърде често 
напоследък, се скарахме, разделихме и всеки пое към София по свой път./ 
Двете обядват и разговарят: 
Р: - Е, той не тръгна ли с тебе? 
К: - Не, в противоположна посока. 
Р: - И знаеше, че нямаш сили? 
К: - Да. Вика: “Знам, от мене нямаш нужда, нито аз от теб. Омръзна ми да се 
прибирам и да ми говориш за деца и глупости. Моята нервна система не 
издържа да ставам болногледачка. 
Р: - Не му говори за деца. Значи този човек не иска да живее с тебе. Значи 
разделете се. Защо ще имаш дете без баща. 
К: - Предпочитам дете без баща пред баща без дете. 
Р: - Ще се омъжиш отново и ще имаш. 
Климентина излиза веднага от кухнята.” 

* 
Копоите са получили нареждане да организират нови, този път 
двадесетдневни, проследявания от 22.V.1973 г., които са прекъснати по 
нареждане преждевременно  на 7.VI.1973 г. През този период са се състояли 
две “събития от колосално значение”:  
- Бяхме поканени чрез Пеев от Любмил Козаров на вечеря в Руския клуб 
(ресторант “Крим”). Това ми се стори доста странно, тъй като с последния 
нямахме никакви допирни точки, нито ни свързваше някакво ирационално 
приятелство.  
- След това получихме покана и от д-р Генов за сватбата му в Кюстендилско с 
неговата нова млада любов, която след две десетилетия щеше да му изкара 
това бракосъчетание през носа!  
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За първата покана не съм сигурен, но за втората имам достатъчно 
доказателства, че е била съгласувана с копоите. Предпочитам да ги представя 
документално. 
 
- “СПРАВКА” за срещата и разговорите между ГКГ, Любмил Козаров, Петър 
Пеев и Красимира Хайдутова, проведени на 25.05.1973 г. в ресторант “Крим” – 
София. Доносът на копоя, полковник “Саздърмов” или нещо подобно, от IV у-
ние на ДС (отговарящо за “техническите мероприятия”) е направен на основа 
СЪОБЩЕНИЕ № 145307 от “М - Р/к/” (вероятно “Родопи” /комбинация/) за 
обекта “Терорист”. Магнетофонният запис от 19 ч. на 25.05.1973 г. е 
реализиран с микрофон под масата в ресторанта, която е резервирал Козаров 
и на която ни инсталираха. От Анто Апостолов, когато беше управител на 
заведението “Ариана” край езерото в близост до статуята на Джугашвили, 
знаех за монтираните от копоите под определени маси микрофони за 
подслушване на “избрана клиентела”. На горната дата, в “Руския клуб” или в 
ресторант “Крим”, разговорите ни от 19 до 21,30 часа (а след това и в мое 
отсъствие) са били “засечени” най-вероятно със съдействието на дъртия 
белогвардейски доносник на ДС - “Чичо Викторчо”, който ни беше насадил на 
оборудваната маса. Той бе приятел на покойния вуйчо Митко на Климентина.    
Прослушването и написването на пишуща машина е извършено на 2 юни 1973 
г., а “Справката” е направена със закъснение от четири месеца на 14.09.1973 г., 
когато аз бях прехвърлил границата и се готвех да отпътувам пак нелегално 
от италиянския лагер за емигранти в Латина край Рим за Париж. Тя е била 
нужна, защото в същото време копоите от VI-то управление на Сигуранцата са 
подготвяли “преписката” за изселване на Петър Пеев в поделение 10001 
(Белене).  
“По предварителна уговорка в ресторант “Крим” се срещнаха ГКГ – осъден за 
терористическа дейност, “водещ се на отчет”, Любмил Козаров бивш царски 
офицер, изселен завинаги от София и Петър Петров Пеев, съидейник(?) и 
съпроцесник на Константинов, водещ се също на отчет. ГКГ се е явил в 
определеното време на срещата, а ППП е закъснял с около половин час. 
В 19,15 ч. двамата провеждат коментар относно някои промени в 
ръководството на МВР.  Според ГКГ пълномощията на МВР се ограничават и 
те не могат да вземат произволно репресивни мерки към гражданите както в 
миналото. Преди години не са се церемонили с такива като тях и много лесно 
са ги изпращали в Белене и други концлагери… Според него това ограничение 
на пълномощията им се дължи на международни и вътрешни причини. За 
себе си казва, че не се страхува, ако му направят някакъв монтаж и го вкарат в 
затвора – щял да си отпочине. Козаров възразява, че ще го шибнат на някой 
обект да работи. Константинов му отговаря, че това било преди 20 години…  
(NB: Петър Пеев пристига малко след 19,30 ч., като е окачил на ревера си 
някакъв невъзможен “медальон” със свинска глава.) По тоя повод Козаров 
иска обяснение и новопристигналият разказва за съществуванието на 
някакъв “таен съюз с явна дейност. Той имал две категории членове – явни, от 
които бил той и кандидат-членове, които са тайни. Той бил член на 
ръководния съвет. Козаров пита колцина са горе-долу, на което Пеев 
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отговаря, че той е от Мюнхенската... На въпроса какво значи това? Той 
отговаря: “От бирарията на Адолф  Шител Брюме”. (NB: Всъщност пора Пеев, 
остроумничейки е казал Адолф Шикългрубер, което е истинското име на 
Хитлер, но откъде машинописката на ДС и копоите от йерархическата 
пирамида на ДС, през чиито ръце ще премине този “свръх важен документ”, да 
знаят тези детайли от историята на Третия райх?) След това тримата 
разискват за състава на съюза, за името му, че носели белези – някои тайно, 
други явно. ГКГ пояснява, че съюза се наричал “Свински съюз”, а Пеев 
допълва, че членовете имали титли: свиня, голяма свиня и супер голяма 
свиня… ГКГ пита от кога съществува съюза ви? И Пеев отговаря: “Откакто 
съществува планетата”. 
След това Козаров (К1) пита Константинов (К) с какво се занимава съпругата 
му в литературния институт? 
К: - С изследвания на Патриарх Евтими. 
К1: - Тя индивидуално ли ги извършва или с група? 
К: - Индивидуално. 
К1: - Какъв би бил резултата от нейните проучвания? 
К: - Резултатът за нея или за науката? 
К1: - И за нея, и за науката, и за института? 
К: - За науката – нула, за института – плана, а за нея – стажа и научната степен 
“кандидат на науките”. 
След това разговарят за отиване на някаква сватба в Кюстендил. ГКГ казал, че 
една част от хората щяли да бъдат “бивши хора”, а останалите хора на 
настоящето и бъдещето. Щяли да отидат заради някаква жена, която е едно 
“лайно” – дъщеря на зам.-м-р на народното здраве, която току що завършила 
медицина – с голями аспирации и намерения и с малки възможности за 
реализация, изпратена някъде по Кюстендил. ГКГ казва, че утре, когато от от 
тази власт няма да остане помен, от такива кариери също не ще остане нищо. 
(NB: Тук, трябва да призная, се излъгах генерално, защото въпросната 
другарка-госпожа д-р Татяна Хаджиева-Василева стигна до доцент, а при 
“демокрацията” стана и професор – “национален специалист по облъчване на 
раковоболните”, които по едно време “лекуваше” с инжекции… дестилирана 
вода срещу солидно заплащане.) 
ГКГ напуска компанията към 20,50 ч. “поради ангажименти”. По-късно към 
нея се присъединява и Красимира Хайдутова. Провеждат общи разговори за 
работата на всеки в службата му. Разменят различни вицове с вражеско 
съдържание по адрес на държавни и партийни ръководители. Те си отиват в 
23, 50 часа.” 
(NB: Приведох тоя невероятен “документ” за идиотския, пиянски разговор на 
Пеев за “Свинския съюз”, който се превръща във “важно сведение” и от тук 
нататък ще присъства постоянно, като неоспоримо доказателство за 
“организираната вражеска, конспиративна и контрареволюционна дейност на 
разработваните, профилактирани и реализирани лица”. Същевременно той е 
свидетелство и за духовната нищета, тъпота, цинизъм и абсолютен 
идиотизъм на “йерархията на органите с хладните умове, горещите сърца и 
чистите ръце”, които продължават до днес да бръщолевят за 
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професионализма и патриотизма си… Само поради тези причини си 
заслужава, дори и да стане банално и отекчително, да продължа да цитирам и 
следващите извадки от чекистките или чекиджийски “мероприятия” на ДС. За 
да се убеди читаелят, че за щатните и нещатни сътрудници на “щита и меча” 
на диктатурата, които решаваха съдбините, живота и смъртта на “обектите” 
си с подобни “данни”, би било висша хуманност и израз на великодушие и 
снизходителност, ако им се разминеше само с вкарването не на тротилови 
шашки, а на… подстригани свински опашчици в аналните отвърстия.) 
Цитирам още един “строго секретен” документ за свинската афера от 
29.05.1973 г., който се нарича “Установка”. (Проследяванията на палашите са 
пълни с такива “установявания” за всеки срещнал се с “обектите”.) Той е 
адресиран до VI у-ние-ДС - н-к II отдел полк. Копаров и е притурка към 
“справката” за наблюдение на обект “Терорист” от 25.05.1973 г.: 
“Лицето, което в 18,45 ч. се срещна с обекта пред хотел София, дадено в 
справката под псевдоним “Доктора”, установих че се казва Любмил Петров 
Козаров… Следват данни от личния му паспорт и адрес. Среден на ръст с 
продълговат нос, коса кестенява с плешиво теме. Облечен в бежов костюм и 
бяла риза с вратовръзка... 
Обекта след като излезе от ресторанта в 20,40 ч. Козаров и известния на 
оперативния отдел мъж от ул. Борис I № 111 останаха и продължиха 
разговора си. В 21 часа на тяхната маса дойде млада жена, която също вечеря 
и води разговор с двамата. В 24 часа те излязоха от ресторант “Крим” и се 
качиха в кола “Жигули” СН 75-22, шофираше жената. Спряха на “Оборище” и 
“Дим. Полянов”. Тук Козаров слезе и влезе на № 5, Д. Полянов, вх. III, ет. III, 
апарт. на Петър Козаров, където бе изоставен.” 
(NB: По същия начин копоите “установяват” агентите на ДС /”Аристотел” или 
“Струмски”/, които пък други тяхни колеги са изпратили при “обектите” /ГКГ 
или ППП/. Важно е да се върши работа и да се “захранва” репресивната 
машина. Някога те искаха да “установят” кой е Фридрих Шилер, чийто портрет 
носех със себе си в момента на арестуването ми през 1953 г. После – 
“Продомов, който псува народната власт”, а сега защо не и … Адолф Шител 
Брюме? Вашта мама просташка!  
След тези “преживявания” аз побързах да се завърна в къщи не от 
благоприличие /тъщата и съпругата бяха поканили част от родата си на 
гости/, а защото разговора в “Крим” беше станал досадно лигав и изпразнен 
от съдържание. Както обикновено, заварих половинката да се оплаква пред 
гостите си и да разказва на всички, които искаха да я слушат за нощните ми 
похождения с “двете програми” и намеци за блудство. /Ако копоите бяха 
малко по-интелигентни или ако имаха по-добра синхронност между себи си, 
отделенията, отделите и управленията на ДС, можеха да разберат от 
оплакванията й, че излизам след полунощ, когато бог и оперативните 
“работници” спяха. Излизах и за да уреждаме детайлите по бягството ни с 
Анто и с Кольо “Боксьора”. Тогава сигурно ВН - IV отдел щеше да организира 
денонощно следене и слухтене и дори да не “установяха” нещо повече от 
пеевите бръщолевения за Свинския съюз и мюнхенската бирария на “Адолф 
Шител Брюме”, сигурно щяха да затруднят вкарването в действие на “плана 
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Б”, като Бягство!/ По-нататък последваха нови оплаквания от “пиянството” 
ми или ако не пиех и не пушех – от “страхотните скандали”. Когато роднините 
се опитваха да ме включат в идиотските си разговори за подмладяването на 
политбюро на БКП, им отговорих: “Аз не съм от тука!” А Климентина им 
обясняваше моята “дръпнатост” с това, че наскоро съм спрял… да пия и да 
пуша. Така си “течеше живота” на “Гурко” 34 и неговото описание от… 
хронистите на ДС.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ХLIХ 
НОВИ “ДИСИДЕНТСКИ” ИСТОРИИ И РАЗГОВОРИ  
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В едно от своите “сведения или донесения на закрито”, както на полицейски 
език се наричаше епистолярното творчество на доносниците (виж “Уводни 
думи”) “късният” Петър Пеев беше написал: 
“В заключение може да се каже, че той (Георги Константинов) имаше два 
кръга от познати. В единия бяха роднини, близки и пр. от “еснафската” част на 
обществото – хора, които той търпеше, но не скриваше презрението си към 
тях. (NB: В интерес на истината, НЕ КЪМ ВСИЧКИ!) Като втори кръг, може да 
се мислят хората с които се е запознал в периода на десетгодишното си 
пребиваване из различните затвори, но тях той държеше по-настрани от дома 
си.” (Донос II-ри)  
Подобна дихотомия е удобна, но винаги страда от известни неточности, 
защото най-често не взема под внимание преливанията между хората от двата 
“кръга”, както и изключенията - в смисъл на равнодушните и избягващи всяко 
разискване на социалните/общочовешки въпроси. В едно друго 
“терминологично пространство”, с всичката условност, защото чистите 
видове в природата и обществото са рядкост, познатите и приятелите от 
“кръговете” за които е говорил Пеев, можеше да бъдат назовани дисиденти и 
революционери. Той е пропуснал един трети или по Данте ДЕВЕТИ “кръг”, в 
който ДС се стремеше да вкара всички останали - по възможност цялия 
български народ - “кръгът” на щатните и нещатни доносници. Обитателите 
му оприличаваха себе си с остарялите рицарски атрибути - “щит и меч” на 
диктатурата (на номенклатурата). С времето тяхният брой ставаше все по-
голям. 
Моето поведение и отношение към принадлежащите на първите два кръга 
беше диференцирано, в зависимост от преценката ми за индивидуалните им 
качества и стремежи и тяхната осведоменост... Аз се опитвах да доведа някои 
дисиденти до разбиранията и позициите на революционери с които можеха 
да се третират възможностите за създаване на толкова необходимата 
революционна организация. И до груповите или индивидуални пряки акции 
срещу институциите на държавата и нейните щатни и нещатни функционери 
и агенти от “Деветия “кръг”. Въпреки моя волунтаризъм, постигнатите 
резултати в това отношение бяха незначителни. Може би, словата ми за една 
перманентната борба с диктатурата, чиито успехи не можеха да бъдат 
незабавни, поради отсъствие на революционен подем сред най-будната част 
от народа, бяха неубедителни. 
Въпреки това, ще засегна отново темата дисиденти, предвид ролята, която те 
щяха да изиграят по време на така нар. “мирен преход” от държавен към 
частен капитализъм и в събитията и процесите останали в историята като 
“нежни”, “велурени” революции или “рефолюции”, както ги нарече 
либералният шмекер и германо-английски “мислител” Ралф Дарендорф.  
Преди да разкажа това на което бях свидетел, когато българското 
дисидентство се намираше още в ембрионално състояние мисля, че е нужно 
да се уточни понятието. Дисиденти е латинска дума с която са означавали 
онези, които са се отклонили от религията на официалната църква или 
политиката на господстващата партия, чиито догми и власт до този момент са 
признавали. И в определен момент са прокламирали публично своите 
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различия. В по-ново време, като дисиденти бяха квалифицирани отделни 
фигури или членове на различните “неформални” опозиционни групи, които 
се появиха в бившия соц-лагер. Сред тях най-голяма известност добиха 
бившият заместник на Тито и вицепрезидент на бивша Югославия Милован 
Джилас, академик Сахаров, руските писатели Ал. Солженицин и Александър 
Зиновиев, политолога и публицист Андрей Амалрик, кандидат-членът на 
политбюро на КПСС Борис Елцин, чехите Александър Дубчек и Вацлав Хавел, 
поляците – от Лешек Колаковски до Лех Валенза и Михник, и с известни 
уговорки “нашите” д-р Желю Желев и поетесата Блага Димитрова, заедно с 
плеадата повече или по-малко известни разочаровани активни борци и 
назначени или самодейни артисти, които излязоха на политическата сцена в 
навечерието на “промяните” или непосредствено след 1989 г. Впоследствие 
някои от тях станаха лидери на политически партии, депутати, министри или 
държавни глави и “мъже” в съответните страни. Така, от сплавта на 
дисидентството и подложените на трансформации, мутации и ерозии 
партийни “авангарди” и административни институции на стария режим се 
образува “политическата класа” и онези, които се самоназоваха “елити” в 
епохата на “заменката” с пазарната демокрация. 
Две неща бяха характерни за всички дисиденти, независимо от биографиите 
им и хоризонтите от които стигнаха до своето опозиционерство:  
- Всички те бяха противници на революционното събаряне на диктатурата. 
Първоначално искаха “спазване на законносттта”, реформи и промени в 
рамките на соц. или държавнокапиталистическата система по еволюционен 
начин. Впоследствие, дисидентите седнаха на кръглите маси, в парламентите 
и в правителствените кресла, за да съхранят така нар. граждански и социален 
мир в “консенсус”, разбирателство, сътрудничество и единодействие с 
официалните компартии или с тяхните “реформаторски фракции”. По този 
начин, те станаха “присъдружни” гаранти на приемствеността със старите-
нови институции, които се преименуваха и “демократизираха” за случая.  
- Всички дисиденти, без изключение, получаваха открита подкрепа и помощ - 
под различни форми от властите, институциите, медиите и т.н. на така нар. 
Свободен свят. (Евфемизъм с който означаваха съвкупността от страните в 
които господства частният капитал и факултативно - парламентарната 
демокрация.) Същевременно, те имаха повече или по-малко прикритото 
съдействие, ако не и “безплатно” акуширане, от страна на “реформираните 
авангарди”, които до вчера упражняваха партийната, военнополицейска и 
бюрократична диктатура във всяка една от страните на “лагера на мира, 
социализЪма и народната демокрация”. 
След тези предварителни бележки се връщам към българското дисидентство 
или по-точно към онези негови фигури с които ме беше срещнал случая. 
Говорих за стария Гачев, който, както всички троцкисти, воглаве с тяхния 
вожд Троцки (Леон Давидович Бронщайн), са своего рода кентаври 
полудисиденти-полуреволюционери, защото искаха ЕДНОВРЕМЕННО 
“безусловна защита на СССР и социалните придобивки от Октомври” и 
“политическа (а не социална) революция”, която се изразява в “замяна на 
амортизираните сталински части на диктатурата с нови, резервни 
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троцкистки!” Освен бай Митьо, един “истински полудисидент” беше вуйчо ми 
Тошо за когото в “романа” стана и ще става дума многократно. Казвам “полу”, 
защото неговото дисидентство беше полупублично, полунелегално – човекът 
не искаше да му вземат главата, нито… пенсията. Сред излязлите от БКП 
дисиденти беше и групата на Куфарджиев-Дашин, която още през 1960 г. 
адресира до конгреса на БКП своята критика срещу Тодор Живков с искане на 
смяната му. На нея също отделих внимание, доколкото бяхме приятели с бай 
Весо Дашин. 
В края на 60-те и в началото на 70-те години, по съветски образец след 
процеса на Даниел и Синявски през 1965 г. и у нас, макар и в по-малки 
количества и качества, бяха започнали да се развъждат прото- и 
криптодисиденти. По-малко талантливи и по-боязливи от “съветските” си 
колеги, те не се отличаваха от тях съществено по политическите си схващания 
само, че ги повтаряха, “като фарс”. Сред нашите по-голяма публичност добиха 
някои членове на съюза на казионните писатели, като Радой Ралин, Валери 
Петров, Марко Ганчев, убития Георги Марков или Блага Димитрова, 
литературни критици като Розалия Ликова, Кръстю Куюмджиев или Тончо 
Жечев, карикатуристи като Борис Димовски и Тодор Цонев или “философи”, 
от рода на Бернард Мунтян, Иван Славов и Желю Желев. С някои от тях ме 
бяха запознали Елка Константинова и Климентина, а с други аз сам – случайно 
или от любопитство към всяко ново явление.  
Най-голяма известност от гореизброените и fj премълчаните, придоби още 
преди промяната Желю Желев. Той се изкачи и до най-високото стъпало на 
държавната йерархия, ставайки нейна “глава”. Неговто име чух за първи път 
от Климентина още в началото на нашето запознанство, тоест на границата 
между 1964/65 г. Тя говореше за аспиранта Желев с възторг. Той беше 
типичен дисидент в класическия смисъл на думата – марксист, партиец, 
“разтърсен” от закъснялите хрушчови “разкрития на сталиновите 
престъпления”. Прехвърлил границите на позволената критичност, Желю 
беше изключен от партията и станал популярен в академичните среди със 
своята отхвърлена от рецензентите й и от “философстващия” партиен 
синедрион дисертация. Тя имаше за тема “Лениновата дефиниция на 
понятието материя”, която аспирантът за титлата “кандидат на 
философските науки” си бе позволил да критикува. За смелостта си да посегне 
на “Светая светих” или на “крайъгълния камък на марксленинската 
философия”, той беше изключен от партията и от казионната наука. Влъхвите 
около Тодор Павлов му затвориха пътя към академичната ясла и понеже 
нямаше софийско жителство, беше принуден да се върне в родното си село 
Веселиново, където престоя близо 7 години. Аз се запознах с него след 
завръщането му през 1972 г., когато на “Гурко” го доведе Климентина с която 
бяха близки. Направи ми впечатление със скромния си и аскетичен вид. Май 
ненавиждаше етикета и официалностите, защото пристигна в джинси и 
гумени цървули на бос крак. Това ме спечели, а водката която моята 
половинка сложи на масата заедно с мезетата от консервирани шпроти и дроб 
от моруна, ме предразположи към откровен разговор с човека за когото само 
бях чувал. Аз развих тезата си за държавнокапиталистическата същност на 
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програмата на “Манифеста” на Маркс и Енгелс и за нейната 
ленинскосталинска реализация в Русия и у нас. След това говорих за 
характера на болшевишката революция – според мен една закъсняла 
модификация на буржоазните революции в Англия и Франция. От там 
продължих логически и аргументирах с изобилие от факти превръщането на 
партията, посредством установяването на нейната диктатура и етатизацията 
на икономиката, в “новата” господстваща и експлоататорска държавно-
капиталистическа класа. Този процес се придружаваше от поголовното 
пролетаризиране на цялото население. Не ми беше трудно да направя от тук 
извод за неизбежността на класовите конфликти вследствие 
антагонистичните интереси на двата социални антипода в “новото” общество. 
Репресивната терористическа политика на “пролетарската” или “съветската” 
държава аз разглеждах като превантивна контрареволюция на “новите” 
господари и изпреварващ отговор на класовата борба на пролетариата. За мен 
империализмът на Кремъл не беше нищо друго, освен експанзия на 
консолидиралия се и набиращ мощ държавен капитал, блазнен от миража на 
световно господство. Нейн резултат бе създаването след Втората световна 
война на Източноевропейската периферия от колонии на Москва. 
Исторически тя беше едно имперско продължение на амортизираното руско 
самодържавие, което от времената на Иван Грозни бе създало “Третия Рим” 
или първата вътрешне периферия на Руската империя... 
Илюстрирах борбите на пролетариата, матросите и селяните срещу “новата 
класа” с побитите от тях първи жалони в Кронщад и Махновщината в Украйна. 
Така стигнах до серията работнически стачки и въстания в ГДР и Полша и до 
Унгарската пролетарска революция от 1956 г. Накрая заключих, че рано или 
късно Социалната революция ще помете диктатурите от Владивосток до 
Берлин, превръщайки се в “Пиемонт” за революцията до Атлантика, като 
прелюдия на Световната. Направи ми впечатление, че Желю не възразяваше, 
но израза на физиономията му и мълчанието, говореха достатъчно 
красноречиво за несъгласието на моя дисидентстващ събеседник с 
развиваните от мен мисли.    
След като ми остави един екземпляр от кандидатската си дисертация, той 
говори за това, че е използвал принудителното си пребиваване на село, за да 
напише две книги. В първата - “Десетте империи” – макар и с езоповски език, 
правейки исторически паралели със залеза на предишните империи, начиная 
с Римската, Желю изложил схващанията си за края на последната от 
империите – на Кремъл, имаща претенции да е наследница на Византия, която 
достигнала своя апогей при Сталин. Той каза, че я изпратил в Италия, но тя не 
намерил издател. Фактът, че до сега не е издадена такава негова книга, говори 
по-скоро за неосъществен план. Втората книга, посветена на “Тоталитарната 
държава” видя бял свят по-късно под заглавие “Фашизмът”. Тя разглеждаше 
институциите, организацията, функционирането и политическата система на 
еднопартийната диктатура или на “тоталитарната държава”. В нея, по 
принципа “думам ти дъще, сещай се снахо”, Желю подчертава очевидното и за 
сляпите, сходство между болшевизма и националсоциализма. Спомням си, че 
още тогава той твърдеше, че тяхният финал ще настъпи след една последна 



 283 

фаза на военна диктатура от бонапартистки тип. Книгата бе издадена 
официално през 1982 г. и отзвуци за нея, и един екземпляр достигнаха и до 
нас в емиграция. Нашият Георги Хаджиев й посвети една неблагоприятна 
рецензия, в смисъл, че не казвала нищо ново по темата върху която на Запад 
съществувала огромна литература. Това беше вярно, но ценното за 
непосветения и неосведомен български читател беше в конструкцията на 
желювата книга, в подбора на фактите и цитатите и в анализа на партийните 
и държавни структури и документи, при което, само с една замяна на 
терминологията или на фразеологията, книгата можеше да бъде наречена 
“Болшевизмът”. Това именно бе предизвикало скандала и конфискуването на 
непродадените екземпляри от книжарниците, което направи книгата и 
автора й още по-популярни. Разбра се, че след “гафа” са последвали мъмрения, 
партийни наказания, размествания и уволнения, но до съдебен процес не се 
стигна. Може би, защото, за да докажат “клеветническия” характер на кигата, 
“съдиите” е трябвало да признаят идентичността на германския и руски 
“социализъм”. С този своего рода швейковски подход в политическата 
публицистика, Желю си извоюва заслужено място в средите на българското 
протодисиденство, което се бореше с намигане на окото.  
Тази ни първа среща, беше и последната, преди да прехвърля границата. 
Разделихме се приятелски, като всеки остана на своята гледна точка върху 
настоящето и бъдещето. Различията правеха невъзможни и излишни по-
нататъшните разисквания върху стратегията, тактиката, организацията, 
както и за формите и средствата на борба. Прочетох желювата критика на 
лениновата дефиниция, която ми приличаше на диалектическа схоластика. 
Както казах, ценото във “Фашизма” беше набиващата се в очи аналогия между 
болшевишката и националсоциалистическа партии и държави, тяхната 
терористическа политика и практика. Неговият учител Хегел казваше, че 
истинската наука започва там и тогава, когато бъдат разкрити различията, 
тъй като съжденията по аналогия най-често водят до грешни заключения, но 
в случая не ставаше дума за наука. От своя страна, доста по-късно, аз бях 
публикувал в емигрантския печат едни критични бележки по повод статията 
на Желю за “Великото време на интелигенцията”, отпечатана през 1988 г. във 
в-к “Народна култура”. Следващите ни срещи бяха през 1990 г. в Париж, който 
той посети вече като лидер на опозиционния СДС и по-късно на няколко пъти 
след завръщането ми през 1991 г. от емиграция, когато беше станал 
президент на Република България, но затова ще пиша в другите части на 
мемоарите си. 

* 
И Желю, и повечето от горепоменатите добиха широка известност след 
“нежната революция” от 1989-1991 г. Затова по-надолу се спирам на 
неизвестните дисиденти, някои от които с много по-голямо основание би 
трябвало да фигурират в прословутия списък на Михаил Неделчев. Защото ве 
заплатиха дисидентството си с арести, затвори и дори с живота си. Сред тях 
бяха и двамата често гостуващи ни белогвардейци Беляковски и Макаров, за 
които днес никой от осребрилите своята “дисидентщина” не иска да си 
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спомни. Връзката ми с тях се беше осъществила посредством Катрин Лвов или 
“Катята” - французойката от руски произход, която оставаше често на спане у 
нас, където ставаха сношенията с отделни представители на “съветския 
отряд” на международното дисидентство. Разговаряхме за “Самиздат” и 
“Тамиздат” от където пристигаха отпечатваните на Запад книги на различни 
соц-дисиденти, които, както видяхме, се внасяха по две линии – белгийска и 
френска. С двамата имах по-смислени разговори (с всичките уговорки), 
особено със стареца Федосий Беляковски, може би поради това, че с него 
бяхме видяли, всеки по своему, Адът от вътре. Той притежаваше редкото 
чувство за хумор и понасяше шегите, имаше широка култура и талант, и не 
беше тесногръд. По повод “В първия кръг” на Солженицин му бях казал: 
- Г-н Беляковски, не съм във възторг от автора на тая книга, макар, че тя го 
направи нобелов лауреат. Може би, защото сме били в различни кръгове на 
Ада – той е от “Първия”, а ние от “Деветия”.  (В интерес на справедливостта, 
трябва да призная, че по-късно, през 1973 г., когато на Запад беше публикуван 
неговият “Архипелаг ГУЛАГ”, разбрахме, че пред себе си имаме един 
съвременен Данте Алигери.) 
Преди да продължа разказа си, би трябвало да декларирам, че аз бях 
непримирим противник на дисидентството преди и след “победата” му.  
По няколко причиви:  
- Аз съм революционер, който винаги е твърдял, че борбата с диктатурата на 
номенклатурата и с нейните мутанти не може да се води “еволюционно”, 
“законно”  и “опозиционно” чрез морални протести, “електорати”, “свободни 
избори” и бюлетини. Аз бях и оставам дълбоко убеден, че към свободата, 
равенството и братството между хората и народите води един единствен път 
– този на ПЕРМАНЕНТНАТА СОЦИАЛНА И УНИВЕРСАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ (в 
смисъл, продължаваща до ликвидирането на държавата и “пазарното 
стопанство” в световен мащаб). Аз считах и продължавам да считам, че една 
господстваща класа на  експлоататори, която е консолидирала диктатурата си 
в течение на десетилетия и е концентрирала в ръцете си всички богатства и 
властта във всички сфери на живота, няма да ги даде, както казваха нейните 
представители “без кръв”. Тя може да бъде отстранена само с оръжието, за да 
се открие възможност за еманципация и развитие на творческия и 
интелектуален потенциал на потиснатите, тероризирани, ограбвани и 
командвани “нисши класи”. 
- И най-после, би било наивност, ако не е слугинство, измама и демагогия, да 
очакваме свободата и хляба, като подарък от богатите и бюрократите в света 
на капитала; от неговия брониран юмрук – НАТО или от Европейския съюз на 
правителствата, всяко от които, по думите на Прудона, е заговор срещу 
собствения му народ...  
Към тези проблеми и дилеми ще се върна в следващите части на моя 
“фантастично документален роман”. Там ще стане дума и за беглите ми 
впечатления от някои “първоразрядни дисиденти”, които “влезнаха в 
историята”. Особено в последната част на спомените ми когато, по цветистия 
израз на д-р Желю Желев, настъпи… “великото време на интелигенцията” и 
последвалия го вече двадесет годишен “преход”, чийто край не се вижда.   
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Тук илюстрирам с още един многобройните ни разговори с дисиденти, 
потънали в мълчанието на “средновековието” на нашия ХХ век. След като 
копоите на ДС бяха оборудвали “домашната ни крепост”, включая и клозета с 
“мероприятията” си, този разговор е бил регистриран с М “Родопи”, обработен 
е в СЪОБЩЕНИЕ № 015462 от 4.06.1973 г. и е снабден със следната забележка: 
 

“В А Ж Н О 
Воден разговор между обект “Терорист” (ГКГ) и Беляковски - обект на отдел 
V-ти при управление VI ДС. Двамата говорят за книги, които били секретни. В 
разговора взема участие и жената на Константинов - Климентина Илиева 
Константинова.” 
 
А полковник Гелков е поставил следната резолюция върху една от неговете 
16 страници: 

“Др. Пантелеев 
Да се изготви справка за главния обект по ГДОР “Анархисти” (тоест моя 

милост) и връзките му с ГДОР “Комари”. Срок 2.VII.1973 г.” 
 
“В 19,55 часа Беляковски идва в дома на Георги. Посреща го Климентина, 
която обяснава, че Георги всеки момент ще се върне – бил на консултация в 
курса. Тя предлага на Беляковски “една малка ракийка”, но той категорично 
отказва, като обяснява, че не се чувства добре…. 
Беляковски пита Климентина какво става с книгата? Тя отговаря, че още не я 
е взела от своя колега. Тя обяснява, че с него се срещат повечето пъти в 
библиотеката и института, където не е удобно да се предава книгата от ръка 
на ръка. Климентина решава веднага да му се обади по телефона и провежда 
разговор със Стефан. (NB: И макар, че “Стефаначко” се опитва да вкара 
разговора в мъглявината на Андромеда: “За оная книжка с картинките ли? 
Пиф” - той също е готов за “профилактиране и може би за реализиране” от 
копоите…) 
Беляковски изразява надежда, че утре книгата ще бъде прибрана. Той казва, 
че е дошъл да вземе 5-ия том от “История на изкуствата” (NB: В него е 
картината на Домие “Дон Кихот” от която ще прави репродукция по моя 
поръчка)… Климентина му предлага друга книга за прочит, като обяснява, че 
е изключително интересна и докато чака другата с тази ще си уплътни 
прекрасно времето. Тя добавя, че книгата е на Макаров и Беляковски остава 
доста изненадан от това. Тя пояснява, че може би книгата не е собственост на 
Макаров, но я е получила чрез него. (NB: Така и той е готов за кюркчийската 
каца! Така Климентина навързва с бръщолевенията си още Олинка Лихачова 
и др. полудисиденти от което става “видна” вредата от… логореята!) Следват 
оплаквания, че Георги не пие и не пуши, в резултат на което е станал много 
нервен и проклет, което идвало и от това, че е “чист македонец” – баба му била 
гъркиня от Солун… Беляковски казва, че такива смесени фамилии на 
Балканите са нещо обикновено и пита Климентина от какъв произход е? Тя 
отговаря с гордост, че е чиста българка… (NB: О, неразумна и юродива, поради 
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что не ся срамиш..?) И докато обсъждат катастрофиралия съветски самолет 
при демонстрациите на летище Бурже, Георги си идва. Следва обмен на 
информации за здравето и работата…  
От по-нататъшния разговор се подразбира /от този, който може да разбере/ 
че книгата на “сърбина”, който всъщност е черногорец, е при Стефан 
Кожухаров. (NB: Бум в кацата - става дума за “Новата класа на Джилас, но 
машинописката е чула вместо сърбина …“Сертина”.) 
После Беляковски говори за отец Петър, който ходил в Русия и пренесъл десет 
евангелия и книги на Бердяев и на Светлана Алилуева… След това разказва за 
руснак – пенсионер, който работил като преводач при съветските 
специалисти в Кремиковци. Те криели от него Солженицин, въпреки че той ги 
видял как си подават книгата един на друг… Климентина казва със смях, че 
съветските специалисти са “развратени”. (NB: Така и те са “накиснати”.) И 
добавя: В СССР четат много повече. И имат повече. Цялият бюлетин на ТАСС се 
печата и със страхотна бързина се разпространява всеки месец. И още не 
могат да разберат кой го прави… 
Решавам да сменя посоката на разговора: 
Г: - Някакъв английски вестник е писал за съсредоточаването на съветски 
войски на китайската граница… 
Б: - Войски не вярвам, защото изхранването на военни трупи там е трудно, но 
складове, укрепления, различни аеродруми и то в голями количества се 
правят. Това е безспорно. Може би ще увеличат и жп-линиите, защото има 
само две за Китай, а това е малко. Нуждата от тях се е почувствала още по 
време на рускояпонската война, когато далекоизточната магистрала 
пропускала само по 12 влака дневно. 
Г: - Възнамеряваш ли да ходиш през лятото някъде на почивка? 
Б: - Не, най-добре се чувствам в стаята си. Навсякъде другаде ми е притеснено. 
Цялият ми живот премина в напрежение – три войни, концлагер и т.н. Сега 
искам спокойствие. Най-щастливото нещо в живота ми беше брака… 
К: - И аз искам същото, но не мога да го имам, защото Георги ме обвинява, че 
не съм достатъчно революционно настроена…. 
Г: - Преди няколко дни прочетох една вестникарска статия, която разглежда 
възможностите за обмен на идеи, информация и хора между Запада и Изтока, 
като условие за общоевропейската сигурност. 
Б: - Да, но въпросът е доколко може да отстъпи СССР. Той може да даде глътка 
въздух и тогава ще тръгне, ще се разнищи всичко. 
Г: - Отстъплението зависи от тоягата. Колкото е по-голяма, толкова повече ще 
отстъпват. 
Б: - Не, защото Молотов беше казал: Щом дадете на народа пръста си и той ще 
вземе цялата ръка. В СССР не могат да се извършват каквито и да е промени в 
политиката на Сталин. Всички, които се опитваха да сторят това – от 
Маленков до Жуков – бяха отстранени. Виждайки, че се отива може би и към 
кръвопролития, може да опитат отново. Но тояга? Охо, то няма край. Яка ни 
душа, ако се започне.  А аз не вярвам, че в Русия има сили, които могат да 
извършат някаква промяна… 
Г: - Зависи от обстоятелствата при които ще се извършат промените. 
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Б: - Съвършено вярно. 
Г: - Но това, което наблюдавам в българската история, е следното: Степента на 
отмъстителност и кръвопролития растат. Бях чел някаква статистика - по 
време на турското робство от официалните турски съдилища са били 
издадени 168 смъртни присъди. Става дума за тези, които са документирани. 
Не зная дали ти е известен броя на жертвите от 9 юни 1923 г. до 9 септември 
1944 г. Знаеш ли колко са? 
Б: - Не зная, но сигурно са много повече… Аз взех участие от 9 юни до 1 
октомври 1923 г. Пазих двореца в Бели Искър и Ситняково. Всички руски 
войски бяхме въоръжени. И видяхме какво направи ескадрона от русенския 
полк, който дойде в Самоков да помогне на… Избиха много комунисти и 
между тях Сотиров. Главата му беше набучена на един кол. Там бяха избити 
около 220 души, а от въоръжените селяни те убиха още десетки души. Повече 
не знам. Но зная, че в един манифест на цар Симеон II от 1968 г. се говори за 
разстреляните две хиляди на софийските гробища. Не зная чел ли си първия 
том на “Народния съд”? 
Г: - Не. 
Б: - Ще ти я дадем. Много е интересна, защото много спокойно, без да 
предизвиква чувства на отмъщение, казва каква е истината. Сегашните 
дойдоха на власт след като регентите дадоха съгласието си и подписаха: 
принц Кирил, Филов и Михов. Тогава къде е народната победа, щом са искали 
съгласието им? Ние знаем, че ги тормозиха, за да подпишат, това е друг 
въпрос, но без тяхните подписи те са чувствали, че не могат да се нарекат 
законна власт пред народа…  
Сталин не беше глупав, той държеше Димитров дълго време настрана. Пред 
маршала (?) му казал: Ти ще стоиш тук и последен ще отидеш! 
Г: - Излязал е от печат албум – “Звезди през десетилетията”. С портретите и 
кратки биографии на всички загинали от юни 23-а до септември 1944-а. В 
него са включени всички – убити с официални смъртни присъди и загинали в 
престрелки. Общият им брой възлиза на 4 820 души. Тази цифра е нещо като 
официално сведение, но аз зная и друга – от социалдемократическите 
депутати с които бях в затвора. Те разказваха, че през 1946 г. Великото 
Народно Събрание е гласувало закон за народните пенсии на близките на 
загиналите, които са възлизали на 5 200 души, включая умрялите в затворите. 
Пак от социалдемократите зная, че по време на първия “народен съд” са били 
съдени 11 649 души от които 2 800 на смърт… 
Б: - Не съм добре запознат с тоя период, защото бях в Сибир… 
Г: - Аз бях два месеца – от юни до август 1953 г. - в отделението на осъдените 
на смърт в Софийския централен затвор. През това време ежедневно биваха 
издавани смъртни присъди и еженощно – изпълнявани. Пред нашата 21-а 
килия разковаваха веригите на затворниците, които извеждаха за изпълнение 
на смъртните им присъди. Осъдените бяха цивилни и войници - по това време 
повечето за бягство. Този режим на “работа” на съдилищата продължи пет 
години от 1948 до 1953 г. - до смъртта на Сталин и известно време по инерция 
и след нея. Така “работиха” и съдилищата в провинцията. Точна статистика за 
жертвите на болшевишката диктатура няма, но един ден ще я има. Все пак, от 
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данните и оценките, които имаме (за турското робство, за монархията и за 
“народната демокрация) може да се заключи, че броят на избитите през тези 
три периода е растял и се е увеличавал експоненциалноно. Това ни позволява 
да заключим в какви форми и количества може да се излее отмъстителността 
при една бъдеща промяна. 
Б: - Зависи от това как ще стане. 
Г: - Да, да, но както и да стане няма да е без кръв, дори и да започне без кръв. 
Б: - Сигурно, защото макар, че съм в София от 15 години, като питам някои 
младежи познавате ли този и този човек, те ми казват, че той лично е 
разстрелвал. Например нашият ОФ-активист – подполковник от гранични 
войски бил разстрелял лично трима беглеци. Те ми го посочиха, значи те са 
набелязани… 
Г: - … картотекирани. Така е и не само с тях. Така е в предприятия, в заводи и в 
мини – толкова злоба е натрупана, че каквито и да са обстоятелствата… 
Б: - Когато бях в лагера, си говорихме с надзирателя, какво би станало, ако ни 
пуснат. Той отговори, че се страхува от това как ще постъпят с него, ако го 
срещнат на улицата. А един от затворниците му каза, че ако властта е 
съветска, никой не би могъл да го отърве, но ако е тяхна – никой няма да му 
обърне внимание. Всички се смееха и надзирателят с нас…. 
Нито един притежател на частен дом по улицата на която съм живял, не е 
останал жив. Всичките ми познати, които са отказали да участват в която и да 
било военна групировка – на белите или червените – са били разстреляни Сам 
с очите си съм виждал ужасни зверства при превземането на градовете. В 
Харковския затвор китайците пускаха затворниците във вряла вода и им 
одираха кожата. Тези работи са документирани от английски журналисти. 
Имало и такъв случай: “Еди кой си комисар “социализирал” 30 девойки от 
старшите класове на девическата гимназия”. Щом го заловили веднага го 
разстреляли. 
Г: - Всичко е минавало на вълни: първо гражданската война, 
колективизацията, след това партийни чистки, армейски чистки… 
Б: - Само убийството на Киров ни струваше милиони жертви. 
Г: - А знае ли се колко са били концлагеристите? През 1948 година в САЩ на 
един банкет, даден в чест на съветските дипломати в ООН присъствал и 
Вишински. Там започнал спор за правата и свободите на гражданите в двете 
страни. Тогава Том Дюи – кандидатът на републиканците за президентския 
пост – извадил една карта на СССР на която били отбелязани всички 
концентрационни лагери с червени звезди и срещу всяка от тях бил изписан 
броят на концлагеристите. Общата цифра само за тази 1948 година била 12 
800 000 души. Той хвърлил картата на масата пред Вишински и поискал да се 
разреши проверка, като казал, че ако всичко това се окаже невярно, Дюи щял 
публично да признае, че клеветят социалистическия СССР. В резултат, 
Вишински напуснал банкета и спорът приключил. 
Б: - Аз имах един стар календар със статистически данни от всички 
министерства. Подарих го на Мешчерски. В него пишеше, че когато Чехов 
ходил в Сахалин, не му позволили да се срещне с полит-затворниците. 
Въпреки това, той разбрал, че в продължение на пет години там са престояли 
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43 човека. Освен това, в Сибир загинал цял батальон, ето защо той се 
възмущавал, че в Русия са дадени толкова жертви. 
Г: - Аз имам последната Пета част от “История на царската тюрма”. Авторът е 
съветски историк с немско име. Ще ти я дам да я прочетеш. В нея са описани 
всички репресии за периода от 1901 до 1917 година: интернирвания, 
подпалване на домове, затвори, екзекуции и прочие. Броят на политическите 
каторжници е бил 28 000. 
Б: - В това число сигурно са включени и заточените в Сибир, като Троцки 
например, който е бил сред тях до бягството си… Избягал е защото охраната 
по време на царския режим се е състояла от няколко човека, а как е сега, ти 
сам го знаеш от Белене.  
Г: - До 1941 г. у нас полицаите са били 6230 души, а през м. август 1944 г. в 
полицейските картотеки са били регистрирани като активни привърженици 
на БРП и РМС около 8 000 души. Така е било в края на миналия режим. 
Партизанските акции са били незначителни. В мемоарите на прословутия 
Чочоулу – командир на така нар. Седма Въстанническа зона, включваща 
Старозагорски и Хасковски окръг, са били извършени следните акции за 
тригодишния период от 1941 до 1944 г.: убийството на един кмет и двама 
полицаи, дерайлирането на един товарен влак и обира на няколко мандри. 
Това е работа за сам човек, за седмица, без да се преуморява и без зони и 
командири… 
Б: - …ние сме на всеки километър… 
Г: - В книгата на Луиджи Лонго – генерален секретар на Италиянската 
компартия – “Един народ в нелегалност” пише, че в 40-милионна Италия при 
диктатурата на Мусолини, за времето от 1922 до 1943 г., е имало 4 623 
политически затворници. От тях само шест души са лежали над 10 години: 
двама анархисти, двама комунисти, един социалдемократ и един католик. 
Средната излежана присъда е била 4 години. След края на Втората световна 
война италиянският парламент е взел решение да направи шестимата 
доживотни сенатори. Анархистите отказали такъв подарък. Ако подобен 
критерий се приложи у нас, малка седем милионна България, може да снабди 
сенатите на цялия свят със сенатори и дори ще има в излишък… 
Човечеството се развива зле. Мащабите стават други, жертвите не са вече 
стотици и хиляди, а милиони, които утре могат да станат десетки и стотици 
милиони. И не зная, дали то не се нуждае от това… 
Б: - Така му се пада. 
Г: - … Аристотел казвал: “На индивида е нужно робство, за да се осъзнае!” 
Б: - Достоевски пише, че народът се страхува от своята свобода, защото не 
знае как да я използва. Виж например как се държат по време на 
манифестациите, как щастливо се усмихват когато дойдат до трибуната. Аз 
попитах Макаров “Кажи ми най-откровенно, и ти ли се смееш и вдигаш ръка?” 
Той ми отговори, че в този момент гледал в краката си, като да е загубил 
нещо. 
Г: - Аз не съм манифестирал от 1949 г., когато станах на 16 години. На 
последната манифестация в Панагюрище, като най-висок в класа, бях побил 
колеца и другите се равняваха по мене. Когато стигнахме до трибуната, 
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марширувайки, вместо да викна “ура-а-а” аз замълчах и цялия VI Б клас мина, 
като на погребение. 
К: - /Идва от стаята и казва, че я заболяла много главата./ 
Г: - Ами вземи си аспирин или аналгин. 
Б: - Много руснаци, които живеят в България не получават поща от СССР. Моят 
племенник, например не ми е писал от осем месеца. И не са го пуснали да 
дойде в България. Загатнал на дъщеря ми Наташа при последното й гостуване 
там, че му предлагали да стане сексот (секретный сотрудник), понеже бил 
много популярен, млад и енергичен оперен артист. Той отказал. Затова не са 
го пуснали да дойде в България. 
Г: - А ти правил ли си постъпки да отидеш на гости в СССР? 
Б: - На времето, когато се проведе голямата реемиграция за СССР, аз с цялата 
си лагеристка психология отидох направо в посолството и казах на секретаря 
Добрачов, че съм се завърнал преди десет години от СССР. Секретарят беше 
много любезен, но като разбра, че съм бил десет години на лагер остана много 
изненадан. Взе да ме разпитва как е било там. Това предизвика интерес и се 
събраха всички, включително и консула. Аз им разказах всичко – за 
разстрелите, за работата, за качеството на храната. Впоследствие разколебах 
жена си, дъщеря си и зет ми и те се примириха. Въпреки това, зет ми настоя и 
аз отидох отново в посолството, където говорих с друг служител. Той като 
разбра, че е български гражданин, ми каза, че няма да може да си отиде в 
СССР, защото може да не му хареса там и след това ще започне да иска да се 
връща обратно със семейството си. 
Г: - Не си ли се опитвал да отидеш като турист? 
Б: - С дъщеря ми Наташа възнамерявахме да ходим тази година, но отложихме. 
Стар и болен съм и едва ли ще мога вече да видя родината си. А и от нашия 
род са останали само шест човека от всички 37… “ 
Старият монархист наистина не е могъл да види, това което наричаше своя 
родина. Вместо нея, той бе изпитал още веднаж, за последен път, ужасите в 
изолационните килии на старозагорския затвор. След моето бягство, въпреки 
неговите 83 години, копоите го арестували, “профилактирали” и по тяхно 
внушение кадиите го “реализирали”. Прокурорът поискал “строга, но 
справедлива, назидателна присъда”. И заедно с другите “разработвани 
Комари” (Макаров и “Катята” - Лвов), той е бил съден и осъден на три години 
затвор в един съдебен фарс през 1974 г. Осъдили го, защото извършвал 
“идеологическа диверсия” и “заплашвал устоите на законно-установената 
народно-демократична власт”. Годините, които му отсъдили, се оказали 
повече от достатъчни за възрастта и болестите, които беше придобил в 
сибирските концлагери. На следващата година, някогашният белогвардеец 
Федосий Беляковски умира в единочката си и е заровен в незнайно гробище, 
както толкова други действителни или мними противници на режима. Така 
сталинистите или което е същото садистите от ДС сложиха край на един 
мъченически живот, започнал в жестокото време на гражданската война в 
Русия.  
Тези редове са посветени на паметта му, дори тя да не е съвсем светла, защото 
той е изкупил всичките си грехове. Предавам разказа му така както съм го чул 
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от него. През 1919 година прапоршчик /офицерски кандидат/ Ф. Беляковски е 
пленен от въстанниците на анархиста Нестор Махно в Украйна, заедно с един 
от офицерските полкове на Врангеловата армия в която той постъпил като 
доброволец. Застанал пред господа офицерите на Негово императорско 
величество, Батко изкомандвал: 
- Тези от вас, които поддържат своите монархистически убеждения, да 
излязат три крачки пред строя! 
От цялия полк напред излязли само четирима и един от тях бил Беляковски. 
Тогава Махно разпоредил: 
- Тези четиримата, които не са изгубили чувството си за чест и достойнство и 
са останали вярни към един идеал, колкото и идиотски да ни изглежда той, да 
бъдат зачислени в редовете на въстанническата армия. Възможно е сред нас - 
да станат свободни хора, а останалите подлеци да се разстрелят. Защото, 
които са престъпили клетвата си и предали веднаж своите, още по-лесно ще 
предадат нас...  
Такава е била жестоката логика на една още по-жестока гражданска война в 
която не е имало нито място, ни време за спазване на човешките права и 
международните конвенции за военнопленниците. 

* 
В системната ми критика на режима пред разноцветната палитра от приятели 
и познати се е налагало да се съобразявам с тяхната ориентация, подготовка и 
ниво на невежество, враждебност или благосклонност, но никога не съм си 
слагал сурдинка. Не е хипербола това, което бях казал пред колегата на 
Климентина Лазар Георгиев (“Кривогледия”): “Трябва да ти кажа, че колкото 
и парадоксално да изглежда, аз бях и оставам най-свободният човек, който в 
разговорите си с хората няма никакви ограничения…, защото съм готов да 
заплатя цената на свободата на словото.”  
По онова време тя беше доста висока. За разговори като тези които водехме, 
изпращаха зад решетките за определен брой години, “според главата на 
клиента”. Знаех, че вероятността да попадна на доносници, беше голяма, 
затова със своите мнения и изявления обикновено не ангажирах другите 
участници в тях, освен като слушатели и евентуални обвиняеми за 
“недоносителство” (по известния параграф от наказателния закон). Бях 
наясно, че с чекистките си методи “органите” можеха да изтръгнат показания, 
които биха били напълно достатъчни за сталинската юриспруденция да 
монтира един голям “процес срещу контрареволюционните заговорници и 
заклети врагове на народната власт от анархисти до… монархисти. Затова, бях 
решил да не се предавам в ръцете на копоите и алтернативата, която стоеше 
пред мен беше: Свобода или Смърт… юнашка, тъй като предпочитах да падна 
в престрелка, отколкото с куршум в тила или да приключа дните си в 
каменните душегубки.  
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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На 7.VI.1973 г. аг. “Крайчев” прави донос за Беляковски в Я/К “Лилия” пред 
зам. началника на VI у-ние на ДС полк. Ив. Димитров (същият, който ще стане 
шеф на “народната милиция” и генерал-лейтенант): 
“На 30 май 1973 г. “приятелят” ми отишъл при Феодоси Беляковски на ул. 
“Венелин” № 11 да му върне книгата “ Крутой маршрут” и да получи нова 
книга… В заведения разговор Беляковски разказал спомени за Сибир… 
На 6 юни Беляковски разказал, че ходил на гости при негов приятел където 
били дошли трима българи, също лагеристи, които се запознали с него така: 
“Петров 10 години”, “Иванов 6 години”, “Стоянов 5 години”. След това казал, 
че се бил виждал пак с лицето, което било взривило паметника на Сталин. 
Същият имал огромна библиотека и бил изучил до тънкост трудовете на 
Ленин и Сталин. Можел веднага да отговори на всичко и да докаже колко не се 
спазва нищо сега от тези учения и че знаел буквално какво пише напр. на стр 
382 том 3. На очудването на приятеля ми, той отговорил, че същият имал 
смъртна присъда, след това отменена и лежал 10 години. Той вярвал, че 
всичко ще се оправи и комунистите ще си отидат – затова изучавал всичко 
това, за да знае повече... (NB: Подчертано от копоите.) 
Задачи:  
1. Под наивен претекст да го запита какво е това “Самиздат” и “Посев”? 
……… 
3. Да се оплаче на Беляковски, че в България трудно си набавя необходимото 
му лекарство “Пресинол” с цел да разкрие някои от връзките му в чужбина. 
За изпълнението на агента бе указана линията на поведение.” 
На 10.VI.1973 г. аг. “Крайчев” прави втори донос за Беляковски в Я/К “Лилия”: 
“В заведения разговор Федосий Беляковски е казал, че “Самиздат” е много 
голяма организация в СССР, която се занимава с образуването на ядки, които 
били навсякъде – и в учрежденията, дори и във войската. След това той 
добавил: както вашия Левски навремето, начина по който може да се 
освободи България, така и сега в съюза използват неговата гениална идея за 
комитетите. Ние имаме огромна организация на която и ние с Макаров сме 
членове. На въпроса “Ами аз какъв съм?” той отговорил “Ти си съмишленик”. 
След това казал, че религията играе огромна роля в СССР. Например скоро бил 
изпратил 76 библии за там чрез съветски моряци. Поповете не стигали, обаче 
вършели извънредно добра работа на “Самиздат” и друга подривна дейност, а 
вярващите чакали за литургия на опашки, като на кино След това, Беляковски 
дал една малка брошурка, написана ръкописно и отпечатана от НТС 
(народный трудовой союз)...  
Беляковски говори отново, че е бил на гости в дома на лицето взривило 
паметника на Сталин, където е имало негови гости, били също по затворите в 
България…” 
Доносът е снабден с резолюция на първия зам. н-к на VI у-ние полк. Ив. 
Димитров: 
 

“Др. Копаров 
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Да се оценят много точно и верно разговорите на тази компания за нелегални 
връзки и организации и набележат допълнителни мерки по тях за 
изясняване.” 
 
С писмо от 16.VI.1973 г. до н-ка на VI у-ние ДС и до н-к II отдел към същото 
управление, началникът на окр. У-ние МВР Благоевград изпраща документи и 
автобиография на Огнян Константинов Георгиев н-к “Стройрайон” – 
Благоевград. В него пише: 
“… Главно заради проявите и поведението на брат му Георги не бе издигнат за 
началник, а също така не бе приет и за член на БКП. Това решение на ОК на 
БКП го постави в много неудобно положение пред колегите и подчинените му, 
вследствие на което реши да напусне Стройрайона и да отиде на работа в 
София.                                                                                                           Подпис”  
ОПЕРЕТНИ И ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
Както “учеше” дългогодишният председател на КГБ Юри Андропов, 
“прерастнал” в последната година от живота си в генсек на КПСС: 
“Дисидентството е преден отряд на империализма в неговата идеологическа 
диверсия срещу социализЪма”. В нашия  случай, определението обаче се е 
видяло доста невинно на чекистите. Желаейки да го “доразвият” в посока на 
“крайно отекчаващи вината обстоятелства”, те са положили похвални усилия, 
за да го свържат с тероризма. По този начин, те са целяли да ударят с един 
куршум два заека: Да оземлят непоправимите си врагове и да обезоръжат 
“Международна амнистия” и други подобни организации и “дружества за 
защита на животните”, чиито “правозащитници” продължават и досега да 
декларират, че защитават само “затворниците на съвестта”, тоест поповете и 
бръщолевещите. Чиновниците на “Амнистията” бяха и си остават до ден 
днешен напълно солидарни с властниците в окачествяването на всяка форма, 
дори на идеята за революционна борба срещу тиранията, като тероризъм.  
Ровейки в архивните и оперативни “дела”, копоите на “Сигуранцата” не са 
могли да намерят нищо по-подходящо за подобен монтаж от моето лично или 
“обектово” дело - ДОР “Терорист”. Оставало им е само да открият 
необходимите “дисиденти” и “връзка”, за да ги прибавят към “Терориста” ГКГ 
и да образуват груповото дело – ГДОР “Анархисти”.  Какво по-лесно от това?  

На заседанието си от 15 февруари 1973 г. “ръководството на у-ние 
VI-то ДС” сменя “линията на разработка” на ГКГ от бягство през 
границата към ТЕРОР. След това, “професионалната работа” по 
“прерастването” на първото “дело” във второто, както знаем е била възложена 
на отдельонния началник - подполковник Пантелеев. От дадените му шест 
точки с “указания”, които цитирахме по горе, заслужават да бъдат откроени 
две: 
“2) Да се документира неговата (на Георги Константинов Георгиев) 
КОНСПИРАТИВНА дейност с обектите, протичащи по: 
а) ДОР “КАТИЛА” (Христо КОЛЕВ),  
б) ДОР “ИДЕОЛОГА” (Александър НАКОВ), 
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в) ГДОР “КОБРИТЕ” (Димитър Иванов ДИМИТРОВ /пенсионер/, Йорданка 
Ангелова и Борис Георгиев СТОИЦЕВИ /пенсионери/, Борис С. КОСТАДИНОВ 
/пенсионер/, проф. Николай Статев НИКОЛОВ /пенсионер/, д-р Милка 
Георгиева СТОЙКОВА /пенсионерка/, Васил Костов МИХАЙЛОВ /пенсионер/ и 
доц. Христо Иванов ХРИСТОВ /преподавател в Софийския Университет/).  
Да се има предвид неговата (т.е. на ГКГ) експанзивност и да не се допусне да 
извърши ТЕРОР!”   
Всички гореизброени “разработвани” са анархисти. “Катил”-ът и “Идеолог”-ът 
сигурно щяха да се окажат неподлежащ за обработка “материал”, а последните 
осем пенсионери, кръстени бог знае защо “КОБРИ” - неподходящи за целта. В 
такъв случай “указанието на йерархията” оставаше неизпълнимо. Затова с 
указание № 6 (Делото “Терорист” да прерастне в ГДОР “Анархисти”, като се 
включат като обекти Петър Пеев и Севдалина Байчева “) на подполк. Пантелев 
се е възлагал втори, резервен вариант за “разработка”. Чрез двата 
псевдоанархистки “обекти” –Петър и Севдалина - копоите са целяли 
създаването на група или организация (по възможност анархистическа и 
терористическа!), за да бъде мотивирана “една строга, но справедлива 
присъда” и същевременно да се окарикатури, омаскари и КОМПРОМЕТИРА 
“Главният обект”.  
Решението на тази задача, макар и “половинчато” (след като копоите ме 
изтърваха), щеше да стане повратна точка в съдбата на мнозина мои познати, 
приятели и близки от “ПЪРВИЯ КРЪГ” за който говори Петър Пеев. Това 
“дело” на ДС се оказа с драматични, ако ли не трагични последици и за самия 
него.  
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ГЛАВА L 
ALEA IACTA EST 

 
В последния неделен ден на май отидохме с Климентина и Пеев на сватбата на 
Генчо. За случая се бях облякал елегантно в сивия си костюм и меката сива 
шапка на баща ми с тясната черна панделка, която беше в унисон със сивата 
ми брада и коса. Нямах сватбарско настроение, но отстъпих пред 
настояванията на компанията, като заявих, че вечерта ми се налага да тръгна 
обратно, тъй като в понеделника трябваше да съм на работа. Там щеше да 
бъде и Василев. Предния ден той беше заминал за Кюстендил, където по 
разпределение работеше новата му съпруга Татяна Хаджиева. До село 
Граница, откъдето беше булката, пътувахме с колата на Краси. Още на 
тръгване и по пътя видях в огледалото копоите, които ни придружаваха. Не 
казах нищо на спътниците ми, но знаех, че младоженеца беше поставен от 
Легиона в индекса на доносниците. Пристигнахме с известно закъснение на 
площада, където ни посрещнаха сватбарите. Май бяхме последни. Д-р Генов 
ни представи на новата си избранница, след което потеглихме с колите за 
някакъв монастир, където трябваше да се бракосъчетаят по църковному. След 
ритуала си направихме снимка за спомен с непознати - близки и роднини на 
Василка. Така се казваше младата булка, която можеше да бъде дъщеря на 
нашия поет. След това трябваше да отидем в къщата им където предстоеше 
сватбено пиршество. Кой знае защо, Генов използва случая да застане при 
една от снимките до мен и ми каза: 
- Шефе, ти знаеш ли, че куките, които са дошли да ме “почетат” са повече от 
истинските сватбари? 
- Не знам – отговорих – но го допускам. Нали сме в първа гранична зона.. 
Кретените навярно предполагат, че някой от нас може да е решил да се 
възползва от това обстоятелство.   
- Хъм – каза докторът – не допусках да са толкова тъпи. И са така 
многобройни, като че ли са се приготвили за сражение. 
- Иди при жена си – рекох, желаейки да прекъсна разговора, който ми 
приличаше на сондаж – друг път ще го продължим, в по-подходящ момент. 
Наоколо наистина бъкаше от муцуни, които приличаха на комшиите с които 
се разминавах поне по два пъти дневно. Това ме направи още по-мрачен и 
скоро след като свърши обяда, напомних на Климентина, че трябва да 
потеглим, за да се приберем по светло в София. Видях, че й се оставаше, срещу 
което нямах нищо против. Използва като аргумент това, че шофьорката ни е 
пила ракия, но аз й казах, че ще си извикам такси, а тя може да остане и се 
върне с останалите утре. На настойчивоста й напомних, че дори при родната 
си майка не се бях съгласил да остана в Благоевград за собствения ми рожден 
ден, а тук основанията бяха още по-малко. Генов повтори, че няма да има 
место за спане за всички, което ме направи още по-неумолим, въпреки 
увещанията на пийналата си компания, която явно й се празнуваше. Тогава 
Василев поиска ключовете от колата на Краси и ни заведе до автогарата в 
Кюстендил. Там “Пенелопа” продължи да мрънка, поради което й предложих 
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да й платя таксито обратно до с. Граница. В автобуса нямаше причини, които 
да поправят настроението ми. Беше претъпкан с правостоящи и над мене се 
олюляваше един от тях, погълнал порядъчно количество алкохол. Пушеше 
цигара и тръскаше пепелта където му падне. На забележката ми, че ще ме 
подпали запита: 
- Колко струва? – което ме вбеси, станах и го хванах за яката. Завлякох го при 
шофьора и му казах да свали тая пияна свиня или ще стане нещо страшно. Не 
зная какво е било изражението и тона ми, но пияния изгаси цигарата, седна до 
краката на шофьора и повтаряше: 
- Няма бе бате, няма. Само се успокой! 
- Аз май съм на път да стана общински “Бате” – казах на Климентина. Нали и 
тя използваше често това обръщение пред хората или насаме когато бивахме 
в добри отношения. Сега рече, че е потънала в земята от срам: 
- Георги, не виждаш ли че човека е пиян? 
- А той и ти, не виждате ли, че аз съм луд. 
Когато пристигнахме на автогарата в Овча Купел, слънцето не беше залязло 
още. След “празника”, в понеделника отново започна трудовото, битово и 
“политическо” ежедневие. Брат ми Огнян, след като си подал оставката, не 
можейки да понесе “резила”, че не го назначиха за “генерал” на 
строителството в Пиринска Македония, беше излязал в годишен отпуск. Той 
пристигна в София, за да си търси работа, макар че заповедта за уволнението 
му още не бе издадена в Благоевград. Местните “шерифи” не искаха да загубят 
такъв работлив вол и се опитваха да го разубедят да остане, но той беше 
непреклонен... Докато обикаляше капиите в столицата, където негови 
състуденти бяха станали началства, той отседна у нас. Бабата с която беше в 
преговори, го настани горе в освободената от Василев гарсониера, която той 
искаше да вземе под наем, докато уреди жилищния си въпрос. В негова чест 
Климентина се зае да приготовлява вечеря. Нещо, което никой не й искаше. 
Като “интелектуалка” тя почти никога не готвеше и аз предпочитах да отидем 
вечерта на ресторант, но отстъпих пред настойчивостта й, за да не развалям 
театралната постановка. В края на краищата Огнян беше за ден-два и 
лицемерието можеше да се изтърпи.  
Случи се така, че по време на пребиваването му на гости ми дойдоха двама 
колеги от университета – Данчо “Досадника”, който заедно с Мирослав беше 
станал асистент на професор Сендов и Минчо – племенник на разжалвания 
пазарджишки големец Любен Гумнеров. Двамата бяха земляци и Минчо също 
работеше в Математическия институт при БАН. Разговорът, който поведохме, 
можеше да се окаже интересен, ако не беше прекъсван често от сновящата 
между кухнята и хола моя половинка, която никой не задължаваше да ни 
прави компания. 
Разговаряхме за жалките опити на “нашите” да копират компютъра IBM 360 - 
един модел от третата генерация на компанията Ай-Би-Ем: 
- Понеже сроковете са свръхспешни – вметнах иронично – бързаме да 
задминем американците, като копираме тяхните машини със задна дата. 
Казват, че в Щатите производството им е спряно от няколко години. 
Доколкото разбрах, у нас са успяли да произведат 20 сандъка, които били 
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определени за готовите машини и ги пратили в страните от соцлагера. Нали, 
като на опълченците на Шипка, са ни поверили “себе си и прохода дори”. 
Казват, че били постъпили оплаквания и закани от братските страни… 
- Звучи като виц. Къде и кога е станало това? – ме прекъсна Огнян. 
- Във всички предприятия, които имат отношение към това производство. 
Станало е преди 5-6 дни и Иван Попов, за да се измъкне от скандала, уволнил 
всички тяхни директори и назначил разни младоци, но с това едва ли ще му се 
размине. 
- Със замяна на генералните директори, компютрите надали ще проработят - 
каза Минчо. 
- Дали шайбата няма да закачи и професора? – вмеси се Данчо 
- То ако има шайба, трябва да завърти бай ти Тодор – рече Огнян – нали той е 
най-голямата шайба?! 
В този момент влезе Климентина и ни в клин, ни в ръкав взе да се възмущава, 
че е получила 23 лева за статийка от една страничка, която надраскала на 
коляното си за един час. Към тях щяли да прибавят още 10 лева за 
поместените снимки. 
- И къде ги плащат тия тлъсти хонорари? – попитах. 
- От вестник “Жар” – статията е за 24 май. Има и други такива идиотски 
вестници, като “Орбита”, “Антени” и тям подобни, които дават такива 
симпатични хонорари. Това разбрах от колегите си, които се натискат да им 
сътрудничат… 
Домакинята прекъсна словесната си тирада, защото от кухнята се разнесе 
мирис на изгоряли пържоли. “Възмущението” й беше чист фарс. Тя искаше да 
се похвали каква ми е печаловница. Но наистина ли беше толкова тъпа, за да 
не разбира защо плащаха на “калемджиите” “такива симпатични хонорари” за 
патриотарската плява с която тъпчеха главите и оглупяваха публиката и 
подрастващото поколение? Едва ли? Вместо да избиват талантите, 
властниците ги проституираха, корумпираха, купуваха и превръщаха в 
куртизанки, шутове, подлоги и слуги на… изгодна цена. Само за 
безсребърниците се предвиждаха куршуми и конопени вратовръзки. Но те 
винаги са били толкова рядко срещана порода. В наше време май бяха на 
изчезване. Може би, затова днешните писния на драскачите обикновенно не 
ги надживяват? Вникването в тази “културна политика” не изискваше особена 
дълбочина на мисълта. Тогава, какво представляваха тя и колегите й, “които 
се натискат да им сътрудничат”? 
След малко вик от кухнята прекъсна “скандалните” ми размишления. Канеха 
ни на масата, където разговорът се завъртя около яденето. Климентина ни 
подканяше непрекъснато да си вземем от нещата, които беше приготвила. Аз 
мълчах, а Огнян ме попита как съм “смъкнал шкембето”? Вместо мен отговори 
гостоприемната стопанка:“Пълен семеен тормоз! Тотален! Той ще получи 
ореол на великомъченик.” След това се оплака, че откакто сме се взели, не е 
ходила на концерт и предложи на Огнян като се установи в София да го води 
на опера. В него момент влезе майка й и ни замоли да й помогнем да качи 
багажа си, след което ни посъветва да излезем и видим Шахът и Шахинята на 
Иран, които  гостуват на Тодор Живков и любимата му дъщеря, която той 
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въвеждаше в занаята. Народът се бил събрал да посрещне видния 
прогресивен… деспот Али Реза Пахлави.  
В антракта се опитах да поведа разговора в друга посока: 
- Това разведряване се очертава като бунище на едно дълбоко гниене във 
всички области… 
- Тебе те е яд, че приложението на твоята теория за неизбежността на 
катаклизмите се отлага. – ме прекъсна Данчо – Това на което сме свидетели 
говори за качествена промяна в международните отношения. 
- Какво значи “се отлага”? Тя не е моя теория и аз никога не съм твърдял, че 
конфликтите ще започнат днес или утре. 
- Знаете ли, че в провинцията – продължи “Досадника” – няма месо, салами и 
дори сирене… Защо ли е така? 
- Поради разведряването – като установят вечния мир, нито едните, нито 
другите ще се чувстват принудени да хранят раята. А ако се разбунтува 
някъде, ще си помагат в укротяването и угробването й. С гладни хора това е 
по-лесно. Я виж в Индия какво е “разведрено” и как си кротуват… презрените 
парии. 
В унисон с дадения от мен тон, Данчо разказа, че в Пазарджик бил починал 
генерал Гръбчев – шефът на личната охрана на Живков. В негова памет 
кръстили едно от предприятията на името му. Жена му успяла да прокара 
закон в “местния парламент”, според който работниците от това предприятие 
трябвало да ходят в дочени дрехи с… червени лампази.  
Всички се засмяхме и аз се върнах на темата: 
- В момента се извършва едно ново прегрупиране и коалиране на силите в 
света. Опипват почвата и подбират бъдещите си партньори. Историята е 
пълна с най-невероятни комбинации на съюзниците. Достатъчно е да си 
припомните коалицията между СССР и хитлерова Германия, която беше 
предшествана от тази между нея и Франция. Политиката, интересите и 
имперските апетити на всяка велика или малка страна се диктуват от 
икономическото им развитие и тяжест, а не от идеологиите. Така, че един 
интересен въпрос, който се поставя пред науката, е какви ще бъдат 
коалициите в бъдещата война? Кой с кого, срещу кои?  
- В резултат на какви постановки и групировки ти смяташ, че ще избухне 
войната? Особенно при съвременните оръжия? 
- Въпроса се нуждае от обстоен анализ, като се вземат под внимание 
многобройни фактори и тенденции в икономическото и технологическо 
развитие на съвременния свят, но засега ще се огранича само с това да 
напомня, че през шестхилядната политическа история на човечеството 
промяната във въоръженията от каменната брадва и лъка до ракетите и 
атомните бомби, не е могла да спре нито една от водените над четиринадесет 
хиляди войни… 
Тук разговорът ни отново бе прекъснат от Климентина. Тя заговори за 
Димитрий Сергеевич, после за Кръстю Генов, който бил от Данчовия град 
(Пазарджик) и “преди девети направил голями золуми”, но след това се 
преориентирал набързо, започнал да редактира партизански спомени и сега 
станал професор в тяхния институт. После ни каза, че се е напила, поради 
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което започнала да говори с гостите на “ти”. Попита за някаква самолетна 
катастрофа в Париж и спомена, че имали още един професор “за майтап” – 
Мечев. От тук нататък, нищо не беше в състояние да спре словесния водопад 
на учената жена за нейните статии, четиминеи и писма, които получила от 
Богданович, Матеич, ДС Лихачов, Якобсони етс. Вечерта бе торпилирана… 

* 
В началото на юни, в съботата след работа, взех влака за Благоевград. Брат ми 
ме чакаше на гарата, както се бяхме разбрали. След като слезнах на перона и 
се прегърнахме, той предложи да се отбием в кръчмата на барабите 
“Скаптопара”, преди да отидем при мама. Искал да поговорим за неща, които 
не били дори и за пред нея. Това ме заинтригува и влязохме в неугледната, 
полупразна дупка. Беше още рано за вечерния аперитив и повечето маси бяха 
свободни. Заехме една в ъгъла и той си поръча ракия със салата, а аз една 
наливна бира и две кебабчета без хляб. Когато келнера изпълни поръчката, 
Огнян ме запита в упор: 
- Брато, кажи ми, ти правиш ли нещо против властта? 
Въпросът ме изненада и аз на свой ред му го върнах: 
- Що за идея или идиотия е това бе брат ми? Какво се е случило, та е нужна 
такава тайнственост? Не можехме ли да разговаряме на тия теми у дома, а не в 
тая мръсна дупка, кръстена като за подигравка с най-старото име на града? 
- Ще разбереш, като ти разкажа какво стана днес. Нали ми отказаха да ме 
назначат за генерален директор на ОСО-то, тъй като с брат като теб не могли 
да ме приемат в партията… 
- Мисля, че ти само спечели от това, но ако си на противното мнение, няма 
нищо по-лесно - чрез “Държавен вестник” можеш да се откажеш от братството 
ни и преградите по пътя към “висшето общество” ще паднат… 
- Веднага си готов да ме захапеш, макар да знаеш, че си подадох оставката. Тоя 
въпрос за мене е решен… 
- Тогава къде те стяга чепика? 
- Мене – никъде, но като че ли ти готвят обувки, като онези в които стягали 
краката на малките китайски аристократки, за да останели с малки номера. 
Такъв бил тогава критерият за женска красота… 
- Слушай брат ми, не обичам загадъчните разговори и още по-малко 
заплахите… 
- Не те плаша. Днес сутринта ми се обади първия секретар на окръжния 
комитет на БКП Петър Дюлгеров и ме покани в кабинета си. Той винаги е 
демонстрирал приятелството си и продължава да ме увещава да се върна на 
работа в града, докато се “позабрави” случая с тебе. 
- Много хубаво, но какво общо имам аз с уреждането на вашите отношения? 
Цялата тази история ми изглежда фалшива. И не виждам “могат ли ме те 
забрави”? Мигар когато са ти предлагали да ставаш партиец не са били 
отлично информирани, че в рода си имаш цял бюлюк “черни овце”?  
- Това исках да ти обясня. Според него работата не е “овча”. След като се 
извини и ме увери, че издигането ми на ръководна работа е отложено само 
временно, той каза, че миналия път е бил на земляшка среща с “другарите” в 
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София. На нея са присъствали предшественика му Кръстю Тричков, оня 
голямия дънгалак - прежния началник  на ДС за окръга – Жоро и други 
“отговорни другари”. С тях обсъждали тукашните проблеми. И покрай моето 
назначение, станало дума и за тебе. Жоро твърдял, че ти продължаваш да се 
занимаваш с активна антипартийна, антидържавна и антинародна дейност… 
- … и терористическа. А като е така, защо не ме съдят? 
- Точно това казал, че срещу тебе и други ще има голям процес и понеже вече 
не си бил на двадесет, а на четиридесет години…  
- … вместо на двадесет години затвор, тоя път ще ме оземлят, като ме осъдят 
на смърт.  
- Дюлгеров не каза точно това, но то се подразбираше. Това ме разтревожи и 
затова поисках да разговаряме тук.  
- Ето какво брат ми, аз ти благодаря за проявената загриженост, но цялата тая 
история не ти ли мирише на провокация? За да ми издадат смъртна присъда, 
трябва да монтират процес, като ония, които организираха приживе на 
Сталин. Мисля, че времената са други и ще бъдат затруднени. Май по-скоро 
искат да видят реакциите и да проверят нервите ми – нещо, което са правили 
многократно. 
- Дано да е така, но смяташ ли, че за такава цел биха впрегнали кошкоджа ми 
ти член на централния комитет? 
- Знам, че не е в стила им, да предупреждават осъдените на смърт. Освен в 
нощта преди екзекуцията, когато им свалят веригите. Затова съм очуден… 
- За нищо ли не могат да се хванат?  
- Аз съм говорил неведнаж срещу властта, но не го правя по площадите. Ти сам 
си присъствал на такива разговори. Моята критика на марксленинската им 
идеология и практика е революционна и прогнозите ми - аргументирани… 
- Това не е ли още по-отекчаващо вината обстоятелство? Ти говориш без да 
подбираш събеседниците си и сигурно някои от тях… 
- … са доносници. Навярно не съм успял да идентифицирам всички, но трябва 
да ти кажа, че в затворите говорех много по-рязко и безпардонно пред разни 
инспектори и тяхните началства от ДС, така че “антените” едва ли са уловили 
нещо повече. За такава “дейност”, членът от наказателния закон предвижда 
затвор до пет години. Пряко сили, “в името на народа”, могат да ми дадат 
седем… 
- А не мислиш ли, че едно повторно влизане в затвора, може да убие старите? 
- Кой ти е казал, че ще влизам пак в затвора? За мене, този въпрос е решен 
отдавна. Още преди да си изляза през 1962 г. се бях заклел… Приготвил съм се 
за такава възможност…  
- Как, ако не е тайна? 
- Искаш рецептата ли? Смъртта бяга от тези, които не се страхуват от нея. 
- Не си ли прекалено самонадеян? 
- Бъдещето ще даде отговор на въпроса ти. 
- Не си малолетен и не искам да ти давам съвети, нито да обсъждаме това 
бъдеще, но ако те интересува моето скромно мнение, мога да поискам от твое 
име една среща с Дюлгеров, за да се обясниш с него, като зрял човек, с опит. Да 
му кажеш, че си гледаш съвестно работата и дори да не се обичате с 
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“органите” и с властта, няма да предприемеш авантюри, които могат да ти 
струват главата… 
- Слушай брат ми, аз нямам никакво желание да се срещам и да разговарям с 
“високопоставени” шебеци, които разбират само от един език… Но да оставим 
мене на страна. Доколкото разбирам, не искаш да разваляш рахатлъка си и да 
започваш всичко с начале, а и София не ти харесва. Хората пей дават да са в 
столицата... 
- Не, аз искам да остана тук, защото мисля, че нашите трябва да могат да 
разчитат поне на един от нас. Те са на възраст и с разклатено здраве. 
- Засягаш болното ми място - заради спокойствието им станах студент, глава 
на семейство с извинение и чиновник. Сега съм готов да направя още един 
последен компромис, приемайки да разговарям с местния “патриций”. Но, 
старите би трябвало да са научили досега, че копоите търсят под вола теле. И 
че аз не ще позволя на когото и да е, да посегне на свободата ми. На никаква 
цена... Кога и къде мога да срещна твоето окръжно величие? В понеделник 
обаче трябва да съм в София, а утре е неделя.  
- Сега е късно. Ще поискам една среща с Дюлгеров за утре в три часа следобед. 
Мисля, че ще ни приеме. Съгласен ли си? Ако закъснеем, ще те откарам с 
колата до София. 
- Добре, но ти ще кажеш на мама защо отиваме на тая среща. 
Огнян си изпи ракията, както ми се стори с известно облекчение. Не ми 
позволи да платя и ме придружи до вкъщи. Както обикновено тате 
отсъстваше. Беше из окръга със своя флуорограф. Като че ли не му се седеше у 
дома. Мама ни посрещна с манджите, но брат ми, след като й разказа вкратце 
историята с окръжния секретар и я посвети в плана за утрешния ден, каза че 
си тръгва, понеже бременното Венче се тревожило щом закъснеел… Когато 
останахме само двамата, тя ме попита, какво мисля да говоря “с тия 
мръсници”?  
- Мале, честно казано, не мога да ти отговоря. Зависи от държанието им. Мога 
да си подбирам думите, но не и да се огъвам. Знаеш, че за мене разлика между 
партийни номенклатурчици и чекисти няма, а аз съм алергичен към тази 
порода… 
- Не зная дали трябва да отидеш на тая среща. Какви ли ще ги надрънкаш? 
- Дадох съгласието си вече. Освен това, мисля че идеята за нея не е Огнянова. 
Ако откажех, щяха да помислят, че се страхувам. Но дай да поговорим за нещо 
друго, нали казват, че утрото било по-мъдро от нощта. 
- Само в тревоги мина живота ни. Защо така бе Гошо? 
- Живеем в тревожно време мамо… 
- Кажи ми как живееш, разбирате ли се поне с жена ти? 
- Съществени промени в отношенията ни няма. Ти нали ми казваше, че в една 
от телеграмите по случай сватбата ти с тате, някой ви пожелал след седмата 
година, ако не се обичате, то да се понасяте. Положението с нашия брак е горе-
долу такова. Разбира се, не минава без кратки схватки, но те са в нормите на 
семейния живот… 
- А няма ли да ни зарадвате и вие с едно внуче? 
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- И ти ли почваш тая тема? Както разбирам радостта ще ви дойде пак от 
Венчето. Тя не ви ли стига? Мадре, мадре, ти май си единствената, която ме 
разбра и то… криво. 
Мама ме изгледа изпитателно, аз издържах погледа й без да се издавам след 
което заговорихме за тях двамата с тате. Отново й казах, че е крайно време 
той да престане със скитническия си живот и да помислят за себе си. Бяха се 
посветили на синовете си, а не бях сигурен, че заслужавам жертвата им. 
Гнетеше ме мисълта, че досега само страдания и душевни терзания им носих, 
а както е тръгнало, едва ли могат да очакват друго занапред.Така исках поне с 
малко да им се отплатя за всичко, което бяха сторили и продължаваха да 
правят за мен. Когато споделих това тя рече: 
- Хайде, хайде, нали си спомняш какво казваха любимчани: “Къде се е видяло 
крава да бозае от телето си?” На нас ни стига да знаем, че вие сте щастливи.   
Стана ми още по-мъчно, като знаех, че наближава часът на истината. Успеехме 
ли, ако не щастливи, може би щяха да са спокойни. Но кой би могъл да 
предскаже какво ни носеше близкото бъдеще? На такива, като Вангя вярваха 
само изгубилите всяка надежда. Разговорите на Огнян с местния големец май 
означаваха, че трябва да побързаме… Изглежда мама забеляза някаква сянка 
по лицето ми та рече: 
- Какво си се замислил бе, да не са ти потънали гемиите? 
- Уморен съм мамо. Така е в края на всяка седмица. Товарят ме като добиче… 
- А като те товарят мръсниците, защо не те оставят на спокойствие? Какво 
искат? И наистина ли не правиш нищо, за да ги предизвикваш?  
- За тях самото ни съществувание е предизвикателство. И тая история ще 
продължи докато гроба погълне нас или… тях. 
- Стига с тоя език. Не виждаш ли как са се окопали и никой не може с топ да ги 
мръдне. 
Наближаваше най-късата нощ, не исках да й противореча, затова предложих 
да си лягаме. За мен тя беше приготвила леглото в гостната. Пожелахме си 
“Лека нощ” и аз се оттеглих в стаята. Не заспах веднага. Това, с което бяха 
натоварили Огнян да ми предаде беше, като че ли още една сонда. Никога 
досега не я бяха правили директно. Но, не разбираха ли кретените 
безмислието на тия си “мероприятия”? В утрешния разговор трябваше да 
внимавам. Ако се стигнеше до там, щях да обясня спокойно, но твърдо, че 
идейното ми кредо е въпрос на съвест, което не подлежи на разисквания. Май 
след събота (16 юни 1973 г.) бягството ни ставаше неотложно. Ходовете на 
копоите изискваха незабавен отговор. Понеже знаех номерата им, се питах 
дали да взема със себе си нагана за утрешната среща? Ако бяха решили да ме 
арестуват, едва ли щяха да го направят в кабинета на Дюлгеров, в 
присъствието на брат ми? Макар, че от тях можех да очаквам всякакви 
подлости и мизерии. Не знаех дали на входа на партийния “дом” обискирваха 
посетителите? Да го взема или да го оставя в някой от мебелите където спях? 
Без да съм си отговорил на хамлетовския въпрос съм заспал и спах до късно 
непробудно. Нещо, което отдавна не ми се беше случвало. 
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Сутринта, по време на закуската пристигна брат ми и донесе прост, като 
колумбово яйце, отговор на всичките тревожни и комплицирани ходове, 
които бях обмислял снощи, заспивайки. Той каза:   
- Знаеш ли какво? Вчера, у нас на вечеря бяха дошли бабата и брат й. (“Бабата” 
беше овдовялата му неотдавна тъща, а брат й - някакъв полковник за когото 
не бях питал в кое от двете министерства служи – на “отбраната” или във 
вътрешното? Знаех само, че тя е била ятачка, а той партизанин.) 
“Роднинският съвет” реши, че е по-добре вместо теб, аз да отида на срещата и 
кажа на Дюлгеров от твое име това, което трябва… 
- Брат ми, както искаш. Казах ти вече, че нямам никакво желание да се срещам 
с такива говеда, но виждах, че роднинството ни ти създава мъчителни 
проблеми…  
- Гьорге, немой така. Тревожим се за теб и затова ти предложих да 
разговаряте с първия секретар, но снощи като обсъдихме въпроса, решихме, 
че по-добрия вариант е аз да отида. Ти не си от най-тактичните и можеш да му 
кажеш неща, които само ще отежнят положението ти… 
- Моето или твоето? 
- И на двама ви – рече мама примирително - нали не трябва да мислиш само за 
себе си. По-добре е той да отиде сам и после да ни разкаже как е протекъл 
разговора. 
И понеже замълчах, Огнян избърза: 
- Ами аз сега ще отида да му телефонирам и ще видя какво ще ми каже. 
Той излезе и ние останахме пак с мама – лице в лице. И двамата бяхме 
изнервени, всеки по своему, но аз не исках да изострям разговора ни. Ако 
отидех с Огнян, трябваше да обсъждам как да се държа и какво да говоря с 
местния “хранен човек” на Живков. Сега тая необходимост беше отпаднала. 
Продължих да говоря с майка си “за бита и за семейството”. И двамата 
чувствахме, че тоновете са фалшиви. Не се знаеше колко дълго можем да 
издържим на такова театро, правейки се, че всичко около нас е нормално. Но 
за добро или за зло, Огнян се завърна, както ми се стори прекалено бързо. 
Срещата му с първия секретар на окръга била съвсем кратка.  
След като изслушал пледоарията му, Дюлгеров казал: 
- Мисля, че най-разумно е брат ти да потърси една среща с началника на 
столичното управление на МВР генерал Минев и да се обяснят… 
- В любов ли? – прекъснах моя “парламентьор”.  
- Защо да не отидеш? – рече мама. 
Направих се че не съм я чул и продължих: 
- Брато, можеш ли да му кажеш на твоя секретар и на неговия генерал да си е… 
- И последва многоетажна сръбска псувня от която можеше да забременее не 
само столичната с генерала, но и цялата ДС барабар с партията им, макар да 
беше вече навлязла в четвъртата възраст. - Знаеш ли, че преди няколко 
месеца, когато ме бяха уволнили и спешили да си обирам крушите от София, 
чрез един от своите интелигентни доносници – макар и рядко, срещат се и 
такива – копоите пак ми направиха подобна оферта: Имало към КДС комисия, 
която се занимавала със случаи като моя, та защо да не съм отишъл да изясня 
положението си?  
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- И ти какво му отговори? 
- Ами горе-долу същото като на тебе. Казах му: “Слушай Блуменфелд – той се 
казва така – в затвора за десет години ние си казахме всичко и между нас не 
остана нищо неизяснено. Сега от седем години сме комшии. От балкона 
виждам кабинета на тяхния генерал Минев. Ако толкова искат да ме видят, 
трябва само да изпратят джандарите си с пиките…” 
- Чудя се как те търпят с тоя език? – рече мама. 
- А не се ли чудиш аз как ги търпя? 
Огнян сякаш предугаждаше какво може да се получи от триенето на два остри 
камъка, та ме запита не искам ли да ме откара до София с колата. И без това 
утре щял да урежда квартирния си въпрос, а предстояло и издаването на 
заповедта за назначението му. Благодарих и отказах:  
- “Мисията” ти приключи по-рано от предвиденото и аз ще имам достатъчно 
време, за да се прибера със влак или автобус.  
Взехме си довиждане и се разбрахме щом пристигне да ме потърси на работа 
или в къщи и отново останахме само двамата с мама. Тя имаше “шесто 
чувство” и като че ли надушваше нещо. Започна да ме разпитва пак ли съм ги 
забъркал някакви. Казах й, че съм вече на две по двадесет, а по преживяно, бих 
могъл да й бъда прадядо. Тя си изтърва нервите и ме попита давам ли си 
сметка те какво са преживяли с тате и няма ли най-после да си затворя устата, 
за да престана да дразня мръсниците? – за тях тя нямаше друга дума. Каза 
още, че откак съм си излязал, само глаголствам с което нищо не мога да 
постигна, освен да влоша положението на всички. И че вече не желае да тегли 
от моите идиотщини. Майка ми престана да подбира думите си. Не исках да я 
слушам. Мисълта ми се върна много назад, към една прекрасна юнска вечер, 
когато след срещата ми с едно хубаво момиче, се връщах в къщи, като носен 
на крила. Но за 23 години се бяха случили толкова неща, че спомените ми бяха 
разпокъсани, избледняли и потъваха в забрава. Напразно исках да ги извикам 
отново. Други, по-ядни ги затрупваха… Бяхме вплели ръце на един хълм, 
където някога панагюрци чакали с кремъклийките си аскера на Абдул Хамид 
– “кървавия султан”. Но щом откъм Пазарджик се задали башибозуците, 
въодушевлението се изпарило и Бенковски май пръв побягнал с 
“хвърковатата си чета”. Като че ли без да изпрати поне един куршум “срещу 
врага ни безверни”, но и това не му помогнало. Дядо Въльо си свършил 
работата… А сетне, Захари Стоянов потънал във важните държавни дела, 
махнал с ръка и не потърсили сметка на ни един предател… Даже с някои от 
тях сенали редом в така нар. народно събрание, понеже “съединението 
правело силата”. “Някога – както казваше Гео – имаше пролет и лято, и всички 
сезони. Някога? Никога!”  
Мама прекъсна грубо и прозаично безредните ми и объркани мисли:  
- Все така ли безотговорно и шашкънски ще продължаваш и занапред да 
живееш? И ако за себе си не мислиш, не постъпваш ли безочливо и безсрамно 
спрямо нас? Не си ли даваш сметка, че нищо не си постигнал в живота. А баща 
ти и аз сме на икиндия. Трябва ли в края на живота си да съжалявам, че не съм 
те изпикала в някой нужник…  
Нещо ме задави и жегна. Само й казах тихо: 
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- Мале, сам човек повече не може срещу десетките хиляди заптиета и стотици 
хиляди предатели. Няма ги революционните вълни, нито бунтовните 
настроения, а борбата със Султана, да не говорим за “царщината” на 
Кобургите, е била една детинска игра в сравнение с това което е насреща ни. 
Но запомни, ако не отидох по-далече от словото, от как съм си излязал “на 
свобода”, не е от страх, нито от жалост към вас. Аз виждам отлично, че сме 
заседнали в една от най-дълбоките черни ями на историята… 
- Ами като го виждаш, седни си на задника и мирясай! Ти ли ще я оправиш? Не 
можа ли да разбереш, че за тоя народ вие не съществувате, че той не за 
другите, ами за собствената си свобода нехае и не се нуждае от нея? Или си 
ненормален? 
- Възможно е. Нали Ботев е казал, че СВЕСТНИТЕ У НАС СЧИТАТ ЗА ЛУДИ!   
- Ботев, мотев, ама него го убиха на 28 години, а ти си вече 40-годишен дъртак 
и е крайно време да се вразумиш или се пръждосвай по дяволите и да не те 
виждат повече очите ми! 
Така и стана. След последните й думи, аз прекратих престоя си, прибрах 
багажа и револвера от другата стая, после взех първия автобус за София и се 
върнах в ранните следобедни часове на неделния ден. “Пръждосах” се и 
повече не се видяхме изобщо. Постъпих така, донякъде умишлено. Май беше 
по-добре за всички им. Щяха да могат да казват, че сме се скарали и не сме се 
виждали отдавна... Мама почина на 12 май 1988 г. по време на моята 
емиграция – дванадесет години след баща ми и само година и половина преди 
да се вдигнат бариерите пред нашето завръщане. Пет години преди да склопи 
очи, тя ми изпрати хабер в Париж по един наш далечен роднина и доносник на 
ДС - Ангел Мощански или агент “Андрей”, че ми прощава. Отговорих, че и аз й 
прощавам. След смъртта й окачих нейния старешки портрет, който и сега виси 
в спалнята над главата ми. Чрез него, в трудни моменти, провеждаме 
разговори между “отвъдното” и тукашното… 

* 
След като се прибрах, в неделя привечер ми си обади Илия. Молеше да се 
видим на всяка цена. Климентина се нацупи, защото щял да смущава 
творческите й напъни. Казах му да дойде по-късно и слязох да взема от 
близката кръчма с екзотично име “Палма” кебапчета и бира. Кехаята беше от 
приятелите каквито се срещат рядко. В изолационните килии на 
наказателното отделение, в пазарджишкия затвор, копоите бутаха в храната 
ми някакви химически боклуци с които разбиха съня ми и вдигнаха кръвното 
до 240/130. Установиха го и вписаха в протокола си професор Емануил 
Шаранков и д-р Любен Радославов…. Илия организира гладна стачка заедно с 
другите уединени. Стачкуващите  искаха да бъда лекуван. Без тяхната 
солидарност може би нямаше да оживея. Но “интелектуалките”, които се 
възхищаваха от ума на приспособленците, можеха ли да разберат роденото в 
такива условия приятелство? Сега Илия Кехайов беше закъсал и се нуждаеше 
от 15 лева за лекарства за малкия си тригодишен син. Седнахме да вечеряме и 
оставих Климентина да говори за… Боньо Ангелов, който някога бил 
анархист, а сега - безподобен страхливец, после изля възторзите си от Кодов и 
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Матеич, но вече не ми се спореше, нито говореше. Не можахме да си кажем 
нищо съществено с приягеля ми. Чак когато излязохме, за да се изпратим до 
трамвая му казах, че заминавам. Беше излишно да обяснявам защо и че трябва 
да се мълчи. Той и бай Васил, единствено знаеха, без да ги бях посветил в 
подробностите. Смятах да сторя това в последния момент. Казах му само, че е 
възможно земния ми път да приключи с някой куршум по границата, но друг 
избор нямаше. Не можех да остана да блея като овца пред салханата, но още 
повече ме задължаваше моето разбиране за смисъла на живота: 
- Илия, помниш ли, в душегубките на пазарджишкия затвор ми беше посветил 
едно стихотворение за орела с пречупените крила. Сега те са по-здрави от 
всякога, а тая кочина е тясна за душата ми. Прекалено дълго се заседях в нея. 
Време е да ги разперя и полетя, там където не чакат “благоприятна 
международна обстановка”. Каквото и да стане, моля те иди при нашите! Не 
веднага. Иди след година-две когато нещата утихнат и им разкажи за всичко, 
което сме преживяли и сме си казали, за мечтите и надеждите ни. Затова, че се 
задушавах в тая атмосфера. Ти умееш. И им предай, че са били и си остават 
най-скъпите ми хора. Дано ме разберат! 
Илия Кехайов беше поет и се разчувства. Видях сълзи в очите му и възторг. 
Прегърна ме и ми пожела куража да не ме напуска никога. Каза, още че 
съжалява дето не може да остави болното си дете и да тръгне с мене... А може 
би щеше да бъде по-добре за него. Може би нямаше да изживее толкова 
нещастни мигове и да завърши така трагично?  
Още на следващага нощ се срещнахме и с Колчо на едно от предварително 
уговорените места - в градинката на църквата “Свети Георги”. Разказах му за 
думите на окръжния секретар на БКП – Дюлгеров и че решението ми е да не се 
бавим повече. Трябваше да изчезнем още през тоя месец, защото можеше да 
стане късно. Но “Боксьора”, който също беше надушил, че им готвят процес, 
предложи за по-сигурно да изчакаме до неделя  15 юли 1973 г., когато на 
границата край Смолча ставал българоюгославски събор. За него и за още два 
други през тази година, не искали открити листове (пропуски). Те ставали на 
територията от двете страни на границата. Казах му, че ще помисля… 
После посетих и Анто Апостолов. Той пое ведната ангажимента да покани 
племенника си от Ниш, за да уговорим подробностите. Малцината наши 
приятели с които поддържах връзка бяха престанали, като по даден знак да се 
обаждат дори по телефона в работата ми. И на гости не ни идваше никой, 
освен от “постоянното присъствие” или някои агент. Не ги разгоних, за да не 
се усетят копоите, но и с тях разредихме гостуванията и разговорите, защото 
се правех на болен и безкрайно изморен. Само че и това не помогна на “хората 
от първия кръг”, защото, като нямаше “риби”, копоите бяха скалъпили вече от 
“раците” своето кретенско ГДОР “Анархисти” (групово дело за оперетна 
разработка). Открили го на 28 март 1973 година, точно двадесет години след 
първия ми и единствен арест в родния ми дом в Горна Джумая на 28 март 
1953 г... И включили в него Петър Пеев, Севдалина Байчева и други “идейни 
връзки”… 
И така, подготовката беше в пълен ход. Пари да прекосим Югославия имахме, 
но се колебаех дали за всеки случай да взема някои книги и икони, останали в 
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наследство от покойния врачански владика дядо Климентчо? Биха ни 
свършили добра работа в началото. Но нямаше ли да заприлича цялата работа 
на историята с Жан Валжан и сребърните прибори на монсеньор Биенвеню? А 
и наследниците на врачанския хайдучага в расо, едва ли щяха “да ми дадат 
свещниците си”, ако въпреки всичко джандарите ни бяха заловили. Не взех 
даже пенснето на д-р Кръстев на което имах пълно право, защото ми беше 
подарък от зетя му дядо Георги Шивачев, който водеше щерката на голямия 
литературен критик… Офелия. Освен нейн мъж и брат на владиката, дядо 
Георги беше вуйчо на тъща ми. Преди да го довърши рака, старецът ме извика 
да се простим. На смъртния си одър каза, че не виждал в рода им  някой 
достоен да носи въпросното пенсне. Трябва да кажа, че нямам респект към 
кръга “Мисъл” и още по-малко към златото, но мислех, че мястото му е в 
някакъв музей. 
Както споменах вече, в този род с който нямах никакво духовно сродство, 
съществуваха още двама души, които “въпреки всичко”, имаха добри чувства 
към мен: “Чичо” поп Борис и стринката - партийка и сестра на загиналия през 
20-те поет и редактор на анархистическия вестник “Пробуда”.  
Въпреки проблясъците на хитрина, които се появяваха от време на време в 
очите му, попът имаше много по-голяма външна прилика и духовна близост с 
въстаналия срещу бога Сатанаил, отколкото с фикцията на която бе дал обет 
да служи. Когато веднаж се наклоних да целуна ръката му, той я издърпа с 
неудобство и промърмори: 
- Ако бяхме на саме, аз бих целунал десницата ти, но нека не скандалицираме 
тия “празни черва, изпълнени със страх и надежда да получат божието 
милосърдие”.  
Колкото и невероятно да изглежда, “чичо” поп Борис цитираше отговора на 
Гьоте на въпроса: Що е филистър? Той е бил и единственият в рода им, който 
благословил бягството и сигурно се е молил на Сатаната за успеха ми, когато 
всички останали са били втрешени и ужасени от очакващото ги отмъщение на 
копоите и са си казвали колко по-добре би било, ако да бях умрял или изобщо 
да не съм се раждал. Може би, в същия този момент е изпитвала тайна радост 
от скока ми през границите и стринката-партийка. Тя ми издаваше 
партийните “тайни” на дремещия по столовете в събранията квартален 
“авангард”, чувстваше много по-дълбоката си близост с брата - анархист и не 
се беше покварила от роднинството “по сватовство” (чрез дъщеря си) с 
пряките наследници на “Данев министра – що продаде Силистра”! 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
От 27.05.1973 г. е друга, наподобяваща историите на Илф и Петров за 
Паниковски и останалите им герои, “Строго секретна Справка” за дейността 
на обектите на ГДОР “Анархисти” в “единствен екземпляр”. Всъщност тя се 
отнася за сватбата на д-р Георги Генов или както се разбра по-късно – агента 
на ДС “Струмски”: 
           “В 11,30 ч. на 26.V.1972 г. по М-“Пирин” се установи, че обектите по ГДОР 
“Анархисти” ГКГ и съпругата му, П.Пеев и тяхните приятели Козарев и Краси 
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ще заминат на 27.V.1973 г. в 6 часа за манастира “Св. Лука” – Кюстендилско с 
колата на Краси на тържество – сватба. Данните са предадени на подполк. 
Пантелеев. 
Чрез окръжно у-ние МВР Кюстендил се установи, че манастира “Евангелист 
Лука” се намира на 2 клм. от с. Граница, Кюстендилско. Допълнително бе 
изяснено, че на 27.V.1973 г. д-р Георги Стоянов Генов, роден, живущ, разведен 
и т.н., ще сключва граждански брак с девойка от с. Граница, Кюстендилско 20 
години по-млада от него. Първата му съпруга е на работа зад граница с 
разрешение от органите на властта. (NB: Което означава, че и “Любата” също е 
била агент на ДС!) Д-р Генов е бил осъждан и лежал в затвора 8 години за 
контрареволюционна дейност. (NB: Заради неиздържани в духа на “соц-
реализЪма” стихове.) 
Установи се от М-“Родопи”, че обектът – анархиста ГКГ стана в 3,00 ч. Чувало 
се пускане на водата. (NB:  Т.е. ДС е “установила”, че анархистът… се е 
изпикал!)  
В 6,05 ч. ГКГ се обажда на Пеев. В 6,10 Краси се обажда на анархиста, че тръгва 
за тях. ГКГ и Климентина тръгват от дома си. Майка й препоръчва да преспят 
там и да пътуват утре сутринта. Константинов казва довиждане и ако не се 
завърнат… не се доизказва. Климентина отново казва “Довиждане Мамуш”. 
МЕРКИ: 
1. Уведомено е окр. У-ние МВР Кюстендил – ОР Янчев да се организират на 
място мероприятия, обезпечаващи обектите. 
2. Подполковник Карабожиков командировах на място за оказване помощ.  
3. Чрез др. Аджичев се организира външно наблюдение (ВН) на обектите от 
група 5 (пет) ОР с две леки коли с които ще поддържа връзка Карабожиков. 
В 7.00 ч. ВН пое обекта Константинов, който се придвижва с лека кола 
“Жигули” – СН 7522, цвят бежов до обекта Пеев, откъдето ще тръгнат за 
Кюстендил.  
Зам.н-к отдел II полк. Гелков е поставил резолюция:  
“Да се установи Козаров и изучи за вземане отношение.” 
От своя страна подполк. Пантелеев, следвайки йерархическия ред е 
резолирал: 
“Др.Карабожиков провери чрез ВН Козаров на кой адрес е заведен с цел 
изпълнение резолюцията на др. Гелков.” 
(NB:  След тази народополезна дейност, всички ще се наплюскат и легнат с 
чувство на изпълнен дълг към Партията и Родината.) 
 
В “Справка” от 6.VI.1973 г., зам. н-ка на VI у-ние на ДС полк. Копаров 
предупреждава шефа на столичната ДС ген. Минев, че “Тодор Пенков – вуйчо 
на обекта, член на БКП, активен борец и т.н. урежда софийското му жителство 
посредством полк. Филип Никифоров н-к отдел охранителен в I-во районно у-
ние на МВР, който след като се запознае с документите щял да разговаря с 
началника на районното. Обектът е съден за извършени терористически 
актове. Тъй като има вероятност по различни пътища да се ходатайства за 
обекта, необходимо е да се уведоми соф. Градско у-ние на МВР да не се 
разрешава жителство на същия.”  
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“Документът”, който следва е ново доказателство за “професионализма” на 
ДС. Вследствие разминаване в датите на които е воден разговора и неговото 
“приемане”, регистриране и адресиране, хартиеният носител на доноса е 
могъл да послужи на копоите само като… тоалетна хартия: 
 
Соф. Градско У-ние МВР                                                                   Строго секретно! 
Отдел II, отделение I                                                                           Екз. единствен 
ЛИНИЯ “АНАРХИСТИ” 
С В Е Д Е Н И Е 
СЪОБЩАВА: аг. “Антон”                                                     ОТНОСНО: Илия Кехайов 
ПРИЕЛ: ст.лейт. Петров                                                        анархист и негови познати 
На 17.08.1973 г. в Я/К 
                                               ………………………………………………………………                                            
……………………………………………………………………………………………… 
                                               Най-верният приятел на Илия от тяхната среда е ГКГ – 
“Анархиста”, както го наричат, това е фактически псевдонима му, който е 
завършил висша математика и понастоящем работи в изчислителния център 
на МВТУ. Илия се възхищава от това, че независимо от дадената му 
възможност да завърши и работи по специалността, бойният му другар си 
остава верен на тяхната идеология, на когото винаги може да се довери при 
нужда.                                                “Антон”    
                                                                                         ОР Кисьов /подпис/” 
 
(NB: С такива възторжени отзиви само са привличали вниманието на 
доносниците и на копоите. Затова, е по-добре приятелите да се въздържат от 
“възхищенията” си.)    
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
29.05.1973 – Копоите продължават войната на нерви с Пеев. Той е получил 
нова Призовка за 31.05.73 от кварталния и изпаднал в стрес, иска да 
разговаряме след като е сторил вече това с Василев, Иванчев и мнозина от 
останалите... 
 
В СЪОБЩЕНИЕ № 072439 от 6.06.1973 г. чрез М “Пирин” в 19, 20 часа копоите 
са регистрирали: “Павлов разговаря с Климентина. Тя споделя с него, че се е 
разсеяла и взела погрешно чантата на Красимира. Той иска да й даде тези 
неща за които й казал, но същевременно иска от нея да напише това, което е 
обещала за книгата. Климентина обещава, но настоява той да й определи дата. 
Всъщност, повода по който Павлов се обажда е да я пита дали тя знае има ли 
произведение от Вагнер под заглавие “Морякът скитник” отделно от 
“Летящия холандец”? Климентина обещава да направи справка и да му каже. 
Тя бърза да приключи разговора тъй като Красимира я чака да й занесе 
чантата. Уточняват се да се чуят пак, като може и Климентина да му се обади 
на тел. 8725559 /”Орбита” – “Калоян” № 8/ Тя се интересува дали са заедно с 
Кантарджиев и му праща поздрави. Павлов й отговаря, че той в момента е на 
“Златния Орфей”. (NB:  Павлов /Димитър/ не е “Морякът скитник”, а “Морякът 
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удавник” - бивш годеник на моята благоверна, която бърза да приключи 
разговора, защото в момента с Огнян и двамата колеги сме в хола където е 
телефона и бих могъл да се досетя кой я търси. Нещо съвършено излишно, 
защото и тогава, и сега аз не бих имал нищо против… да се вземат.) 
В СЪОБЩЕНИЕ № 072471 от 8.06.1973 г. чрез М “Пирин” в 18,40 часа копоите  
регистрират, че “Климентина се оплаква на Краси от Георги, който се държи 
лошо с нея. Ходили на кино и той бил много груб с нея. Тя е много 
разочарована от мъжа си и се страхува, че както е в такова психическо 
състояние би могла да направи някаква грешка. За нея това би било една 
“глупава авантюра”, защото не би могла да намери друг човек, който да 
превъзхожда мъжа й. Красимира казва на Клеманс, че ще говорят по тези 
въпроси когато се видят. Климентина обещава на Краси, че ще й отиде на 
гости, ако спре дъжда.” 
 
В СЪОБЩЕНИЕ № 151305 от 9.06.1973 г. чрез М “Родопи” в 13,50 часа копоите 
са регистрирали разговор между обядващите съпрузи, който се води с пълни 
уста и затова трудно се разбира. “… Климентина казва на Георги, че трябва да 
намери човек, който да поеме заедно с него отговорността, иначе може да 
стане лошо и го пита дали задачата е изпълнима. Той отговаря, че със 
сегашния състав и поставени срокове е абсурд. Проектантите трябвало да 
бъдат готови до 31 май, за да започне програмирането. Днес е 9 юни и те са 
абсолютно неготови. Климентина го съветва веднага да подаде докладна 
записка. Георги чувства неудобство да направи такова нещо. Тя обаче смята, 
че е по-добре да напише докладната, отколкото да се остави да го “накиснат”, 
тъй като е най-уязвим. Пита поради какви причини проектантите не са готови 
още? Той отговаря, че хората в началото си чели вестници и книги или ходели 
на кино, пък и капацитетът им не е много голям. По всяка вероятност няма да 
му разрешат и в отпуска да излезе през лятото и предлага на Климентина да 
отиде на почивка с друго семейство. (NB: Което би улеснило по-
безболезненото ми отпътуване “с парахода Мажестик”.) Вечерта Краси им е на 
гости. Климентина й казва, че я обижда факта, че пред хора Георги 
непрекъснато демонстрира презрение към нея…” 
 
В СЪОБЩЕНИЕ № 072441 от 11.06.1973 г. с М ”Пирин” е регистриран разговор 
между Климентина и  Краси в 16,35 ч.  Климентина казва на Краси, че е 
изпратила ракията на Таня по познат на Люба и се оплаква от Георги с когото 
се скарали. Тя пита Краси дали може да си смени отпуската и от 13 юли да 
отидат заедно в Созопол. Краси казва, че й е невъзможно и се интересува защо 
не отиде на почивка заедно с Георги. Климентина обяснява, че той искал да 
отиде в Ахтопол, без да се храни на стол. А тя имала право на карта за 
семейство. И просто в момента търсела човек за картата.  
По-важна е резолюцията върху съобщението, която полковник Гелков е 
поставил на     
 
“2 юли 1973 г.: 

Др. Пантелеев 
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Предложението за филтрация на обектите по ГДОР “Анархисти” след 

съгласуване с отдел I-ви ДС и допълнението за дейността на обектите да се 
доложи до 10 юли 1973 г. 
                                                                                                                 Подпис: Гелков” 
 
(NB: От тая резолюция и други документи, които съм цитирал “е видно”, че 
копоите са бързали /“да се доложи до 10 юли”!/, а аз съм закъснявал 
непростимо, този път поради Колчо, който въпреки наличието на толкова 
“сигнали” за подготвяните арест, “филтрирация и реализирация”, 
продължаваше да търси 100-процентова сигурност. Отлаганията на “План Б” 
са могли да се окажат фатални. Изходът е зависел от броя на тия, които е 
трябвало да осъществят задържането. Ако са били не повече от трима, шансът 
“да ги просна” и се измъкна с гръм и трясък, е бил 50 на 50, поради 11 и 45 
калибровата изненада. При по-голяма група “кобния ми час” би  бил 
неизбежен…)   
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ГЛАВА LI 
АТАКАТА СРЕЩУ “СЛОНА”. 

РАЗГОВОР С ЛАЗАР, КОЙТО НЕ ИСКАШЕ ДА “ВЪЗКРЪСНЕ” 
 
В ранната юнска утрин на понеделника, след завръщането ми от Благоевград, 
пристигнах първи на работа. Току що влязал и телефонът в съседната стая 
иззвъня. Беше директорът. Каза ми да тръгвам веднага за Центъра защото 
имал да ми съобщава нещо важно. Помислих, че пак е във връзка с въпроса за 
жителството, който беше позатихнал след разрешението на шестмесечното, 
което “гарантираше” престоя ми до есента. Бях пуснал и мухата, че имам 
“вуйчо владика”, за да печеля време, което бе нужно за подготовката на 
бягството ни. Междувременно, Борис Димитров беше информиран от копоите, 
че Пенков не е никакъв член на ЦК на БКП и предположих, че този път 
историите с уволненията и връщането ми на работа ще приключат по един 
категоричен начин. С оглед последните и напреднали развития, това вече 
нямаше особено значение. Дори очаквах уволнителната заповед с известно 
нетърпение. Времето на игрите беше изтекло и всичко това ми беше дошло до 
гуша. Бях настроен на съвсем друга вълна. Както бе писал поета, “Пара брат, 
пара / давай улетим”!) Макар и не съвсем “млад орел”, бидейки стар 
тюрмаджия, беше крайно време да излитам, преди да е станало късно. С това 
настроение и очакване се упътих за срещата с директора. Вместо това, в 
кабинета му заварих Борис Георгиев, Петър Стоянов и Марги Неделчева. КИН 
каза с приповдигнат тон: 
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- Константинов, извиках те защото хората на бай Петър са приключили своята 
част от работната фаза на проекта за “Хранителни стоки”. Той е готов за 
програмиране и сега е твой ред. Ще съберете двата екипа, за да се запознаят 
всички с проекта и с това, което ще се програмира. След това ще разпределиш 
работата между твоите хора. Много време се пропиля и сега ни притискат 

отгоре. Всичко трябва да привърши най-късно до 10 юли. (Интересно е 
това съвпадение на датите!) Иначе вместо отпуски и премии ще има глоби и 
уволнения. Ясен ли съм? 
- Трябва да видя колко и какви ще бъдат програмите… 
- Това е ваша работа с бай Петър, но не се размотавайте много защото имате 
всичко на всичко  пет седмици.  
Без да му отговарям, се обърнах към мълчаливо присъстващия стар ерген: 
- Другарю началник Стоянов и т.н. да не изброявам всичките ти тили, защото 
както чу време за размотаване нямаме. Трябва да отидем в апартамента с 
папките, които носите със себе си. Неделчева, ти като главен специалист в 
неговия отдел също трябва да дойдеш, ако стане нужда за разясняване на 
някои тънкости. Да тръгваме! 
КИН не възрази срещу деловия ми тон само каза, че редовно трябва да му се 
докладва за хода на работата. С нас дойде и Борис Георгиев. 
В апартамента събрахме една до друга и една срещу друга осемте бяли маси в 
моята стая и замолих да останат Белчевска, Дочка на Мирослав, Снежа Янева и 
Ваня Стоянова, която се беше появила отново. Внесохме и черната дъска от 
другата стая и с официален тон поисках Стоянов и Неделчева да направят 
въведение в проекта пред присъстващите. След като приключиха 
изложението си им казах, че трябва да групираме програмите в три групи: за 
контрол на данните, за поставянето им в ажур и за отчетите, които иска 
администрацията на “Хранителни стоки”. Заедно с това трябваше да имаме 
структурата на файловете за всяка програма, видовете контрол за всяка от 
данните, периодичността на актуализиране на файловете и на отчетите както 
и тяхните макети. “Бай Петър” гледаше тъповато и започна да мънка и да се 
запъва поради което след половин час го прекъснах и казах зло, че с това 
темпо времето няма да ни стигне само за запознанство с “първия български 
слон”. Стоянов сумтеше, но не посмя да реагира срещу “кръщението” на 
проекта, само рече: 
- Тия неща са в папките. 
- Ами тогава оставете папките и си вървете. 
Боре Георгиев, който знаеше за предишното озъбване на началника на 
проекта за “Хранителните стоки” се опита да разведри атмосферата и каза: 
- Гошо, дай последователно да разгледаме веригата и ще отбелязваме коя 
програма за коя група е.   
- Не е ли приготвена отделна папка за всяка програма с описание на 
рубриките и с правилата за контроли, изчисления, сборове и т.н. за които 
споменах, както и макетите на отчетите?  
- Има го това другарю Константинов – обади се Марги – всяка от програмите е 
в зелена папка, но останаха на шантието. 
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- Че къде сте тръгнали на сватба без…Изпратете двама да ги донесат веднага. 
Докато чакахме, ги запитах имат ли приготвени данни за тестовете на 
програмите. Обещаха да ги представят до няколко дни. Когато 
“присъединилият се” Буки и Бошева влязоха с папките, поисках да ги отделят 
от останалата част на проекта, която общо взето представляваше словесна 
плява и беше излишна за работата ни. Оказа се, че предстои програмирането 
на 25 единици без сортиращите програми. В зависимост от входа и изхода за 
всяка от тях, ги разделихме на горните три групи. Осем от програмите бяха за 
контрол, две от който - за постоянните данни. Едната за номенклатурата, 
наименованията и цените на артикулите, а другата - за адресите на 
доставчиците, складовете и магазините. За актуализиране или поставяне в 
ажур на файловете имаше още толкова програми. С останалите девет 
трябваше да се отпечатват различни отчети.  
Най-елементарни бяха първите програми – за контрол на входните данни. 
После следваха тези, които отпечатваха отчети, фактури, поръчки и т.н., като 
някои бяха ежедневни, други месечни, сезонни или годишни. По-трудни бяха 
програмите с които се извършваше актуализация на данните в променливите 
файлове и отразяване на така нар. “движения”. Направи ми впечатление, че в 
проекта липсваше частта за управление на запасите, но не казах нищо. Не 
беше моя работа да поправям “грешките на растежа”, нито имаше смисъл да се 
прави това, защото “плановото производство” изобщо не се съобразяваше с 
потребителското търсене и най-честият отговор на склададжии и магазинери, 
когато се търси даден артикул беше… “- Нямаме!” Явно тая част от проекта на 
Куби бе изоставена за времето когато “обществото щеше да навлезе във 
фазата на пълния или на зрялия социализЪм” както казваше пра-вецкият 
теоретик и полукласик на марксизма. Тоест, това щеше да стане на Куков ден, 
ако… Видовия не го изпревареше. 
Марги беше поискала също да се научи да програмира затова я запитах ще 
вземе ли участие в изработването на някоя от програмите като обещахме да й 
помагаме. След като потвърди желанието си, се заех с разпределянето на 
работата. С Белчевска взехме седемте програми за актуализация и една от тях 
оставихме за Марги. Програмите за контрол на данните предоставих на 
Дафинка, Стефчо, Катето, Марта и Еми, като замолих Ваня да ги контролира и 
подпомага, а отчетите поверих на Снежа, Дочка, Надин и Козовска.   
След като бяхме получили в подкрепление Турментиева и… Буки, можехме да 
започнем форсираната атака на “Слона” или написването и тестването на 
двадесет и петте програмни единици...  
В началото всички бяха като стресирани или стреснати от работата, която 
предстоеше, затова предложих за “загрявка” да изработим заедно по една от 
програмите за контрол и отпечатване на отчет. Програмирането протичаше 
като демонстрация с подробни обяснения за декларирането на всеки файл и 
обяснения на правописа и функциите на всяка коболова инструкция. При това 
правех непрекъснати позовавания и връзки с програмите за “Хлебозавода”, 
които бях използвал като примери в учебния курс от миналата година. 
Колегите, които бяха работили сериозно със записките по време на “сухите 
тренировки” навлязоха бързо в работата. Проблем представляваха 
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останалите, които бяха болшинство. Сред тях, с лигавенето си Андрей Райчев 
се опита да създаде старата “атмосфера на безкраен празник”, която бе 
резултат от дългото безделие. Поради това трябваше да му стегна юздите. 
Предупредих го, че ако продължава да пречи ще го оставя на разположение на 
“Халата”. При други обстоятелства изобщо не бих му правил забележки, 
защото самият аз насърчавах всички форми на саботаж, сред които най-
ефикасно и “съответстващо на духа на времето” ми се струваше неработенето. 
Сега обаче трябваше да градирам “ценностите”: предстоеше осъществяването 
на “операция Б” и не исках никакви компликации, които можеха да затруднят 
излитането ни. След три дни двете “учебни” програми бяха готови. През това 
време “другарят” Стоянов беше изготвил необходими за тестването записи на 
файловете с примерни данни.  
Страхувайки се от “неизпълнението на плана и на поетите ангажименти пред 
йерархията”, Боре “Халата” се месеше често и некомпетентно поради което 
вед-наж го срязах публично: 
- Ако това е мнението ти, аз съм на друго, а ако е заповед – искам да се оформи 
писмено! 
Понеже това стана пред всички, Борис Георгиев отново ми каза, че след като 
свършим работата сигурно веднага ще бъда изхвърлен. Не можех да му кажа, 
че съм приготвил изпреварващия си ход и отговорих, че отдавна ми е писнало 
и чакам с нетърпение този момент. 
По време на едномесечната атака на “слона” хората се стараеха и работеха и в 
извънредни часове, сякаш ръцете ги бяха засърбяли след близо 
двугодишното клатене на краката “под мое ръководство”. Работата 
напредваше и там където се появяваха засечки, преодолялите бариерата на 
невежеството оказваха помощ на закъсалите. Преди да сме приключили с 
програмирането, се разделихме на две групи за тестовете. Едната с Белчевска 
работеше на машината в центъра, а с останалите колеги отивахме в завода на 
7-ми километър, където ни бяха резервирали машинно време. То беше през 
нощта, обикновено след 23 часа. Аз трябваше да контролирам работата на 
двете групи. Бях проверил многократно, че в късните часове копоите 
прекратяваха своето проследяване и използвах нощната работа за 
доуточняването с Кольо на подготовката по пресичането на границата и на 
цяла Югославия. От там пристигна още веднаж и Антовия племенник. 
Трябваше да ги запозная за всеки случай. Беше избрана датата 15 юли, един 
неделен ден когато щеше да се проведе събора край село Смолча. Освен това, 
казват, че когато дявола си нямал работа, прескачал нощем плета на някоя 
булка, чийто мъж бил в командировка или отскочал до близките си в 
провинцията, за да напълни багажника с провизии от “дамазлъка”. Та и аз 
постъпвах, като рогатия, което също минаваше под знака на ползване на 
машинното време в завода... Но, тези ми нощни трудови похождения вече не 
събуждха заспалата ревност на Климентина. Бях и обяснил, че ако не свършим 
в срок, няма да има отпуска и тя ще стори добре, ако си потърси друга 
компания за морето. А и самата тя, както пролича много по-късно от записите 
на някои нейни разговори, също не ми е оставала длъжна, така че всичко ни 
беше наред… Моите чести отсъствия, съмнителните завръщания в малките 
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часове и обяснения на закъсненията ми с необходимостта от тестване по 
няколко програми наведнаж в отреденото ни машинно време, не 
предизвикваха внезапни проверки при колегите,  нито иронични 
споглеждания и подмятания с роднини и познати.. 
През тези дни и нощи на “кипящ ентусиазъм” някои не успяха да напишат и 
единствената кратка или лесна програма, която им бях възложил. Сред 
закъсалите не беше само Катето - племенничката на Димов. Те идваха при мен 
или при другите, които бяха схванали “тънкостите на занаята” и умоляващо 
търсеха помощта ни. Никому тя не бе отказвана. Това ставаше, когато засечки, 
дължащи се на грешки в програмирането, предизвикваха “изплюване” на 
оперативната памет на компютъра върху листинга. Тя позволяваше да се 
открие грешката от всеки, който можеше да разчита съдържимото на паметта, 
състоящо се от инструкции на машинния език ФАСП и от данни с които се 
извършваше тестването. Но това предполагаше познания, които надхвърляха 
многократно възможностите не само на завещаното ми в наследство Кате. 
(“Нали и то трябва да се храни бе другарю Константинов!?” – ми беше 
казал“Красний нос”..)   
Въпреки това, до края на първата работна седмица от юли завършихме 
всички програми и изпитанието им. Разбира се, качеството на “ударно” 
свършената работа щеше да проличи след като започнеше експлоатацията им 
с реални данни и то в продължение поне на месец, за да се проверят всички 
клонове на всяка от програмите и се тестват различните изключения, които 
не можеха да се предвидят при проектирането. Още по-малко със съчинените 
от “бай Петър” примерни данни. Но това щеше да остане за след ваканцията, 
когато мен… нямаше да ме има. 

* 
Растящото напрежение от предстоящето бягство и многото денонощни часове 
около “програмното обезпечение на слона” ме бяха изнервили и изморили, 
поради което често ми се случваше да заспивам още със завръщането от 
работа. Било като се оттеглях в спалнята или в присъствие на гостите. 
Понякога тяхният говор ме събуждаше и аз ставах неволен слушател на неща, 
които не бяха предназначени за моите уши. Най-често това се случваше при 
разговорите на моята възлюблена с Краси, която след развода си с Цецо беше 
станала нещо като нейн съветник, изповедник и постоянно присъствие. Тези 
разговори, част от които са цитирани в “интермедиите”, допълваха картината 
на семейната ни идилия с Климентина.  
 
Отношенията ми с нея и повечето от въртящите се около нас “научни 
работнички” от литературния и другите хуманитарни институти към БАН 
бяха прескочили прага на търпимостта. Защото смислените разговори на 
сериозни теми с тях се оказаха невъзможни. Идваха поединично, семейно или 
на тумби и тяхното “куткудякане” не спираше, но мислеха, че разбират и се 
произнасяха с нетърпящ възражение тон за “психологията”, качествата и 
жизнените проблеми на българския народ на когото гледаха както фарисея на 
митаря. С претенциозност, оправдаваха мизерното си поведение. Но то не 
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пречеше на самочувствието, нито на самомнението им, че са богоизбрания и 
предопределен от съдбата “духовен елит на нацията”. И може би  имаха право, 
защото когато настъпи “великото време на интелигенцията” (Ж.Ж.), именно 
Институтът по български език и литература се оказа онзи инкубатор на 
лидери, които роди горбачовата “перестройка”. Следдесетоноемврийската 
велурена опозиция се нахвърли или по-скоро бе подхвърлена върху арената 
на политическия цирк, за да поведе народа към “сияйните върхове” на… 
пазарната демокрация. Но това стана много по-късно, а тогава дори и на сън 
никой от нейните бъдещи лидери не би посмял да си го помисли. Тогава те 
служеха на властта по много начини и в най-добрия случай я ругаеха под 
юргана или захапваха беззъбо на четири очи. Затова им двойнствено 
поведение ги наричах “институтки и интелектуалки… на повикване” и ала 
Прудон ги питах: “Кои сте вие дами и господа: зверове, риби или 
хермафродити?”  
Избягвах “обмян на мисли” с екземпляри от тази порода, защото беше 
отекчително, изморително и безполезно Въпреки това, през една юнска вечер 
на 1973 г. проведох още един дълъг и безмислен разговор с един от тия герои 
в проекция – младшият научен сътрудник и колега на Климентина - Лазар 
Георгиев, които бе дошъл на гости със семейството си. Подадох се на 
изкушението и започнахме спор на тема може ли да се направи нещо за да 
бъде сложен край на произвола на диктатурата. Поддържайки моята 
волунтаристична теза, аз сочех, като доказателство десетките примери на 
бунтове и революции в историята, като се започне със Спартак срещу 
Римската империя и се стигне до наши дни. Отново и отново, освен на 
Унгарската и Алжирската революции, аз се спирах и на любимия ми пример с 
индиянците от Северна Америка, които повече от век защитаваха до смърт 
свободата и човешкото си достойнство. Червенокожите предпочитаха 
смъртта пред робството. От тях не ставало роби и “бледоликите братя” се 
видяли принудени да прибягнат до услугите на роботърговците за доставка 
на човешка стока чак от Африка. “Моите” индиянци се били до последния 
човек с такава решимост, че и днес – век и половина след затварянето на 
малцината оцеляли в резерватите – те продължават да поразяват 
въображението на творците и да предизвикват респект у наследниците на 
организаторите на тоя геноцид. Моят опонент се придържаше към широко 
разпространената в тези среди “мисъл”, че е  невъзможно да се направи 
каквото и да е срещу палачите. Тази популярна “философия на робството” 
беше една от главните причини, които ме накараха да предприема 
предстоящото бягство от страната и аз едва сдържах яростта и презрителното 
си отношение към госта. “Добрият тон” ме задължаваше да не давам простор 
на гнева си, но бях неотстъпчив в защитата на позициите си. Такива “диспути 
с интелектуалците” са били подслушвани от копоите и съхранени за 
поколенията. Поради тяхната “емблематичност”, съм възпроизвел в текста на 
тая глава от спомените си обширни културтрегерни, битови, политически и 
“стратегически” пасажи от разговора ми с тоя “Лазар”. Може би си струва да се 
съпоставят с “консенсусните” разбирания и позиции на Сахаровци, Хавеловци, 
Михники, Валензи и други герои на велурените революции с чиято помощ бе 
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спряна народната разправа с диктатурата на партийните “патриции” и 
улеснена “мирната им и безкръвна” трансформация в червени олигарси и 
буржоа. Ето какво са чули и записали копоите/  
“14 юни 1973 г., в 19,35 часа. На гости на Климентина идва колегата й Лазар. 
Говорят за българските литерартурни критици. На симпозиума на който 
присъствал Лазар, възникнал спор – как да се повиши масо-вата литературна 
култура. Кл. изразява схващането си, че независимо от обу-чението, тълпата 
си остава невежа и че само отделни единици могат да раз-бират от изкуство, а 
тези които могат да творят са съвсем малко. Тя казва “невежество плюс 
информация продължава да си е невежество”. Според нея познанията, които 
масата получава от радиото и телевизията са нещо естест-вено за средата и 
века в който живее, но те съвсем не развиват собствено мислене и такива хора 
не биха могли да разберат нищо от  Достоевски или други голями автори. 
Така, че опасенията, че литературата се поднася на болшинството във 
формата на съкратени книжчици не бивало да представлява проблем тъй 
като те не са в състояние да разберат оригиналите дори и да ги прочетат. 
Лазар се солидаризира с нейното мнение…” (NB: Както се казва – без 
коментар. Нахалните грандомани трябва да отговорят на въпроса: Как стана 
така, че почти всички академици, директори на институти и университетски 
професори се оказаха синчета и щерки на бившите лумпени, кибици в 
кафенетата, кундураджии или хлебари, които ако не бяха поставени на власт, 
изтърсаците им най-вероятно щяха да продължат “кариерата” на родителите 
си? Останалите места в тези заведения бяха предоставени на превиващи гръб 
пред властта ибрикчии от рода на “академик Перо Динек”, които при 
материална, образователна и възпитателна “равнопоставеност”, едва ли щяха 
да станат повече от селски даскали…)  
Следва словопад на Лазар относно моралните му терзания и парични спорове 
с разни институтки. По-късно идва Георги. Той разказва вкратце случая с 
посещението си в Благоевград,  където брат му го информирал за 
обвиненията на ДС и на секретаря на окръжния комитет на БКП Дюлгеров в 
антипартийна, антидържавна и антинародна дейност и завършва с: “Аз 
обяснения не смятам да им искам, защото не си струва. Моята сметка с тях е 
километрическа и на дребно не може да бъде уредена.”  
След това започва същинският разговор между “Л” (Лазар) и “Г” (Георги): 
“Л.: - На мен ми се струва, че има условия при които на човек не му остават 
сили за друго, освен да се бори за собственото си оцеляване. Защо се чудиш, че 
хората вървят пред трибуната на мавзолея усмихнати като идиоти и махат с 
ръка на тези в чиито ръце са и ножа, и хляба? 
Г.: - Чакай, чакай, нали три четвърти от тези, които се усмихват и махат на ро-
бовладелците си са хора, които вадят хляба си с търнокопа или завинтват 
бурми. На тях какво могат да вземат? 
Л.: - Не зная, аз съм убеден, че които и да са на нашия хал, също ще махат и ще 
се усмихват. Нали германците с нищо не са по-лоши от нас, но когато Хитлер 
ги превърна във винтчета на своята чудовищна машина, те правеха същото.  
Г.: -  Бакунин е казал, че има много робски народи, но германският е и 
лакейски… 



 319 

Л.: - Виж разликите между германците от ГФР и ГДР! Нали са един и същи на-
род, а виж как се държат и живеят едните и другите. Това е само от условията 
според мен. Може ли този в чийто слепоочник е опрян пистолета да не се 
усмихва. Може да не му вземат търнокопа, но може да му се случат много по-
страшни неща. 
Г.: - Не съм склонен да оневинявам така наречения народ, но не смятам, че той 
е главния виновник. 
Л.: - Аз пак се връщам към условията. Би било лудост и донкихотщина да из-
вършиш акт заради който веднага ще бъдеш разстрелян. Не отричам, че има 
силни хора, но ние живеем в концлагер. Тук, ако не можеш да създадеш 
условия за организиран бунт и избиеш стражата, всичко друго е безмислено. 
Г.: - Организираният бунт е края, а не началото. До него се стига, като се из-
вървят много предварителни крачки… 
Л.: - Това е безмислено… 
Г.: - Слушай, аз съм бил в затвора. Дори там не можеха да ни накарат да им 
работим или да ни “превъзпитават”. При това бяхме неколцина. Какво би ста-
нало, ако половината откажеха да се подчиняват на тяхния “правилник”? 
Л.: - И какво направихте? Нещо променихте ли? 
Г.: - Нали знаеш поговорката “Една лястовица пролет не прави”, но ако на 1-ви 
май тия дето се усмихват и махат, не отидат да “манифестират с ентуси-азъм”, 
ония ще стоят на трибуната под слънцето сами, а София ще е глуха и пуста. 
Л.: - Смяташ, че при тия условия това е възможно? Ами, че те ще започнат 
безподобни репресии. По военен път те са ни отнели всяка възможност за 
съпротива… 
Г.: - В края на 40-те и началото на 50-те години сталинският терор беше 
безкрайно по-свиреп от днешния. Изобщо не би могло да става каквото и да е 
сравнение. И въпреки това хората се организираха, разпространяваха позиви, 
търсеха оръжие и поставяха бомби. Ако с терора можеха да спрат развитието, 
ние и днес щяхме да живеем при фараоните. Всяка власт е искала с всички 
средства да се съхрани и задържи, но въпреки това си е отивала, не защото… 
Кл.: - не е искала да се съхрани, а не е имало накъде. Така ли да те разбираме? 
Г.: - Условията през 1956 г. бяха такива, че ако нашият народ не беше проспал 
една от голямите кризи на болшевизма, у нас можеше да стане това, което 
стана в Унгария. А ако това, което стана там се разпростреше като верижна 
реакция край европейската граница на СССР, може би червената армия 
нямаше да има сили да се справи с революцията. Аз бях по това време в 
затвора и видях как едни от главните опори на тази власт – ДС и милицията 
бяха парализирани. Там в дните на революцията началствата се бяха 
изпокрили, а ние водехме разговори с малцината надзиратели. Те ни казваха: 
“Ние изпълнявахме заповеди и спрямо никого не сме нарушавали правил-
ника. Ако сега стане нещо, ние първи ще ви отворим вратите.” Това е, само 
трябваше да… 
Л.: - Има нещо, което не разбирам. Я ми обясни следното нещо – да речем че 
има 5 % от хората, които биха могли да поемат инициативата… 
Г.: - … един полк би бил достатъчен в такава ситуация… 
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Л.: - Един полк, толкова по-зле, тогава защо не стана, ако е толкова лесно, 
колкото казваш. А ако не става, означава ли това, че всичко в съзнанието на 
хората е прогнило? Толкова ли са смазани всички духовни сили и желания на 
хората за промяна, че при тая леснотия да не може да стане? 
Г.: - Не става по същите причини, поради които не е станало и през 500-го-
дишното турско робство. 
Л.: - А защо не стана в другите социалистически страни? 
Г.: - Навсякъде в така нар. социалистически страни имаше подобни събития… 
Л.: - Да речем, че ги има тези 5-6 % от свестната част на населението и тя ус-
пее да увлече цялата нация. При оръжието с което разполага диктатурата, ще 
пръсне главите на тия 5 % и историята ще каже “5 % бяха избити”. Аз с моя 
разум не виждам какво може да се направи при такова положение. 
Г.: Събития от такъв характер имаше и в Чехословакия преди пет години. 
Видя как се развиха те там… 
Л.: - Същото ти казвам и аз. Ботушът веднага смаза всички като гъсеници… 
Г.: - Смаза ги, защото ония, които бяха срещу ботуша не бяха на висотата на 
задачите си. Брежнев, Живков и другите не отидоха ли в Черна на Тиса и в 
Братислава на преговори? Можеше ли да се сложи ръката върху тях и да се 
обесят по телеграфните стълбове? Можеше ли да се даде заповед на армията 
да отвори складовете и да се въоръжи останалия народ? Можеше ли да се 
започне организирано отстъпление със сражения и да се окървави и опожари 
всичко от където минат, за да се остави една черна рана в сърцето на Евро-па? 
Това можеше ли да стане? 
Л.: - Голяма работа! 
Г.: - Можеше много да се направи. Европа щеше да изтръпне и всички щяха да 
разберат какво значи “мирно съвместно съществувание”. 
Л.: - Добре, де, но това не стана. Направиха им десант през нощта и те не са 
могли да мръднат. 
Г.: - А защо чакаха да им направят десанта? След като са дошли на крака да 
преговарят, нали можеше да бъдат обесени преди десанта. 
Л.: - Аз не вярвам, че чешките комунисти са били толкова глупави, че да не 
направят това нещо, ако е имало смисъл. 
Г.: - Дубчек и останалите бяха опортюнисти, които вярваха, че като се огъват 
ще ги отмине горчивата чаша. Това, което правеха е много характерен пока-
зател за състоянието на духа им. Защото, единствените мерки, които можеха 
да бъдат разбрани от света, бяха обесването на Брежнев и останалите по те-
леграфните стълбове на Братислава, въоръжаване на народа, бой и опожаря-
ване на всичко… Това е единственото, което можеше да доведе до резултати, 
различни от тези на които бяхме свидетели през август 1968 г. 
Л.: - Аз не виждам резултата от това нещо, но да речем, че беше станало… 
Г.: - В резултат на подобни действия в Алжир развръзката беше съвършено 
различна. 
Л.: - Мисля, че ако Хитлер не беше обявил война на Сталин и ако Франция ос-
танеше окупирана, французите, въпреки всичката им революционност, щяха 
да станат като нас и да го наричат “татко”… 
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Г.: - Не зная какво щеше да стане във Франция, но виждам това, което става 
във Великобритания. 
Л.: - Там може, но тука не става. 
Г.: - Там става защото ги има бойците на Ирландската революционна армия… 
Л.: - Добре де, ти как си обясняваш нашето Априлско въстание при същия този 
народ? 
Г.: - Априлското въстание е нищо. Орачите и овчарите са били подведени от 
Бенковски. Те не са имали понятие от това какво представлява Отоманската 
империя. Какви са интересите на европейските капиталисти и какво е било 
съотношението на силите. За тях властта е била представена от двете заптие-
та, които са били заклани от “княза” в Панагюрище. (Освен това, някои казват, 
че Априлското въстание е било едно “активно мероприятие” на Руските тайни 
служби.) А когато от към Пазарджик са се задали башибозуците и редовната 
турска армия, те са се предали и сложили главите си на дръвника. Някой от 
нашите историци правил ли е изследване колко от въстанниците са загинали 
в бой? Това е то – смешна работа. По-смешна дори от септемврийското въс-
тание от 1923 г… 
Л.: - Ти какво си представяш? Че при която и да е промяна с каквато и идео-
логия да се извърши, няма пак да излезе отгоре утайката на подлеците, дето 
държат властта?… Ето това е за мен най-обезкуражаващото. Не виждам ника-
ква система, която може да постави бариера пред тия устремили се към вла-
стта хора. Само по тази причина не намирам оправдание за всички бунтове 
или чехите да изгинат до един. Струва ми се, че ако човечеството все пак има 
някакъв път, той е към така наречената представителна демокрация… Само, 
че никой не може да осигури гаранцията на тези фурнаджии, селяни и бачка-
тори, че отново няма да се навъдят подлеците… 

Г.: - Никой не може да им осигури подобно нещо, освен те самите… 
Л.: - Ама и сами не могат. Те могат само да станат пушечно месо на следва-
щата революция. Георги, ти сега си същия човек, но ако отидеш във Франция 
ще бъдеш друг и ако се върнеш ще бъдеш различен. (NB: Отидох във Франция 
и се върнах същия!) 
Г.: - Колкото и парадоксално да ти звучи, аз съм един от най-свободните хора. 
Казвам и правя това, което искам. Вярно е че нямам достъп до горе, но в 
разговорите си с хората аз нямам никакви ограничения.  
Л.: - На тебе са ти отнели възможността да се бориш. Къде ти е свободата?! 
Г.: - Причината за това не е в отнемане на възможността да се бориш. Никой не 
може да ти отнеме тази възможност. Тя е по-скоро в това, че когато заговорим 
на тази тема, другият (и ти в това число) започва да казва, че няма смисъл или 
че нищо не може да се направи, или че идеята е нереализуема… 
Л.: - Искаш да кажеш, че няма с кого? 
Г.: - … или смятат, че съм провокатор… 
Кл.: - Какво, кой е провокатор? Дайте го тука! (NB: Идиотка!) 
Г.: - … за съжаление ние сме синове на един народ, който винаги е бил в ари-
ергарда на борбите… 
Л.: - Тоест ти си се посветил на идеи, които не са съответни на този народ… 
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Г.: - Ние сме изпреварени от събитията. Национални решения на 
проблемите повече няма да има. Тази епоха отмина. Ако имах възможност да 
избирам, бих отишъл във Франция или Западна Германия, Испания, Италия – 
в някоя по-голяма страна, събитията в която могат да окажат по-силно 
влияние върху останалите… 
Л.: - Ти смяташ, че там би могло да се работи, в смисъл да намериш съми-
шленици? Аз просто не виждам и не вярвам къде в света би могло да се из-
върши такава радикална промяна. 
Г.: - Аз мисля, че в днешния свят се развиват сериозни процеси, които са по-
казателни. Например в Европа, САЩ и Япония се извършва или по-точно е за-
почнала истинска научно техническа революция, която неизбежно ще доведе 
до най-дълбоки промени във всички сфери на социалния, икономически, 
духовен и личен живот на хората. Промени, които ще направят 
несъстоятелни, невъзможни и вредни повечето от сегашните отношения и 
институции върху които се крепят експлоатацията и потисничеството в 
днешния свят. Тези процеси по моему и сега имат своите външни прояви от 
психологическо, идейно и организационно естество. Те съществуват и си 
заслужават едно обективно изследване, което би могло по един по-
категоричен начин да разкрие посоката на развитието. По-нататък на мен ми 
се струва, че тези студентски движе-ния навсякъде, особено в най-развитите 
страни, не са буря в чаша вода. Те са симптоми на по-дълбочинни трусове и 
промяни в “мозъка на нациите”, който не иска да се примири с налагания му 
начин на живот. А и терористиче-ските акции в страни от първия свят, където 
трудно би могло да се говори за глад, също показват определено състояние на 
духовете, които въстават срещу света на капитала и държавността. Мислиш 
ли, че милиардите онеправдани в Третия свят ще приемат така безропотно 
съдбата си. Има още много други фактори, които взети в своята съвкупност са 
предостатъчни за не една революция в сравнение с която предишните ще 
приличат на детска игра. На мен ми се струва, че твоите песимистични 
настроения, отчаяние и чувство на безизходица са силно повлияни от 
националната ни атмосфера. Тя наистина е безнадеждна…” 
Последва един безконечен и объркан монолог на моя събеседник, който 
доказваше, че напразно си губя времето… Между другото “Л” каза: “- Аз Георги 
не съм се занимавал с всички тези неща с които ти си се занимавал. Аз не мога 
да ти посоча конкретни данни, факти и възражения, но аз имам друго, 
генерално отношение към тези проблеми. Аз например съм съвършено 
убеден, че на съвремените подлеци, които са сменили предишните и които на 
свой ред ще бъдат сменени след време от нови подлеци, им трябва някакъв 
кумир и те са си го изфабрикували. Следователно, вероятността същите тези 
личности да имат същите пошлости, подлости и мерзавщини е почти 99 %. 
Тогава едното на сто можем да не го вземаме под внимание. То и като 
вероятност е негодно. И понеже всичките тези ес-нафи и егоисти вземат 
винаги връх, то дори и да има някакъв герой, те ще го приспособят към 
собствените си интереси, виждания и убеждения, за да го употребят. Същите 
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тия хора, които днес въздигат Апостола до небесата, ако беше жив тяхен 
съвременик, те щяха първи да го обесят…”  
И отново следваха тиради на теми по които мисълта му подскачаше като 
врабец, безпомощна, безцелна и отчайваща – “за Стамболов, за Вазов, за 
мавзолея и мумията на Георги Димитров за която се харчели повече пари 
отколкото са нуждите на стотици работнически семейства. После Лазар 
говори за разлагащото въздействие на “обществото на консумацията” докато 
се намеси отново Климентина, показвайки снимка на племенника си. Лазар 
запита това ли е детето, което е отишло със сестра й в ГФР и добави: 
Л.: - Не ви ли измъчват затова, че са отишли там? 

Кл.: - Не. Имахме неприятности само един или два пъти и дето не ме пускат 
вече да мръдна в чужбина… Обаче един път ни викаха в милицията без да 

ни кажат защо (NB: За да монтират “мероприятията” си в апартамента) и 
мама я разпитваха два часа и мене два часа, та ни живи, ни умряли 
си излязохме. (NB: Това звучи смешно на фона на всичко, което съм 
разказвал на тази дисидентка за изключванията от гимназиите и 
университетите или покръстванията и “възродителните процеси”, започнали 
с помаците в Пиринска Македония и Родопите, в арестите, при изселванията и 
“въдворяването на ново местожителство”, при изпращането в концлагерите и 
затворите, където хиляди намериха гибелта си. За гаврите, побоищата, 
инквизициите и смъртта. За ужасите, преживяни от стотици хиляди 
сънародници, които оставаха неизвестни само за живялите на друга планета 
или за запушващите ушите и затварящите очите си, които не желаеха да знаят 
нищо за тия човешки съдби.) И веднаж идваха тук. Гледаха какво могат да 
конфискуват, но се оказа, че нямат нищо… 
Л.: - Нищо повече не искам, освен да ме пуснат и да се махна оттук. И никога 
няма да се върна в България… Не зная къде ще отида и какво ще правя, но ще 
се махна… Георги, не виждам смисъла на нещата. 
Г.: - Като не го виждаш, защо приказваш?! 
Л.: - Защо ли? Изразявам съпротивата си срещу това, което е гадно, което не 
искам да бъде, но което не мога да премахна. 
Г.: - Какъв е смисъла да се говори, щом за тебе няма алтернатива.  
Л.: - Ето какво. Ако аз се намирам в положението когато отричам нещо, но не 
мога да направя нищо по-добро, ти не ме карай да правя нещо с което да за-
местя старото, но не искай от мен да не се съпротивлявам срещу старото. 

Г.: - Една съпротива, която не води до някаква алтернатива или 
конструктивно решение е безсмислена. 
Л.: - Не е безсмислена. Ето, аз съм поставен например между нищото, което е 
напред и нещото, което е отзад и което аз отричам. Аз няма да направя нито 
една крачка напред щом не виждам смисъла и това къде отивам. Но на-зад 
непрекъснато ще разрушавам това, което отричам. Така аз се дистанци-рам от 
него и това вече е смисълът. 
Г.: - Но ти се дистанцираш от него, за да се приближиш до нещо, което ще 
дойде след това и което казваш ще бъде същото… (NB: И този многочасов 
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разговор, като десетки други, за които копоите не биха ми простили, ако 
паднех в ръцете им, доказва огромното ми търпение да изслушвам и да споря 
с кретени, които “след 10.11.1989 г.” излязоха на сцената на държавния 
марионетен театър. Въпросният “Л” (като Лайно) влезе в ръководството на 
основаната от или чрез Елка Константинова “Радикалдемократическа партия” 
където минаваше за “екстремист”. После се “оттегли от политиката”, 
утешавайки се с едно... двуженство, след като даде своята лепта за 
видиотяването на “електората” при “подмяната”. Съзнавах, че и да му викам: 
“Лазаре стани!”, той никога нямаше да се изправи. Бяха минали много повече 
дни, отколкото от смъртта на библейския му съименник. А уж все се заричах, 
като Заратустра, да не говоря повече с мъртвородени…  
Понеже “обменът на мисли” стана не само изтощителен, но и лишен от 
всякакъв смисъл, аз не възразих, когато Климентина взе да показва 
колекцията си от икони, нито когато гостът си тръгваше. Преди това той 
отбеляза, че тя притежавала уникални и скъпи неща, а на мен ми мина отново 
през ума дали да взема нещо от тях за из път? но отхвърлих веднага 
изкушението: - Никога за лични нужди!) 
…. Към 23 часа Лазар и семейството му си отиват.”  
Към полунощ пътят отново щеше де е свободен…  
Всички подчертавания са на копоите, а полковник Гелков е изписал 
неграмотна резолюция: 
 “Др. Пантелеев, всички материали за “Кривогледия”(Л.) да се съберат и 
представят на н-к отдел I-ви при у-нието за отношение. След използване на 
материалите да се приложат към ГДОР “Анархисти”.    2.VII.73 г.) 

* 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНО/ОПЕРЕТНИ, АГЕНТУРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
“Мероприятията” на копоите (следене, изпращане на агенти, подслушване на 
телефони и прослушване лентите на забитите микрофони в стените на всяко 
помещение в апартамента) бяха станали почти непрекъснати. Всеки “божи 
ден” събираните чрез тях “данни” са били представяни в писмена форма на 
вниманието на “йерархията” (често с известно закъснение, което ги е 
обезмисляло). Тогава не знаех, че всяко помещение на апартамента е 
“оборудвано”, но бщо взето, в разговорите ни не изричах неща, които можеха 
да ангажират и превърнат в “обекти” на ДС трети лица (това беше станало 
принцип за мен) и говорех най-често онова, което бях казвал в очите на 
копоите или бих искал да чуят. Защото “свалянето на гарда” можеше да бъде 
възприето от тях като конформизъм, примирение и вдигане на бялото знаме с 
всички произтичащи от такова поведение усложнения. Избирайки тази 
позиция, бях готов да заплатя цената на свободата. За съжаление други 
подобно жабата, вдигаха крак, за да ги подковат, мислейки, че подражанието 
на свободния човек може да бъде безплатно…  
В същото време, “роднините по сватовска линия” си живееха със своите 
проблеми, грижи, терзания и радости в своя свят на “реален социализъм”. И 
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тяхните разговори със себеподобните им също са били прослушвани и 
“обезсмъртявани” от копоите, поради съжителстването ни.  
В СЪОБЩЕНИЕ № 015328 с М ”Родопи” на 11.06.73 г. в 15,20 часа е “уловен” от 
вградените в стените микрофони, разговор на Климентина (К) с Люба (Л) - 
една от приятелките на “мамуш”. Машинописката е записала:  
“На гости на Климентина и Радка идва Люба. При влизането й в хола, Климен-
тина я успокоява: 
К: - Виж какво ще ти кажа Любче, не се безпокой, тук не се подслушва. Никой 
няма да седне нас специално да подслушва, как си го представяш това? 
Л: - Не, аз мисля да не би у вас заради Таня? 
К: - Ами! Това е абсурд. 
Л: - Сигурна ли си? 
К: - Абсолютно съм сигурна. Заради Таня знам, че не. Ти какво си представяш – 
колко хиляди подслушвачи трябва да имат в София… (NB: Прави впечатление 
“експертната” самонадеяност на бившата ми съпруга, но може би й е простено. 
Сравнявайки я с ръководещия “разработката” ГДОР “Анархисти” 
подполковник Пантелеев, установяваме, че той е къде-къде по-голям кретен.  
На 21.06.1973 г. върху “Секретното собщение от особена важност!” ОР, 
“заведущ мероприятията”, е разпоредил на своя подчинен:  
 

“Др. Карабожиков. 
 Да се установи Люба при възможност – говори с др. Захов. Това е много 
интересна личност.”  

Подпис: Пантелеев” 
 
След завръщането на майка й Климентина съобщава, че на Сашо на леля й 
Слава дали апартамент в “Червена звезда”. Тя никога не казвала, че има пари, 
но нейните работи били тъмни. Не всеки имал любовник от Западна Германия 
като нея.” (NB: Слава е вдовицата на роднината им академик Александър 
Бурмов, а “Сашко” е синчето, което било “влюбено в Георги и се възхищавало 
от неговия ум и искало да ни покани с Климентина на гости.”  Това вече е 
оскърбително, но както се казва, като тръгнеш с бръмбара, къде ли не може да 
те отведе!) 
 
В СЪОБЩЕНИЕ № 072441 от 11.06.1973 г. с М ”Пирин” е регистриран разговор 

между Климентина и  Краси в 16,35 ч.  Климентина казва на Краси, че е изпратила 

ракията на Таня по познат на Люба и се оплаква от Георги с когото се скарали. Тя 

пита Краси дали може да си смени отпуската и от 13 юли да отидат заедно в 

Созопол. Краси казва, че й е невъзможно и се интересува защо не отиде на почивка 

заедно с Георги. Климентина обяснява, че той искал да отиде в Ахтопол, без да се 

храни на стол. А тя имала право на карта за семейство. И просто в момента търсела 

човек за картата.  

По-нататък “другарката в живота ми” се оплаква на приятелката си кански, че 
и тя е сбъркала в живота си с този брак и я пита дали не е време да поправи 
грешката си? После сменят и тази тема с болната, повод за която е 
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бременността на Огняновото Венче, което пожелало на зълва си  или етърва 
си “същото”, тоест  забременяване:    

“- Боже Красо, те ще ме подлудят. Аз ти казвам с мен ще стане нещо. Станала 
съм толкова раздразнителна и нервна. Разбрах, че са се сдобрили със свекърва 
ми и сега, да им таковам мамата, ще образуват фронт срещу мен. Казвам ти, че 
ще се обеся накрая… 

- Ти каза ли това на Георги? 

- Боже Господи, той не говори с мен. Имам чувството, че не може да разбере, че 
в състоянието в което съм, може да ме подлуди. Той прави всичко, за да ми 
лази по нервите. Не е човек бе, не мога да разбера какво му става. 
- Ох, не зная – изпъшква в отговор Краси. 

- Ужас, ужас ти казвам. Просто се чувствам като въжеиграч на някакво 
опънато въже. И знаеш ли да ти кажа Красо, мечтая той да замине нанякъде и 
да си остана сама. Поне за 20 дни. (NB: Тя трябваше да почака още малко, най-
много месец… Щях да си тръгна без скандали, безшумно, без да се прощаваме. 
Нямаше да си взема дори багаж за из път.) 

- Защо не вземете да карате курорта си по различно време? 

- Няма да даде бе. Свекърва ми моментално ще писне. Аз бих могла да опитам, 
но той ще го сметне като сигнал за окончателно скъсване. 

- Като сигнал за какво? 

- За скъсване. Ще почне да се ежи, да си събира багажа… А циркове не ми се 
правят откровено казано. Уморена съм и от циркове, и от всичко… Това е, 
значи не можеш за Созопол. Надеждата ми беше в тебе. 

- Толкова съжалявам, че няма накъде… “ 

“Уловени” са още битови детайли, които характеризират епохата, нейните 
бъдещи герои и манталитета им. Напр. в сутришния разговор на 14 юни 1973 
г.: 
“Климентина моли майка си да пише и тя на Таня (любимата сестричка), че 
ракията, която й изпращат е от нея, а не от майка й. Баба Радка отговаря, че 
Климентина вече е написала това на Таня и тя не вижда смисъл в това да го 
повтаря.” (стр.769)  
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ГЛАВА LII 
ВЕЧЕ МЕ ВИЖДАТ КЪДЕ ДРАГОМАН… 

 
Месеци след като документите ми бяха комплектовани от кумеца на Тодор 
Живков с писмото на министър Караманев, някъде към средата на м. юни 
вуйчо Тошо ме извика по телефона и поиска да отида в СГНС, за да проверя 
сам какво става с жителството ми. Трябвало да се явя лично защото на него 
отказвали да му дадат информация. Казах му че за мене тази страница е 
затворена и повече няма да ходя никъде. Пенков се зачерви, както ставаше 
когато е силно разгневен, започна да гледа зло и рече, че му е омръзнало “да 
ми оправя бакиите”. Разменихме си и други “любезности”, като му напомних, 
че изобщо не съм искал да ставам софиянец. След известни колебания дали да 
изостави всичко, той каза, че го правел заради мойте старци. След което се 
отправи към старата Зоологическа градина и влезе в Спортната палата, 
където се помещаваше ръководения от Младен Костов отдел “Общински 
съвети”. Любопитен да узная резултата от Сизифовите му усилия, аз го бях 
последвал на стотина крачки. 
След малко видях двамата да излизат от филиала на Държавния съвет, 
запътвайки се по бул. “Толбухин” и “Царя” към столичния съвет. Младен 
ръкомахаше и имаше вид на обиден и възмутен. Те не ме забелязаха, когато 
прекрачваха прага на общината. Изчаквах излизането им от кметството в 
градинката около църквата “Света София”. Не се бавиха дълго. Навън се 
сбогуваха и Тодор Пенков сви по “Раковска”, опътвайки се към площад 
“Славейков” без да се обръща, сякаш ме беше забравил. След като Младен се 
скри от погледа ми, с ускорени крачки го настигнах и докоснах по рамото. 
Сепна се и се обърна. Изразът му беше променен. Младен го оставил в 
коридора и влязал сам при Панев. Председателят на СГНС го заклел да мълчи 
след което разкрил под секрет играта на копоите. Според тях, моят случай бил 
много по-сложен от това което двамата с вуйчо ми му представили и добавил, 
че органите на сигурността поискали да ги мота още известно време с 
измислиците за комисиите. После пак повторил, че това, което му съобщава е 
строго секретна информация за чието разгласяване ще носят двамата 
отговорност. Вуйчо беше изгубил обичайната си самоувереност, бяха 
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изчезнали и съмненията му, че от инквизиционноекзекутивното ведомство 
ми крояха отново кюляфа. Май, най-после беше разбрал, че усилията на 
роднинската му любов са напразни. Той ме погледна скръбно и предавайки се, 
каза без капка хумор: 
- Вече те виждам къде Драгоман… 
Разговорът на “кумеца” с Панев беше премахнал последните му колебания и 
догадки относно игрите и плановете на копоите. Това в което се опитвах да го 
убедя от години, го бяха сторили те. Сега вуйчо Тошо сам искаше да ми каже, 
че часът на изпаряването от “родината” е настъпил. Защото алтернативата, 
както казал Петър Дюлгеров пред Огнян, беше затвор… “или свинец”. 
Събитията около ми се сгъстяваха с главоломна скорост. Не оставаха много 
минути за губене. Времето на приказките и проектите беше свършило. Сега 
трябваше да се действа. Изборът на спътник в бягството реших окончателно 
след като възможността да заминем с Иван Неврокопски беше отпаднала. 
Стана ясно, че той не искаше да рискува и търсеше, ако изобщо намеренията 
му да напусне страната бяха сериозни, напълно гарантиран успех за което си 
плати. Васил Йоцов приказваше повече отколкото е нужно и с него можеше да 
не стигнем и до границата. От брата на Стефан Вълков нямаше хабер. Когато 
Стефан Милушев ме покани, все още нямах увереността, че бягството е 
единственото решение. С Кольо Петков се бяхме разбрали всеки да търси 
брод през Югославия, след което той бе взел присърце подготовката на 
бягството ни. Беше намерил някакъв сърбин “професионалист”, който щял да 
ни поеме от събора срещу заплащане. Дълго не му бях доверявал, че с Анто 
Апостолов съм уговорил да ми съдейства за нелегалното минаване на 
югославската граница, в близост с която беше “вилата” му. И на него казвах, че 
до тая стъпка ще прибягна само в краен случай. Когато “ножът опря в кокал”, 
отхвърлих кольовия план за бягството. Каналът беше организиран чрез 
братовия син на Анто - Милорад, който живееше в Ниш. Анто смяташе, че на 
него можем да разчитаме по всяко време, а и моите впечатления от 
племенника бяха отлични. Както казах, той беше идвал няколко пъти в София 
да се опознаем и за да бъде “притъпена бдителността на органите” от 
зачестилите му посещения. Когато му разказах историята в Благоевград 
между брат ми и партийния секретар на окръга, Анто схвана сериозността на 
положението и каза, че не бива да се бавя. Той покани веднага Милорад да му 
гостува и срещата ни се състоя пак в дома на чичо му. Не зная какво беше 
продължил да разказва чичо му за мен, но след последните развития на 
отношенията ми с копоите, освен дълбоките си симпатии, момчето изрази 
абсолютната си готовност да помага. Дори предлагаше да дойде да ме вземе с 
кола с двойно дъно, за да ме изведе през границата.  
Приближаващата развръзка ме беше направила съвсем предпазлив. Срещите с 
Анто, който работеше по това време в “Завод 12” срещу болницата на 
някогашния бул.“Тотлебен”, ставаха в “потайна доба”, когато излизах, за да 
работя с компютъра в ЗИТ. Уговарях ги от телефонни кабини. Така 
организирах и срещата на Колчо с племенника му, защото следенето ми от 
копоите беше станало почти непрекъснато и смущаващо, макар да имах опит 
и да познавах практиката им. Тези, които ме следяха с всичките си 
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камуфлажи, обиковено не извършваха арести, но кой ги знае? Не бях забравил 
разказа на моя съзатворник Стоян Попето за ареста му в трамвая. Един от ко 
поите се развикал, че в блъсканицата Попето бръкнал в джоба му, за да 
открадне портфейла и го хванал за ръката. Обградили го и други “възмутени 
граждани”, свалили го от трамвая, а съвсем наблизо до спирката ги чакала 
кола в която го вмъкнали и отмъкнали към “Лъвов мост”. (В сградата на 
конфискувания през бурните събития от 1923 – 25 г. някогашен “Партиен 
дом”, строен с червонци и превърнат от деветоюнските превратаджии в 
“Обществена безопасност”, където сега се помещаваше ДС.) Знаех още десетки 
други истории за “изобретателността” на копоите при арест на жертвите им, 
затова бях нащрек и внимавах къде стъпвам и в какво “обкръжение” съм. 
Трябваше да решавам някои допълнителни проблеми, без моите преследвачи 
да разберат това. Най-напред потърсих различни сгради със задни дворове 
или с по два изхода, където можех да вляза в единия и изляза от другия, за да 
ме изтърват. Бях наблюдавал системата им на следене и знаех, че обикновено 
вечер, след прибирането ми от работа, към 22 – 23 часа те го прекратяваха и 
около полунощ пътя ставаше чист. Правейки проучванията си и измисляйки 
редица контрамерки, се пазех от всякакви игри на криеница, дори да ме 
изкушаваха понякога. Стараех се да не стряскам копоите с внезапни 
изчезвания, нито да дам да разберат, че съм разгадал “задачите” и “плановете” 
им. Сградите с различни входове и изходи бяха белязани, но излизах винаги 
от същия в който бях влязал. От къщи излизах в късните часове, когато 
улиците бяха пусти и палашите - лесно забележими. Навярно имах и шанс при 
нощните си похождения, но най-много се уповавах на своя наган. Всичко това 
ме беше поизнервило, макар човек да свиква и с мисълта за смъртта. В крайна 
сметка, сега или след някоя и друга десетка години, тя нямаше да отмине 
никого…  
“Боксьорът” спазваше правилата на конспирацията след като бях направил 
груба забележка за посещението в къщи когато се срещнаха с Беляковски. 
Причина за най-острото ни сблъскване стана непредвиденото обстоятелство, 
че въпреки уговорката ни, без да ме предупреди, беше посветил и трети човек 
в нашия план. Не познавах Милчо Присадашки и нямах време да търся и 
разпитвам общи познати, но се придържах към принципа – колкото по-малко 
са посветените в провеждането на една операция, особено когато те не са 
необходими, толкова по-сигурен щеше да бъде успеха й. Кольо ми обясни, че с 
Милчо са съидейници и стари приятели от затвора и той гарантира като за 
себе си. Поставен пред свършения факт, изисках да не говори пред него или 
който и да е друг за Анто и “канала” и сведох до минимум срещите си с 
оформилата се група. 
Две седмици по-късно, Милорад дойде отново, за да уточним плана. Срещата 
ни беше насрочена чрез Анто в полунощ на 23 юни, пред входа на църквата 
“Свети Георги” – не исках да предизвиквам съдбата отново, след двадесет 
години със среща под носа на копоите в градинката на “Свети 
Седмочисленици”. Повиках и Кольо Петков, като повторих настойчиво, че 
никой друг не трябва да знае кой е “каналджията”. Трябваше да ги запозная с 
Милорад, та ако се наложеше, да могат да се разпознаят на събора с 
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югославяните. Въпреки настъпилото горещо лято, нощта беше прохладна. Бях 
със сивата си дреха, за да не се забелязва какво нося под мишницата…  
С Кольо пристигнахме първи и седнахме на една от пейките срешу църквата. 
Момчето не ни накара да го чакаме дълго. Когато го видях да влиза в 
църковния двор от към “Патриарха”, станахме и се запътихме към него. 
Здрависахме се. Двамата се огледаха и като че ли останаха доволни един от 
друг. После излязохме от другата страна на ул. “Аспарух”, продължихме 
надолу и свихме със зиг-заг по успоредната й “Неофит Рилски”. Аз оглеждах 
малкото закъсняли минувачи, докато Колчо уговаряше следващата ни среща с 
Милорад на “безвизовия” събор край село Смолча. Племенникът ни обясни, че 
от мястото на границата, където щяха да се срещнат “двата братски народа”, 
води път към близкото село. На него, “ако е рекъл Аллах”, трябваше да се 
намерим между седем и осем часа сутринта на 15 юли. За всеки случай беше 
определен още един резервен час – точно в девет. Пожелахме си успех и се 
разделихме в три посоки. Аз продължих по “Неофит Рилски”, минах край 
вуйчо ми, който сигурно спеше и едва ли подозираше колко съм близко вече 
“до Драгоман”. На сто метра от там бяха “петте кюшета”, заобиколих отдалече 
сградата на МВР и се прибрах от към улица “Шишман”. В къщи не ме чакаше 
никой. Бях казал, че ще тестваме програмите… 

* 
Последното ежедневно следене бе започнало седмица преди края на юни и 
продължи седмица след началото на юли. Забелязвах, че групата кучкари, 
натоварена с тази задача, следеше от ранна утрин до късна вечер всяка моя 
стъпка и среща, а решителните дни наближаваха. Ако продължеха да ме 
следят без прекъсване като ловджийски палета до последния момент, 
трябваше да успея да ги заблудя в намеренията си и да залича следите си поне 
за 24 часа. Заедно с това продължавах да вземам всевъзможни 
предохранителни мерки, симулирах изтощение от огромната претовареност с 
работа, приготовления за лятната ваканция на море и дори купих и самолетни 
билети до Бургас, макар да знаех, че ще останат неизползвани. “Пуснах още 
няколко други димки”, за да объркам палашите, като ги оставя с 
впечатлението, че не съм ги забелязал. Трябва да призная, че тая “игра” също 
беше изморителна – не само психически, но и физически. Всеки ден навъртах 
много километри, водейки ги по фалшиви следи или през нощта, когато се 
срещах с Анто или с Кольо Петков за които никой не биваше да разбере. 
Преди да тръгнем на Запад, всеки трябваше да набави известна парична сума 
с която да платим поне разноските за бензин, пътни и дневни за нашите 
“каналджии”. Тъй като у нас заплатите едва стигаха за що годе прилична 
храна, спестявания нямах и не виждах друга възможност, освен да изтегля 
един “заем” от взаимоспомагателната каса на Центъра. За тази цел ми бяха 
нужни двама гаранти. Чувството за хумор не ме беше напуснало и аз отидох 
при бившия чекист Атанас Ангелов и настоящата партийна секретарка Мария 
Андонова, като ги замолих да ми поръчителстват. Те го сториха с готовност и 
както ми се стори, дори се почувстваха поласкани. Нямах никакво намерение 
да им връщам този заем. Част от него щеше да бъде покрита с премиалните, 
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които Центъра ми дължеше и които иначе поради отпътуването ми щяха да 
останат в полза на държавата или на… “Халата”. Но постъпих така най-вече 
заради солената шега, която освен парични, можеше да има и “правни” 
последици за двамата ми поръчители, тъй като колегите им от “Гестапото” 
можеха да ги обвинят не само в “притъпена бдителност”, но и в 
“помагачество”, което съобразно соц-юриспруденцията, се наказваше наравно 
с извършеното “престъпление”. (В кавички, защото престъпници бяха 
копоите и тяхните партийни ментори. Те бяха направили живота в “родината” 
непоносим и превърнали в престъпление всяко възползване от 
“конституционно гарантираните” свободи на убеждения, на слово и на 
организиране или право на демонстрации, протести, стачки и т.н., както и на 
“свободен обмен на стоки, идеи и хора”.) 

* 
Наближаваше Петровден и Лили Грашева и Климентина щяха да купуват 
подарък за именния ден на своя учител - “Перо Динек”. Не й бях съобщавал за 
окончателния отказ на жителството, понеже щяха да започнат упреци и 
вайкания, които понасях все по-трудно. Разчитах на Стефан Кожухаров да 
утеши моята половинка след бягството ни и затова, когато се обади по 
телефона да я търси, му казах, че имам малко неприятни новини. Той се 
заинтересува от какво естество са? 
- Във връзка с жителството и те моля да не й казваш за сега. 
- Не думай бе човек. 
- Какво да се прави Стефане, такъв е живота. 
- Трябва да се видим… 
- Добре, но не по-късно от 10 юли защото после излизаме в отпуск.  
- До кога ти е отпуска? 
- Може да е и безсрочен… 
- ??? 
На връх Петровден, в петъка следобед излязохме с неразделното трио, заради 
което Климентина ми беше казала за пръв път, че не може да остави 
ръкописите и колегите си и ако се наложи, ще трябва да отпътувам сам “с 
парахода “Мажестик”. Оттогава не зачеквах тая тема и навярно беше 
помислила, че само съм си говорил, “за да изглеждам по-интересен”. Качихме 
се четиримата в трамвая и докато тя и Лили си приказваха на предната 
платформа, Стефан ме попита:  
- А какво мислиш да правиш след като напуснеш София? 
- Стефане, Нестор Махно казвал, че минаващия в нелегалност имал 
възможност да избере една от стоте посоки за своето изчезване и. За да го 
заловят, джандарите трябвало да разгадаят избора му. Така, че вероятността 
да ме арестуват, а нещата се развиват именно в тази посока, не е по-голяма 
от1 %. Във всеки случай, тоя път няма да се оставя като добитък да ме отведат 
в салханата. 
Мисля, че той ме разбра, защото се усмихна и каза: 
- Георги, животът принадлежи на смелите. 
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Разделихме се, като Лиляна и Стефан щяха да поднесат поздравленията на 
Динеков, а ние трябваше да уважим довечера “кума” Петър Пеев при когото 
сигурно щеше да се събере голяма и пъстра компания.  
Изглежда направих отново грешка, когато вчера му разказах за предстоящето 
ми принудително отпътуване за провинцията. Защото, пора Пеев беше “ял 
кокоши крак” и въпреки предупрежденията ми, новината беше стигнала и до 
Климентина по “арабския телефон”, наверно чрез Василев или Татяна. “Слава 
богу”, всичко мина без усложнения. Тя само побърза да я съобщи на “кумата”. 
Бях полегнал да си почина за довечера и разговорът им се чуваше през 
вратата на стаята. Климентина й казваше, че се страхува от уволнение, защото 
в института се създало особено настроение срещу “тяхната група”. Имало и 
друга по-голяма неприяност, но не желаела да я коментира по телефона. Все 
пак, накрая я съобщи “само” на приятелката си: 
- След като научих, господинът ме предупреди да не казвам на никого – 
съседите отказали категорично постоянното… Силно съм разтревожена и 
дори на гости не ми се ходи от това непрекъснато напрежение… 
Чуваше се Краси да я успокоява, че “нещата не могат да не се оправят”. После 
говориха за именния ден на Петър. Разбрах, че “кумата е недоволна от 
покупката на риза, защото била много старешка, като цвят и модел, и искаше 
да разменят двата подаръка за довечера - Динековия за Петър и обратно. 
- Не мога Красо, купихме я заедно с Лиляна и тя ще я занесе на нашия “Перо 
Динек”… 
Всеки живееше с дертовете си... След като свърши поверителния си разговор, 
Кли-ментина влезе в стаята и започна да ми разказва за някаква нейна 
колежка, македонка, очарователна млада жена с бяли коси, която пеела много 
хубаво македонски песни и искала да направим дует и отново превключи на 
главните си теми, които дълбоко ме интересуваха : 
- С Матеич нищо не става. Нашите страдат от безподобна шпиономания. Дори 
на декана от Колумбийския университет не искат да му дадат да снима еле-
ментарни неща… 
В тоя момент отвън влезе Огнян и тя хвана него и Краси за слушатели. 
Седнахме да вечеряме в къщи и Климентина продължаваше да говори за слу-
жебните си работи: 
- Нашите администратори са заинтересовани да поддържат връзки с този аме-
рикански Унверситет, тъй като от там могат да им доставят ръкописи не само 
от Света гора, но и от Синай, където досега не знаели, че имало славянски ръ-
кописи. Много са отзивчиви и толерантни – дадоха ни всичко каквото им бях-
ме поискали. 
- Кой ръководи вашия Институт? – попита Огнян от учтивост или “лаф олсун”. 
- Малеева, тя сега е в Канада при сина си, който е посланник или търговски 
аташе там… 
- Тя каква я тази Малеева? 
- Шуренайка на държавната глава – му казвам – хайде стига с тия институтски 
истории. Няма ли да кажете нещо човешко? 
-  Не зная човешко ли е или нечовешко, но четох в едно специализирано 
списание, че американците изграждат за 40 часа двадесететажен сглобяем 
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блок, Но за да постигнат тези резултати, извършвали такава сериозна 
подготовка на документация, материално снабдяване и специфична 
организация за всеки отделен обект, че като започнели, работата вървяла 
като по часовник. 
След като и Огнян приключи със своите новости в работата, а ние с яденето,  
излязохме, качихме се всички в колата на Краси и се насочихме към дома на 
именника Пеев. Май пристигнахме последни. Там вече се бяха събрали някои 
колеги от работата му, Василев и Татяна, д-р Генов с новата булка, която той 
като че ли изпитваше срам да въведе в компанията на “интелектуалците”. 
Неговата любима с която ни бяха кумове му връчи подаръка и се разцелуваха. 
Тук бяха и Чарли, Скарлетите и Севдалина, която виждах за втори или трети 
път. Те изглежда бяха успяли вече да се загреят от индустриалните 
количества алкохол, които се поглъщаха в тази епоха, която с много по-
голямо основание от дядо Вазов и без алегории, можехме да наречем 
“Пиянството на един народ” (така “патриархът на българската литература” бе 
нарекъл една от главите, посветена на Априлското въстание от 1876 г., в своя 
прочут роман “Под игото”). Както се казва на руски “компания была 
отличнейшая – три бляди, поп разстриженый для блудство, офицер 
разжалованый для пянство, да и я.” Понеже стаята на домакина, която и той 
като нас ползваше за спалня, гостна, “работен кабинет” и т.н. беше тясна, част 
от гостите се преместиха в съседната “стая” без прозорец, където лежеше и ни 
наблюдаваше с разширени от ужас очи майката на Пеев. Обособилите се 
двойки и тройки разговаряха помежду си и май никой не слушаше 
събеседниците си. Бях престанал да пия и се чувствах още по-зле и не на място 
в тая компания, която като стотици хиляди други осмисляше по този начин 
свободното си време. Часовете течеха, бутилките се изпразваха, чиниите със 
сандвичите също, и изглежда единствен бях останал трезв през празничната 
вечер. Може би от това погледът, който хвърлях върху присъстващите беше, 
ако не убийствен, изпълнен с презрение. Беше добре, че в тъмното не ме 
виждаха, а още по-добре – това, че скоро всичко щеше да си дойде на мястото. 
По едно време Петър пусна на грамофона плоча с песни от втръсналия на 
всички репертоар и обяви “Дами канят”. Полупияна, в полутъмната стая 
където лежеше майката на Петър, дойде Краси и ме покани на танц. Приех, 
макар и да не знаех да танцувам. Това беше моят пръв и последен танц - 
някакъв “данс макабър” сред “живите трупове”.  
- Георги, държиш се странно с приятелите си, като че ли си чужденец, 
попаднал за пръв път между нас – каза “кумата” - какво става с теб? От 
въздържателството ли идва всичко или има и други причини? Климетина ми 
каза, че са ти отказали софийско жителство. 
Може би, не трябваше да идвам, но след като бях тук и “танцувахме”, бутайки 
се с другите, реших да бъда откровен. Като завършек на пиянското 
празненство. Друга такава възможност нямаше да ми се удаде.  
- Краси, жителството никога не е било мечтата ми. Правех го заради близките 
си. И двата пъти когато трябваше да попълвам формулярите, скроени по 
полицейски фасон, се чувствах дълбоко омерзен. Надявам се, най-после тая 
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история да свърши и всяка жаба да остане в гьола си – софийските жаби в 
софийския… 
- А ти? 
- Отговорът е в един стар виц. 
- Кой е той? 
- Ако съм го разказвал вече, ще те замоля да ме прекъснеш. Не обичам да се 
повтарям, нито да отекчавам другите… Един облачен следобед в Борисовата 
градина “на свободата”, там където е мемориала на “антифашистите”, а 
насреща - будката на милиционера, който ги пази от профаниране, се 
разхождал един циганин. Изведнаж от небето се излял дъжд като из ведро. 
Нашият човек приближил будката на часовоя, потропал на прозорчето й и 
запитал: “- Другарю милиционер, мога ли да вляза при тебе на сушинка 
докато превали?” Отговорът бил: “- А, бе Манго, ти къде си виждал орел и 
лайно под един покрив?” Циганинът вдигнал рамене и се скрил в 
декоративните храсти около мемориала. Когато дъждът спрял, мокър до 
кости, той се приближил пак до будката, потропал отново на прозорчето и на 
въпроса на джандарина “– Какво искаш пак?”, отговорил: “- Бащице, аз 
отлитам, пък ти както знаиш…” 
- Значи ти отлиташ и оставяш лайната тука? 
- Близко си до отговора. 
- Толкова ли не можеш да ни понасяш? И помислил ли си за жена си? 
- Преди да отговоря, желая да направя характеристики на присъстващите и 
прогнози за бъдещето на всеки. Преценките ми ще бъдат от една единствено 
интересуваща ме гледна точка – отношенията им с диктатурата. Това ще 
обясни до голяма степен държанието ми. За да не бъда голословен, ще ти 
разкажа по нещо за всеки, ако имаш търпение и желание да ме слушаш… 
- Разбира се, аз винаги съм се вслушвала в приказките ти, дори когато изобщо 
не съм била съгласна. 
- Добре, тогава да започнем с колегите на Петър. Те може и да са простовати 
момчета, но ми се струват най-свестни. Същото не може да се каже за 
двойката Василев – Хаджиева. С Георги се знаем много от преди брака им. С 
него ме запозна твоят възлюблен. Няма да съдя отношенията му с Елка, те са 
си тяхен личен въпрос. Няма да обсъждам и меркантилните съображения 
поради които сключи сегашния си брак – баба му казвала “Разни хора, разни 
идиоти”.  Като учен, той е като 99 % от българските учени, тоест нищо… 
- Не го ли съдиш прекалено строго и няма ли малко завист в присъдата ти? 
- Красо, тая вечер съм решил да говора толкова откровено, колкото рядко съм 
го правил. За какво да му завиждам? На доцентурата? Хайде да говорим 
сериозно. “Научната си кариера” той прави най-вече с члена си. Разликата 
между нас е, че с моя аз правя “ученки”, като него. Не ме прекъсвай, няма да 
влизам в подробности, защото няма да ни стигнат и “1001 нощи”! Преди 
време, ме беше поканил да правим модел на условията, вследствие на които 
стават аварии в атомните централи. Целта била благородна и превантивна – 
да се изпреварват катастрофите, като се вземат необходимите 
предохранителни мерки. Моделът щял да бъде съществена част от “научната 
му дисертация”, но и за мен щяло да има прилична сума. Попитах го правено 
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ли е някъде подобно нещо. Отговорът беше отрицателен. Аз понеже не съм 
маняк, а и сферата на ядрената физика ми е тъмна, отказах. Бих приел, ако 
беше мо-дел за условията при които настъпват “социалните аварии” и 
експлозии. По-късно, той ми показа своето “откритие” – някаква сложна 
функция, чието практическо приложение не ми беше ясно. С тази “научна 
публикация” той стана старши-научен сътрудник (подобни “научни” степени 
винаги са ми звучали като… “сътрудник на органите”). Няколко месеца по-
късно намерих същата формула в брошурата на един австралийски 
математик, работещ в областта на “Теория на автоматите”. Прочее, това не ме 
очуди ни най-малко. Знаех, че такава е практиката на подавляющото 
болшинство наши “учени”, подвизаващи се на полето на точните науки и 
тяхните приложения. Те се научаваха да сричат английски след което 
започваха кражбите, които минаваха през “научни рецензенти” от същия 
калибър или – още по-зле, от такива, които бяха заели местата си в институти 
и университети, като активисти на БКП. “Самият” Сендов заедно със сина на 
литературния критик Георги Цанев бяха “изобретили модел на раковата 
клетка” с който двамата кандидатствали, ни повече, ни по малко за… 
Нобелова премия. Но понеже в шведския комитет рецензентите не били като 
нашите, двамата “моделиери” трябваше да си поделят “Димитровската 
награда”. Такава са тия истории и не виждам на кое да им завиждам. На мен 
ми предлагаха да представя моя “математически модел за Планиране във 
вътрешната търговия” за присъждане на научна степен. И щеше да мине, 
защото председателят на ВАК - Лютов ме канеше на работа в неговия 
институт - НИИТОХ. Не бях плагиатствал, но знаех колко струва това, което 
съм съчинил и му отказах. Освен това, както знаеш, изпитвам дълбоко 
отвращение към всякакви титли и към навъдилите се като попови лъжички 
псевдоучени. Знаех, че щях да се задуша, ако трябваше да плавам в тяхните 
вонящи води. Истинските и заслужаващи уважението и благодарността на 
човешкия род учени са рядкост. Но да се върнем към нашия човек. Неговата 
мечта е да стане член-кореспондент на БАН (един наш асистент, язвителен и 
изключително талантлив пияница, който ще бъде погубен от цар Алкохол, 
дефинираше тази предпоследна степен в академичната йерархия, като “член 
на който е завързана писалка”). По този повод, Василев веднаж ми каза, че у 
нас, ако не си партиец, “таванът”, до който можело да се стигне, бил доцент, 
тоест неговия случай. Следващите му стъпки ми бяха прозрачни и затова не 
добавих другия трамплин към “висшето общество” – този на доносника... Ще 
видим, кой от двата ще избере? Що се отнася до жена му Татяна, тя е едно 
разглезено лайно, което живее в свят, който няма нищо общо с реалния. Но, 
ако Василев е хитрец, тя е безскрупулна манячка, готова да премине през 
трупове в изкачването си по стъпалата на кариеризма. Можеш да наблюдаваш 
развитието й. Това ще те направи свидетел на неподозирани зрелища. Аз 
нямам време, а и много трудно я понасям… 
Да преминем към следващата двойка на чиято сватба бяхме скоро. Генчо е 
поет. За него Пеев казва, че ще остави името си сред десетката голями поети 
на нашето време. Без да съм специалист, аз мисля, че това време не роди 
голями поети и от тях никой няма да остане в литературната ни история, 
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защото са подлеци и дупелизачи. Ти представяш ли си какво би останало от 
Ботев, ако беше придворен поет на… султана. А и приятелите му от легиона 
смятат, че косъма на Генов не е чист. Затова го бойкотират.   
- Ти казал ли си това на Петър? 
- Не, защото е безполезно – само ще му каже. Освен това той не е пеленаче – 
трябва да може сам да си прави заключения от множеството факти, които са 
ни известни. Например, на сватбата му. Сигурно не забелязахте гъмжилото от 
копои, някои от които бяха и на софрата. Затова поисках да си тръгна. Генов 
не е глупав, разбра, че съм направил рентгенова снимка на сватбарите и преди 
да си тръгнем, дойде сам да ми каже, че никога не е виждал толкова много 
чекисти на куп. Има и други неща за които сега не ми се говори. За жена му 
нямам какво да кажа, просто селско момиче, с 22 години по-млада от него. Тя е 
18-каратова девственица. Докторът ще има да тегли като позастарее. Чарли, 
който си е сменил името от Попов на Стефанов е вече партиен член, а 
доносник - от преди това. За него също не си струва да се говори. Ако не му 
пречеше попския произход, може би щеше да стигне доста далече…  
- Ама Георги, истина ли е всичко това, което ми каза? 
- Преди да започна тоя разговор дадох обет: “Истината, още веднаж истината 
и винаги истината!”, ако перифразирам Дантон… А “останалото е мълчание!”, 
както казал Хамлет… 
- Ами, че то е страшно бе Георги. Тогава на какво да вярваме. 
- Това е въпрос на личен избор, но да продължим с брат ми. Какво да ти кажа 
за него? Той също е кариерист. Ожени се за една простакеса от яташко-
партизански род. Кум на сватбата им беше генерал Крум Радонов – шеф на ДС-
управлението в армията, чийто “обекти” са военните. По своя инициатива или 
по съветите на новите си роднини и той искаше да става партиец. Мотивите 
му са същите като на всички, които влязоха в БКП след като тя дойде на власт. 
Така от 8000 тя набъбна на 800 000 члена или с 99 %! И в двата случая аз му 
попречих. Сега е на работа в София, след като моето минало и настояще го 
препъна по стълбата, която искаше да изкачи…  
- Че какво му е на настоящето ти? 
- И аз не виждам нищо осъдително в него – работя, стихове не пиша, защото не 
умея и бих могъл да мина за “хороший семянин”, но копоите не ми вярват и са 
ме обявили за Враг № 1 на партията, държавата и народа! (Превърнаха тоя 
народ в тоалетна хартия.) 
- Тоя език е най-голямия ти враг. 
- Аз казвам ли ви как да говорите? 
- Не се засягай, аз за ваше добро с Климентина. Макар, че… А какво ще ми 
кажеш за отношенията ти със Скарлет? 
- По-скоро за “Скарлетите”. Виждам, че Петър те е посветил в “нашата тайна”, 
но преди да говоря за тях, ще ти кажа какво мисля за твоя любим. С него сме 
приятели или бяхме от много години – още от VI-а мъжка. После ни съдиха 
заедно. Искрено казано, за него ми е най-мъчно. Имаше почти блестящ ум, 
който той удави в пиянството. Така умря надеждата, която, за разлика от 
Василев, той можеше да стане за българската наука. Главните виновници 
затова му развитие са копоите. Той не е единствения комуто разбиха живота и 
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бъдещето. Само, че и той има своя “принос” за съдбата си. Можеше да не се 
жени за Надка, да прави деца и после да се развежда. Можеше да мобилизира 
волята си, да завърши биология и след това да си избере специализация… 
- И какво? Да бъде изправен пред дилемата на Георги Василев, това ли му 
предлагаш? Нали оня ти казвал, че тук кариера се прави като партиец, а ти 
добавяш - и като доносник. 
- Краси, светът е широк и за един добър учен щеше да се намери място в много 
страни където все още такива бариери не съществуват. Но едва ли има смисъл 
да обсъждаме вероятност, която вече клони към нула. На него му пречи и 
болезнено накърненото му самолюбие. По време на нашето юношество и 
младост той ми се възхищаваше и се опитваше да ме имитира. Но за 
“получаването на моята роля” трябва да се плаща висока цена. Когато бях 
само 20-годишен, кадиите я оцениха с двадесетгодишна присъда. При това те 
слязоха под предвидения в закона минимум. Не по своя воля и още по-малко 
по волята на копоите. Ако Джугашвили беше жив, навярно с никой от 
деветимата, които бяхме в процеса, сега нямаше да можеш да разговаряш. 
Искам само да добавя, че когато планирах и извърших тези акции, никой не 
знаеше, че Сталин ще опне петалите след два дена. Така че случайността 
снижи цената, която трябваше да заплатя. В това отношение копоите правеха 
и в затворите всичко възможно, за да коригират “съдебната грешка”. 
Излизането ми от тюрмата беше следствие от събитията у нас и в света или 
както казват “мър-систите” – от историческата необходимост. Тя им попречи 
да ме унищожат. Те и сега не са се отказали от това си намерение, само че 
изглежда не са разбирали какво значи да имат насреща си един 
четиридесетгодишен патил и препатил враг. Но да се върнем към твоя 
приятел – на него хем му се иска, хем не му стиска. Струва ми се, че това е 
истинската причина за промененото му отношение, а не тази курветина, 
която той казваше, че обичал и нямало да ми прости “за дето съм посегнал на 
любовта му”. Дори веднаж каза, че щял да ме разведе с Климентина и да ме 
ожени за нея. Вместо да ми благодари, че го отървах по един брутален, но 
ефикасен начин от Вертеровските страдания, които не приличат на “40-
годишни дъртаци”, както казва майка ми, той ме понася трудно, сплетничи и… 
доносничи. За сега само на приятели. Между другото ти едва ли трябва да ми 
бъдеш благодарна. Защото изтръгвайки го от ноктите на малката истеричка, 
която е приковала вниманието си към нас и се опитва да чуе разговора ни, аз 
го натресох на теб... 
Направих “танцова стъпка” при която застанах с гръб към д-р Запрянова, иже 
нарицаема “Скарлет”, предоставяйки възможност и на Краси да се убеди в 
това, което й казвах в момента. 
- Все пак, Георги как можа да се търколиш в леглото с такъв парцал? Не 
помисли ли за Климентина, ако не си мислил за приятеля си? 
- Труден въпрос ми поставяш Краси… Аз добре бях решил да не се женя, но 
наруших обета си. Мен и идеите ми бяха и си остават враждебни на брака… 
- Тогава защо се ожени? 
- А задавала ли си същия въпрос на приятелката си? Вие сте толкова близки, 
че един напълно откровен разговор на тая тема би трябвало да е възможен 
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между вас. Прочее, ако не ровим в мръсното бельо на миналото, имам 
впечатлението, а и тя не го и крие, че сама е дошла до заключението за 
направената капитална грешка, когато е свързвала живота си с моя. Нещо за 
което я предупреждаваше и майка ми, но тогава тя й казваше “Майко, аз съм 
готова да отида с него на края на света!” Не зная как си е представала този 
край, но сега ми се струва, че той се е преместил и вече не е по-далече от 
старата Зоологическа градина – малко по-надолу от № 34 по ул. “Гурко”. 
Нашите чувства Краси са изпепелени, ако изобщо ги е имало. И нека не 
говорим за брачната вярност - за неща, които не съществуват. 
- Не си прав Георги, тя те обича още. 
- Нали тази нощ е на откровенията, защо да се лъжем? После не забравяй, че 
без да искам, съм чул някои от разговорите ви през последните месеци. 
Краси млъкна зачервена, а аз продължих: 
- Очаквах по-скоро да ме упрекнеш, че развалям семейството на “Скарлетите”. 
Но изглежда си разбрала колко смешен би бил подобен упрек. Още в “крехката 
възраст” на която е, Вили или Величка Марева (тя е “само” на годините на 
Христо Ботев) е сколасала да сложи такива рога на Стефан, че с тях той трудно 
ще влезе през вратите на рая или ада. Но има си такива мъже рогоносци на 
които украшенията по главите им прилягат. 
- Жесток си… 
- Не. Истината е жестока. Прочее, историята с жена му отдавна приключи. 
Преди известно време Севдалина ми телефонира, за да ми каже, че нейната 
ученичка, не знам дали знаеш, че Скарлет й е ученичка от Чепеларе, искала да 
ме види на всяка цена и щяла да ме чака в храма “Александър Невски”. 
- И ти отиде ли? 
- Краси мен не ми се разиграват сцени от епохата на романтизма…  
- А какво ще ми кажеш за Севдалина? 
- Виждал съм я само няколко пъти и това е недостатъчно, за да произнасям 
диагнози. Ако съдя по многото “ергенски пъпки”, които са покрили лицето й и 
приповдигнатия, неестествен тон в изкуствената игра, която се разиграва 
тази нощ, тя е сексуалноинтелектуална манячка. Но за нея Петър сигурно 
може да ти разкаже много повече… 
- Добре, а сега дойде и моят ред. 
- Ти си добра… до глупост и сигурно ще патиш. Не виждам светлина в твоя 
тунел, но ако я забележиш – внимавай да не е от идващ влак. 
- Благодаря ти за снизходителността. Доколкото разбрах ти не харесваш 
никой от присъстващите… 
- Всичко е прогнило, като системата и епохата в които живеем. Но не можем да 
се оправдаваме само с тях. В края на крайщата всеки от нас е могъл да направи 
своя избор, макар да е трябвало да заплати за това. 
- Като имаш такова мнение за всички, тогава защо стоиш толкова години с 
нас? 
- За камуфлаж… 
Краси млъкна от неочаквано откровенния ми отговор и се нуждаеше от 
известно време, за да си възвърне говора. 
- Но… но това не е ли подло спрямо Климентина? 
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- Ние сме квит. Тя се омъжи за мен, за да си отмъсти на “моряка удавник”, 
който беше нейната голяма любов и с когото си бяха лика-прилика. Сигурно 
знаеш, че бялата й булчинска рокля с която ни бракосъчетаха, беше неговият 
годежен подарък… 
- Леле Георги, не съм допускала, че някой може да бъде толкова злопаметен. А 
тя горката си мисли, че отношенията ви са се променили от скоро… 
- Зло не съм й мислил, живеехме като останалите брачни двойки, а някои дори 
ни облазяваха… 
- Кажи ми как виждаш собствената си съдба? 
- …Нашата сватба на която вие с Петър бяхте свидетели, не беше 
предумишлено деяние. Някои неща научих впоследствие и след обмисляне, 
приех свършените факти пред които бях изправен. Що се отнася до съдбата, 
като Прудон… аз се смея над нея… и освен това, все още мога да се надявам, че 
няма да свърша, като него – в леглото. 
Така завърши нашият близо двучасов… прощален разговор. Към него ме под-
тикнаха “кумата” и мрачното ми настроение. Той се превърна в 
рекапитулация на отношенията ми с блатната компания и обяснение защо 
толкова дълго бях в нея. Краси щеше да се “погрижи” изреченото да не остане 
само между нас, а да бъде спомен за присъствалите на тази, може би последна, 
вечер… 
Полунощ мина и аз настоях да си вървим, защото вече беше петък и “утре”, 
което бе настъпило, трябваше да съм на работа. Сбогувахме се с частта от 
компанията, която остана да продължи пиршеството и излязохме на чист 
въздух. С нас тръгнаха и “Скарлетите”. По пътя Величка Марева, която се беше 
натаралянкала, се държеше доста идиотски и предизвикателно. Беше хванала 
Огнян под ръка, а той запя, после се затичаха напред в тъмното и когато 
минахме през градинката на хотел “Рила” тя започна да къса цветя, които не 
знаеше кому да поднесе. Мъжът й, също пиян и затова събрал кураж, я хвана 
за ръката и със замах я просна на земята. Тя викаше Огнян на помощ, а той й 
отговори, че в чужди работи не се бърка и ако трябва, би помогнал на Стефан 
да я озъпти. Климентина ми каза, както ми се стори с подигравателин тон, че 
трябва да проявя кавалерство и да спася “бедната жена”. Може би Петровите 
закани бяха вече приведени в изпълнение и сега тя се опитваше да 
издевателства. Въпреки това отидох, подадох ръка на падналата жена и я 
вдигнах да стане. Беше в сълзи, които размазваха грима, който бе напластила 
върху лицето си и от миглите й се стичаха по бузите черни струйки от 
“сажди”. Стана ми жално и казах на Стефан, че няма да позволя насилие над 
беззащитен човек. Тонът ми го респектира и той не възрази, когато спрях 
едно такси, което се съгласи да вземе и петима ни. Отведохме първо 
“Скарлетите” до дома им в “Хаджи Димитър”, след което се прибрахме и ние. 
По пътя Климентина поднасяше Огнян и се заканваше да разкаже за нощните 
му подвизи на Венчето, а той й отговори, че д-р Марева не била негов тип. 
Разплатих се с таксиджията и влязохме тихо, за да не разбудим кооперацията. 
Огнян се качи горе в “мансардата на бляновете”, а аз заспивах прав, 
разсъбличайки се,. 
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Сутринта ме събуди телефона. Кой ли идиот звънеше толкова рано? Беше 
вуйчо. В гласът му се чувстваше уплаха. Отново някакъв тип с гаврещ се глас 
го попитал снощи, той ли урежда жителството на Гошо и подхвърлил, че ако 
продължава все така упорито, може да загуби своето и на семейството си. 
Затова Пенков искаше да съм престанел да разказвам пред когого й да е за 
постъпките му. Отговорих троснато, че тия дето му се обаждат си имат свои 
информатори и му повторих да престане да се занимава с моите работи – от 
тук нататък сам ще се оправям. Преди да съм успял да му затворя телефона 
той каза, че искал да се видим. После се обади Краси, която останала у 
Петрови и се готвеше да отиде в БТА, искаше да ни предупреди с Климентина, 
че ако се обади стария Хайдутов да му кажем, че е спала в нас. 

* 
Програмирането беше към своя край. Оставаше да се довършат още няколко 
програми, сортировачните също бяха готови и тестванията бяха в разгара си. 
На обед не ходихме с Белчевска на стола, а си купихме саламени сандвичи от 
близката будка. През обедната почивка тя ме замоли да я придружа до 
френското училище на “Патриарха” и “Раковска” където искаше да запише 
дъщеричката си, която беше влязла в училищната възраст. Тя искаше да 
използва вида ми на отговорен другар пред администрацията на училището. 
Бях й обещал отдавна и направил някои справки, макар и да бях скептичен, но 
тя се оказа права. Почуках на вратата на която беше закована емайлирана 
табелка с надпис “Дириктор”. В кабинета, зад голямо бюро седеше жена на 
средна възраст. Когато ме видя със силно прошарената ми коса и брадичка, с 
“позлатени” очила и облечен в зелената риза на покойния вуйчо Митко, който 
беше човек с вкус, тя скочи от мястото си и с раболепна усмивка излезе да ме 
посрещне, а аз със жест поканих Данчето и щерка й да минат пред мен. 
Ръкувахме се с директорката, която дори не посмя да ме запита кой съм. Явно 
ме беше взела най-малкото за генерал в оставка, ако не и за “член-
кореспондент”. 
- С какво мога да Ви бъда полезна, другарю… 
- Константинов – добавих с тон, който прозвуча укорно, че не ме е познала. 
Използвах смущението й и продължих – другарко, водя Ви внучката си, за да я 
запишем за училище. Нашата дипломация ще се нуждае и от франкофони.  
Без всякакви възражения, “другарката директор” ни покани да я последваме, 
въведе ни в канцеларията при секретарките и се обърна към едната от тях:  
- Иванова, уреди формалностите по записване на внучката на другаря 
Константинов за новата учебна година. 
Тази, която нарекоха Иванова, разтвори някакъв голям тефтер, а Белчевска 
продиктува данните на детето, след което й връчиха формуляр, който 
трябвало да се попълни. Директорката каза, че можело да бъде изпратен и по 
пощата. Всичко отне не повече от пет минути. Навън в коридора й благодарих 
за нейната отзивчивост, стиснахме си ръцете и й казах “Довиждане”. Тя ни 
изпрати, чак до външната врата. Едва сдържах смеха си. Не бях Хлестаков, но 
очевидно живеехме в Гоголевската епоха. Поне свърших едно добро дело… 
Опътихме се към апартамента и усетих, че копоите отново са зад мен. Макар, 
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че беше събота, работехме целодневно, за да приключим проекта в срок. 
Следобеда реших да разиграя един малък етюд за всеки случай. Както 
преглеждах резултатите от последния тест, се свлякох върху масата и 
уплашената Белчевска, мислейки че умирам изскочи, като тапа навън в 
съседната стая. Колегите ме заобиколиха и се суетяха в желанието си да ми 
помогнат. Доне-соха вода да намокря главата и гърдите си, а аз се бях проснал 
по гръб върху двете маси. Замолих Дочка да се обади на телефон 9-35-45 и да 
съобщи, че имам тежък проблем със сърцето. Да продиктува адреса и да 
доведат д-р Генов да ме прегледа. Дочка съобщи, че се е обадил мъж и й казал, 
че до четвърт час ще бъдат там. Беше телефона на пора Пеев. Замолих всички 
да излязат от стаята като оставят вратата полуотворена. 
Генчо влезе с докторската чанта и започна да ме разпитва, какво се е случило. 
Навървих му едни симптоми за които бях чел в книга на тате по сърдечни 
болести, които сигурно можеха да объркат и средно добър кардиолог, а Генов 
беше само “интернист”. Премери ми кръвното налягане, после ме преслуша и 
заключи, че не намира нищо тревожно. Отдаваше това на преумората и 
жегата, а придружаващия го пор каза, че всичко идва от нередовното пиене. 
На въпроса ми може ли да е инфаркт (аз продължавах да лежа неподвижно 
върху бялите маси), докторът каза, че изключва такава диагноза, но все пак 
ме посъветва преди да тръгна за морето, да си направя един по обстоен 
преглед при професор Цончев. Полека се навдигнах от масата, благодарих му и 
след като си излязоха казах, че ще отида вкъщи да си почина малко, но 
довечера ще бъда в завода, където ще тестваме цялата верига. После замолих 
Стефчо да доведе едно такси, за да се прибера. Когато и това бе сторено, взех 
чантата си, пожелахме си “до довечера” и бавно, бавно заслизах по стълбите. 
Долу пред вратата на улицата ме чакаше колата. Качих се и казах на шофьора 
да кара към “Гурко” до вътрешното министерство. След като му дадох една 
двулевка, излязох и като пребито псе се прибрах, оглеждайки улицата. Моите 
палаши ги нямаше. Наверно не видяха, че се прибирам с такси и бяха 
изтървали “ди-веча”. Вкъщи нямаше никой и аз си легнах. Събуди ме 
Климентина, която влетя в стаята. Дори не ме запита защо съм се прибрал 
толкова рано. Отклоних поканата й да вечеряме, станах и излязох да се видя с 
Пенков преди да тръгна за завода… Той ме покани за вечеря. Бяхме само 
тримата - те с вуйна Кира и аз. След като се нахранихме жена му си легна, а 
ние останахме в хола. Опита се, без присъщия си оптимизъм да поведе 
разговор за нови постъпки, евентуално чрез съда или Тодор Живков. От 
погледа ми разбра, че съм безкрайно отекчен. Само му казах, че е време да 
напишем писмо до Аллаха. Попита ме давам ли си сметка какво би означавало 
едно мое отиване в провинцията? Отговорих, че се лъже: Вече не става дума за 
изпращането ми в провинцията, а “там де птичките не пеят и любов не цари”. 
- Имаш ли сведения и има ли основания за такава мярка? 
- Тодоре, подобен разговор имахме преди повече от двадесет години, когато 
ме увещаваше да се прибера, а ти си щял да уредиш нещата, ако са дребни. 
Както виждаш, сега ти не можа да уредиш един още по-дребен въпрос. 
- Отново ли си се забъркал в някоя опасна и необмислена авантюра? 
- Бомби не съм слагал, но вашите изглежда се страхуват и от думите. 
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- Какво и къде си говорил? 
- Всичко и навсякъде… 
- Това няма да ти простят… 
- Прошка не моля от никого, защото и аз нямам намерение да прощавам 
никому. И ще видим кой – кого? 
Последните ми думи прозвучаха заплашително и вуйчо само рече: 
- Дано не станеш зян напразно, ти знаеш, че те обичам повече от син – в очите 
му имаше сълзи. 
- Рано е да ме оплакваш. И не забравяй, че вече съм на два пъти по двадесет!  
Дълго още разговаряхме иносказателно и към 22,30 часа станах да излизам. 
Вуйчо дойде с мен да ме изпрати, мислейки, че ще се прибирам на “Гурко”, но 
аз се опътих в обратна посока към тролейбусната спирка на “Патриарха”, в 
посока към “Цариградското шосе”. 
- Къде отиваш посред нощ? 
- На работа – отговорих, което беше самата истина, но и той не ми вярваше, 
когато се качвах в тролея. 
– Ще ти се обадя утре, лека нощ. 
През задното стъкло го видях осветен от нощните лампи да гледа след 
тролейбуса, чак докато зави по “Толбухин”… 

 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 

ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Голямата ангажираност на вуйчо с уреждането на жителството ми е навела 
копоите на мисълта да го проучват, което те са сторили на 06.06.1973 г. 
 

“Проучването” 
се извършва по партийна линия, без “агентурни и технически мероприятия”. 
В резултат на това всички моменти от биографията му, които биха могли да се 
превърнат в “отекчающи вината обстоятелства” са замазани. Вместо да 
пишат, че е бил “фашистки кмет” от 1934 до 1940 г., те са отминали факта без 
всякакви коментарии. В замяна на това са отбелязали, че  е  
“Член на БКП от 1930 г. За участие в антифашистката борба, като е извърш-
вал специална работа, е признат за активен борец III степен… Като член на 
БКП е просветен и винаги на принципни партийни позиции, активен и делови. 
Взема отношение по разглежданите въпроси. Проявява се като добър оратор с 
изключителен интерес към международните събития. Събира много матери-
али, включително непубликувани в печата и когато изнася беседи в квартала, 
те са любопитни (!) и се слушат с голям интерес. По характер е тих, скромен, 
честен, непримирим спрямо нередностите, отзивчив и трудолюбив. Уважаван 
е от всички. Не е известно дали има връзки с чужденци.. В морално отноше-
ние е запазен. Води добър семеен живот. (Следват сведения за семейното му 
дърво, чак до внучката.) Няма близки засегнати от мероприятията на 
народната власт и такива в чужбина…”  
В това “Проучване” всяка дума е неверна. Всяка фраза – лъжа. Достатъчно е да 
се сравни с това, което може да се прочете в моя “роман” където се намира и 
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моята “Антихарактеристика” на любимия ми вуйчо Тодор Александров 
Пенков с когото прекарахме цяли десетилетия в разговори и спорове... 
 
В “Справка” на зам.-началника на VI у-ние полк. Копъров от 06.06.1973 г. пише: 
“Тъй като има вероятност по различни пътища да се ходатайства за обекта да 
му бъде уредено софийско жителство, необходимо е да се уведоми Софийско 
градско у-ние на МВР да не се разрешава жителство на същия.” 
Екземпляр от нея е изпратен и до “др. генерал Минев”, а в резолюцията си  

полковника е записал: “Да се остави за след Реализацията!” Само, че и 
той, както колегата му Гелков не са отдали необходимото внимание на 
готвения “ответен удар”, който щеше да анулира всичките им “разработки”, 
“реализации” и “филтрации” след което нямаше да им остане нищо друго 
освен да ги сдадат в архива и да си посипят главите с пепел. 
  
При евентуален провал на плана им да “реализират физическата ми 
неутрализация” юридически, чрез един “съдебен процес на века”, копоите са 
възнамерявали да ме изпратят в по-добрия свят via “свинските черва” в 
свинарника на остров Белене. За целта след тримесечна непосилна работа те 

не са успяли да завършат черновата на  “Предложение” № 9454 от 
26.VI.1973 г. за филтрация на обектите на ГДОР “АНАРХИСТИ” в което са 
предложили “изпращането ми в Белене за 5 години” и “изселване завинаги от 
София” на “свързаните” с мен “обекти” - Петър Пеев и някогашната му 
“интимна” севда Севдалина Байчева.  
За да уязвят моята идейната принадлежност и да оскърбят революционната 
ми чест, копоите са навързали в едно с мен бивши затворници, разжалвани 
партийци и разни субпродукти на социализЪма... Във въпросната чернова 
фигурира поменник от “лица, които е трябвало да бъдат филтрирани, като 
връзки на тримата обекти”:  
1) Димитър Гачев,  2) Любмил Козарев, 3) Павел Ст. Каръков, 4) Стефан 
Бангиев, 5) Георги Василев, 6) Красимира Хайдутова, 7) Боряна Байчева, 8) 
Андрей Райчев, 9) д-р Георги Доцев, 10) д-р Васил Сарамандов, 11) Лазар 
Цветков /сбъркан с “Кривогледия” – Лазар Георгиев/, 12) Мирослав Иванчев, 
13) Стефан Кожухаров, 14) Веселин Дашин, 15) Златко Калайджиев, 16) Мичон 
Войковска, 17) Малей Малеев, 18) Марин Стоянов, 19) Христо Събев, 20) 
Димитър Янков, 21) Кирил Ряпов, 22) Мария Стоева, 23) Стефан Вълков, 24) д-
р Величка Марева /”Скарлет”/ и съпруга й Стефан Запрянов. (NB: Само за 
забъркването ми в тоя говнян качамак “органите” заслужават да бъдат… 
скопени.) 
В тая каша от нямащи нищо общо по между си жертви, не фигурира 
Климентина, макар че след промяната от 10.11.1989 г. тя стана дисидентка № 
?? в списъка на М. Неделчев и ми се сърдеше защо съм писал “бедната ми 
съпруга, която трябваше да плати сметката след като ме изпуснаха”. До 
бягството ми тя никога не е била в “обект”-ива на ДС. Копоите не са обръщали 
внимание на бръщолевенията й и не биха я интернирали, ако бях попаднал в 
лапите им! 
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За да стигнат до измъчените полицейски конструкции и “доказателства” в 
“Предложенито”, копоите са събрали цяли томове от “документи” за 
дисидентско-сексуалните фантазми и маниакалните истории на Седвалина 
Байчева, на бъдещият Атомен поп Христо Събев, на Петър Пеев, Величка 
Марева - “Скарлет”, Георги Василев, Иво Райков и други “съидейници” и 
“връзки” на “главния обект” на ГДОР “Анархисти” ГКГ. Отпечатването на тези 
“агентурнотехнически мероприятия” в обемиста, може би, многотомна “жълта 
книга” би било още една илюстрация на “високопатриотичната, 
професионална, ефикасна и резултатна работа на органите и тяхнахта епична 
борба срещу терористическата дейност и идеологическата диверсия на 
озлобениите класови врагове в служба и на издръжка на международния 
империализъм”.  
Поместил съм обширни извадки от съчинението на някакъв бимбашия – зам.-
началник на IV отдел от VI у-ние на ДС…………….. , което е трябвало да получи 
“съгласието” на началника на VI у-ние на ДС – генерал-майор…….…………. и н-ка 
на следствения I-ви отдел на ДС генерал-майор………………, след което  да бъде 
“утвърдено” от първия зам.-министър на МВР и шеф на Сигуранцата генерал-
полковник…………….. Забравен е главният прокурор на НРБ, който “разрешава”. 
Многоточията са за непопълнените данни, за датите и подписите на палачите 
от “Йерархията” (Гелков, Копъров, Ив. Димитров, Петър Стоянов, Григор 
Шопов), които са решавали кой трябва да умре и кой да живее.  
 

“П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ”-то 
започва с личните данни на “лицата, предложени за филтрация”. Подчертава 
се “реакционността” на тяхните близки и роднини и се напомня миналото ми: 
Още в полудетската си възраст “Главният обект е автор на лозунги с вражеско 
съдържание за които е изключен от гимназията. През 1952-1953 г. създава 
терористическа група, която си е поставила за цел да подкопае устоите и 
авторитета на НРБ пред международната общественост и злепостави стра-
ната ни. Групата е търсила помощ от Английската легация, БелгИската, 
ШвИцарската, Югославската и др., но такава не им била оказана. 
Под ръководството на КОНСТАНТИНОВ е бил взривен апартамента на 
културния аташе на ГДР на ул. “Оборище” и паметника на Сталин в Парка на 
свободата. Замисляли са да сложат отрова във водохранилището на София, да 
убият прокОрора Петрински след което да минат в нелегалност и водят 
нелегална борба срещу установената власт в НРБ и при подходящ момент да 
избягат в Гърция и потърсят помощта на американците. 
За тази му дейност Константинов е осъден на смърт, но в последствие 
присъдата е била замИнена на 20 години поради медЕцинско 
освидетелсВуване като психопаД /задраскано е шизофрИник/. В затвора е 
лежал 10 години, имал е много лошо дължание за което е бил карциран и 
преместван в различни затвори. 
След излизането му от затвора записва математическия факултет при 
Софийския университет, завършва го през 1969 г. Работи в изчислителния 
център при М-во на вътрешна търговия. Тук е успял да спечели доверието на 
ръководството в резултат на което е бил издигнат за началник отдел. 
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По даНи на аг. “Маша” от ……….1972 год. КОНСТАНТИНОВ е предал снимки на 
обекта “Фанатичка” за да му бъде изготвен фалшив паспорт с цел да напусне 
пределите на страната ненаказано. 
Въз основа на горното: открит бе ДОР за проверка на данните. 
От проведеното М”Родопи” на 21.02.1973 г. в домът на Димитър Михаилов 
Гачев, живущ в гр. Пловдив, активен лидер на троцкистите в НРБ, се установи, 
че обекта стои твърдо на вражески позиции, проявява интИрес за 
провежданите в миналото наказателни операции на Партията срещу 
фашиските управници и пр. Сравнява нашата Партия с партията на Мусолини. 
(NB: Което обяснява интИреса му към наказателните операции срещу 
фашиСките управници.) Отправя остри нападки към КПСС и БКП. 
Разпространява вицове и клевети по адрес на отговорен държавен и партиен 
ръководител. Споделя намеренията си за евентуално бягство от НРБ за да 
отиде на Запад и се отдаде всецело на революционната борба…” 
Следват локуми за “връзките” ми с Пеев, Севдалина и поп Фори, които били 
“създали през 1972 г. “кръжец”, имащ за цел да организира и прЕобщава 
студенСката младеж към организирана борба срещу Народната власт, но по 
идейни различия “кръжецът” се е разпаднал, а Събев (Фори) фЕлтриран.” 
Тези и още мното други пикантерии за “кръжеца” били постъпили от 
доносничките “Ирина” и “Румяна”. А получените даНи от М-”РодопА” до 
голяма степен потвърждавали получените преди това даНи.”  
Следва най-голямото “разкритие на органите на сигурността”: 
“На 25.05.1973 г. по предварителна уговорка в ресторант “Крим” се събраха 
Константинов, Пеев и Людмил Козарев – царски офицер, изселен завинаги в 
Троян. От организираното М”РодопА” (и най-вече от Пеевите пиянско-“хумо-
ристични” свинщини) се установи, че всички стоят на вражески позиции и 
ненавиждат Народната власт (обратното би било перверзна, садо-мазо 
любов), ЧЛЕНУВАЛИ В СЪЮЗ и ЗА ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ НОСЕЛИ ЗНАЧКА.”  
По дани на аг. “Емил” на ръководство при V-то райоНо у-ние е видно, че обекта 
в началото на т.г. се е срещал със Стефан ВЪЛКОВ от Асеновград, активен 
легионер, участвал в бандитска група за което е осъждан на смърт, в 
последствие на доживот и изтърпял присъда 18 години затвор. 
От проведеното външно наблюдение на обекта Константинов се установи, че 
често се среща с Петър Пеев, Стефан Бангиев, МИХАИЛ ДАШИН, Кирил Ряпов 
участник в бандитска група която нападна лагера на РМС в “Осогово” и др. 
Пред свои съидеНици и съпругата си Климентина, Константинов не пропуща 
случай да прЕдемоСтрира, че той е човек на действието и ако реши може да 
извърши акт с тежко последствие и избяга на запад.  
От М-”Родопа” е видно, че при разговор с Лазар Иванов ЦВЕТКОВ – обект на 
отдел I-ви при у-ние VI ДС – той е споделил, че предстоело издигането на брат 
му Огнян Константинов  за н-к на Стройрайона в Благоевград, но една сутрин 
през м. май т.г. при него отишъл първия секретар на окръжния комитет на 
БКП и му казал, че не може да го издигне на тази длъжност поради това, че 
брат му ГЕОРГИ се занимавал в момента с активна вражеска, антинародна, 
антидържавна и антипартийна дейност… По повод на това казал, че ако 
разбере, че е предстоящо арестуването му веднага ще изчезне и няма да си 



 346 

играе на дребно. (NB:Копоите отново бъркат “обектите” – моят е Лазар 
ГЕОРГИЕВ!) 
Като се има в предвид, че обекта стои на старите си анархистично-
терористични позицИ и развива активна антидържавна дейност и това, че е 
психопаД за което е освидетелстван още през 1953 г, както и 
терористическите му увлИчения и това, че живее в близост на МВР, не е 
изключено КОНСТАНТИНОВ да извърши тежко престАпление и ще бъде късно 
да му бъде търсена съдебна отговорност. 

П Р Е Д Л А Г А М 
(удивително мека мярка, ако се вземе под внимание мотивировката) 

Да бъде извършена филтрация в отдел I-ви ДС на: 
1. ГКГ, роден на 15.05.1933 г. в Благоевград, осъждан за терористическа 
дейност, времено живущ на ул. “Гурко” № 34 – София, след филтрацията да 
бъде изпратен за 5 години на Белене. 
2 и 3. За П.П.Пеев и Севдалина П.П. (която, ако се съди по сгрешеното име, са я 
смятали за жена на първия) е предложено абсолютно немотивираното им 
изселване завинаги от София. 
Следват още двадесет и една  “връзки” за които няма никакви обвинения, но 
от които, при известни усилия от страна на “следствените органи на ДС”, може 
да се получи “процеса на века” в който наред с троцкиста Гачев, монархиста 
Козарев, антипартийния Дашин и легионера Ст. Вълков ще бъдат включени 
множество минали, настоящи и бъдещи доносници, ред непознати 
“кръжочници”, като се почне с поп Събев, Златко Калайджиев, Мичон 
Войковска, Малей Малеев и др. и се стигне до… Андрей Райчев, който “работел 
при Константинов” и фамилията Запрянови (“Скарлетите”) – приятелски 
връзки на Пеев и Севдалина”.  

Белогвардейските “комари” не са включени… засега. Да се прави разбор и 
анализ на подобен “документ” е губене на време. Все пак си струва да се 
отбележи, че: 
- Сред “обвиняемите” няма нито един анархист. 
- Не съществува, почиваща на каквито и да е факти и данни, мотивировка за 
“ПРЕРАСТВАНЕТО” на ДОР “ТЕРОРИСТ” В ГДОР “АНАРХИСТИ”, нито за  
последвалото включване на Пеев, Севдалина и другите в “Предложението”. 
- Прави впечатление леката ръка с която копоите разбиват живота на 
съвършено невинни хора., които са набелязали за вербуване.  
- След толкова, скъпоструващи агентурни, технически и оперетни 
“мероприятия” копоите не са установили нищо, освен моите враждебни на 
казионните разбирания, които аз никога и пред никого не съм крил, 
включително и пред партийните, полицейски и бюрократични бонзи. 
- Страховата психоза на чекистите за скъпоценната им кожа (“обектът стои на 
старите си анархистично-терористични позицИ и живее в близост с МВР”). 

* 
В обектива на ДС, както знаем, от доста време са се намирали “Комарите”, чрез 
които копоите започнаха моето ДОР “Терорист”. Всеки от тях е имал своето 
“Обектово досие”, които са обединени в групово за което е имало известни 
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основания, напълно липсващи в моя случай на групиране с “анархисти” от 
рода на… Пеев, Севдалина, бъдещата “Светулка” – Христо Събев и др. От 
проведените агентурни мероприятия срещу “комарите”, отбелязвам по-долу 
част от доноса на  неидентифициран агент “Крайчев”, която има отношение 
към мен. Доносът е от 27.06.1973 г. и е приет “на закрито” от подполк. 
Николов, зам.н-к на II отделение от II отдел към VI у-ние на ДС. Копия от него 
са отправени към ГДОР “Комари” и ГДОР “Анархисти” в чиито томове го 
намерих през 1998 г. По известния “конспиративен” маниер доносникът 
говори от трето лице, единствено число: 
“На 26 юни 1973 г. приятелят ми отишъл в дома на Беляковски, ул. “Венелин” 
№ 11. С отиването, по негова молба приятелят ми му занесъл една метла с 
дълга дървена дръжка, защото не можел да се навежда да си помете. 
Беляковски останал много доволен. (NB: Наверно, защото след като е сторил 
белята, Беляковски е могъл да яхне метлата и отлети “в царството на вечния 
мрак”). В момента той рисувал една нова картина “Дон Кихот” от ДОМИЕ. В 
заведения разговор Беляковски обяснил, че тази картина била за неговия 
приятел, който бил взривил паметника на Сталин /разказал още веднаж 
историята му/ след което казал, че жена му казвала, че той бил един Дон 
Кихот и нямало да оправи света. Ето сега той бил добре, имал хубава работа, 
занимавал се с кибернетика, имал и апартамент, но все бил недоволен. (В тези 
свои изказвания Беляковски изпуснал, че приятелят му се казва 
Константинов – математик)… След това Беляковски извадил снимки и ги 
показал. На първата той бил с един човек в поза на “Брудершафт”. Беляковски 
обяснил, че това е Константинов, а зад тях Макаров пиел от една чаша. На 
втората снимка седяли две жени на около 30-35 години. Беляковски обяснил, 
че тази, която седяла до него била кандидатката на Макаров, а другата – 
съветска гражданка (NB: Олга Лихачова от ленинградските дисиденти.) Той 
обяснил, че кандидатката била от Париж, майката била лекар, имали две коли 
и къща в Париж. “Тя била много отракана жена и не будела никакво съмнение 
сега. Работела в нашия университет с кибернетика. По-рано ходила в 
Ленинград където я следили много, но тя била много курназ и един ден дори 

казала на този, който я следял: “Днес Вие сте с друго палто?” Тя - казва 
Беляковски - ръководи каналите и най-вероятно е агент на 
американците.” (NB: Готова е! – както казват сърбите.)  
На снимката до Беляковски седяло същото лице от първата снимка, което 
пиело Брудершафт с него. То е с очила с тънки рамки /вероятно дубле/ и 
брадичка. (NB: “Лицето с очилата и брадичката” е моя милост и май след тези 
бръщолевения на Беляковски с които той иска да се изфука пред доносника с 
“връзките” си, няма да има особени проблеми за провъзгласяването ми като 
“агент и защо не резидент на американците”!)… Беляковски обяснил, че тя 
сега щяла да дойде в България през м. август затова Макаров се е отказал да 
ходи тази година в Съюза, а си шие нов костюм с жилетка. (NB: Затова, по 
всяка вероятност, до този момент копоите са бавили ареста ми в очакване да 
пристигне “американската Мата Хари” - Катрин Лвов или още “Фанатичка” в 
“груповата разработка” на Сигуранцата, след което ще ни навържат три 
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синджира роби във въпросния шпионско-диверсионен-анархо- 
белогвардейско-терористически и монархо-фашистки Център или Заговор  и 
тогава “Тука ли си, там стой!” - На едни ще скроят дървен балтон, както беше 
обещал Дюлгеров на брат ми, на други раирани костюми без жилетки, а 
чекистите ще получат още звездички по пагоните си, ордени и мангизи, като 
награда за високопатриотичната си дейност при спасяването на изпадналото 
в опасност Отечество, без да говорим за “заклеймяването на империализма, 
който иска да подкопае мирния труд на съветските и другите братски 
народи!”) Освен това, Беляковски обяснил, че Макаров няма брат, а двама  
братовчеди от които единият живеел в Брюксел. (NB: Ето ти я и “връзката с 
емигрантския НТС /Народный Трудовой Союз/ с което работата става съвсем 
дебела, а порът Пеев щеше да напише след 30 години в смръдливото си 
книжле “в защита на професионализма на копоите”, че всичко това било мои 
измислици…) 
След това станало дума за последните две книжки и Беляковски казал на 
приятеля ми да ги върне, тъй като Константинов чакал да ги чете. (NB: Ой-ой-
ой!) 
ЗАДАЧАТА, която е поставена след доноса на “Крайчев” е формулирана така: 
“Да се отнася със съчувствие към Беляковски и се отзовава с готовност на 
молбата да му помага с каквото може за създаване по-голяма близост със 
същия и спечелване още повече доверието му. Да проявява по-голям интерес 
за личността на Макаров и отношенията му с френската гражданка, негова 
кандидатка за женитба. С Макаров да се държи учтиво, но внимателно. Да се 
стреми да спечели доверието му.”  
(NB: След тези и серия други агентурно оперативни/оперетни “мероприятия” 
и след като са изтървали “свързващото звено” тоест мен, копоите е трябвало 
да се задоволят с “разбиването на заговора” на няколко по-малки процеси 
един от които е на “Комарите”. В него Макаров получи петилетка, Катята – 4 
години, а Беляковски – 3 години. Ако се съди по случилото се, може да се 
заключи, че “Реализацията”, която е завършила със съд, не изключва и 
вербовката: Катрин Лвов е освободена от затвора след няколко месеца и си 
пристига във Франция. Макаров си изтърпява наказанието в Старозагорския 
затвор, работейки в дърводелната /където два работни дни се зачитат за три/ 
и след излизането си от там го пускат да замине за Франция, където сключват 
брак с Катя, а Беляковски завършва живота си там, в затвора. За него Николай 
ГАЛЕВ, както споменах вече, пише в своите затворнически спомени “В ИМЕТО 
НА ЧОВЕКА”, че са били в съседни килии на наказателното отделение в 
старозагорския затвор и в предсмъртните си дни старецът се изповядал, че 
сега плащал за греховете си в сибирската каторга, където бил пречупен, 
капитулирал и се съгласил да доносничи за другарите си.) 
 

Върху една от черновите на “Предложението” фигурира датата 14 юли 1973 
г. За сега причините, поради които задържането ми е отлагано са неизвестни. 
Предполагам, че копоите са имали проблем с избора на начин за 
експедирането ми в “отвъдното”. С помощта на съдиите или на 
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милиционерите? “Реализацията” на първия вариант се е нуждаела от доста 
свидетели, самопризнания на хора от най-различни идейни и политически 
хоризонти и най-вече от пристигането на Катрин Лвов от Франция през месец 
август, за да бъде превърната в липсващото свързващо звено между “анархо-
монархо-легионерско-троцкисткия и т.н.,и т.н. терористически център” и 
западния империализма с неговите шпионскодиверсионни централи… 
Надявам се, рано или късно, да се добера до непредадените ми досега 
документи от досието, които ще дадат отговор и на този въпрос. Със 
сигурност обаче мога да твърдя, че децата на тези, които е трябвало да ме 
арестуват са имали голям късмет. Защото през 1973 г. бащите им можеха “да 
загинат при изпълнение на служебния си дълг” и те да осиротеят в 
годишнината от Великата френска революция.  
 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
От 21.06.73 г. е още едно “Съобщение” за разговор с Беляковски, който ни е 
дошъл на гости. От него са изхвърлени онези части в които, страдащата от 
логорея моя “другарка в живота” го прекъсва многократно и които са по-
подходящи за един “битов роман”: 
“Б.: - Как е работата? (Как дела? На руски.) 
Г.: - Нищо особено няма. (NB: Не искам да посвещавам много хора в 
последните развития.) 
Б.: - Няма. Значи затвърди се положението? 
Г.: - Не, нищо не се е затвърдило, но няма и влошаване. 
Отвън пристига Климентина и както обикновено започва със своите охкания, 
заседания, докторати, рецензии и т.н. Аз я прекъсвам резко, за да продължим 
наченатия разговор: 
Б.: - Питаш за събития? Сега двамата големци се събраха, за да я решават. 
Г.: - Пазарлъците не са ново явление в нашата епоха… 
Б.: - Но, кой кого ще излъже? Във всеки случай това забавя прогреса… 
Г.: - Да, сега както казваше Чърчил избират позора, а после ще имат и войната. 
Нали го помниш? 
Отново се вмесва Климентина и отново я прекъсвам защото ни занимава с 
нейните Кръстю Геновци, “оная свиня Васил Колевски”, Куев, Митка Гръбчева 
и пак за докторските дисертации. Тя въздиша като многострадална Геновева. 
Б.: - Какво въздишаш? Живеете при социализма и въздишате. За какво ви 
освободихме, за какво се бихме? 
Според Климентина и най-лошият мир все пак е по-добър от най-хубавата 
война, особено на сегашния етап. 
Г.: - Когато чуя подобни “мисли” искрено съжалявам, че не мога да натисна 
бутоните… 
К.: - Слушай, на бодлива крава знаеш, че господ рога не дава, а на мен 
например не ми се умира. 
Б.: - Не, защото не сте преживяла нищо. В СССР казват: “По-добре ужасен край, 
отколкото ужас без край”. По този въпрос ние спорим и с Макаров. Той е 
момче, което нищо не разбира. Кое е по-добро – да влезеш в банята и от-горе 
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да ти се изсипе циклон Б и да умреш веднага или 25 години да работиш в 
Сибир? Ние знаем кое е по-доброто. 
К.: - Все пак хората оживяват… 
Г.: - Защо в Сибир? Ти да не би да мислиш, че е по-добре да живееш в нашето 
общество, отколкото в Сибир? 
Б.: - В Сибир по-зле ли е? 
Г.: - По-добре е. Там нямахме катинари на устата. Там можехме да кажем ка-
квото искаме. Там четяхме, там размишлявахме. 
Б.: - Вярно е. По-малко подлост видяхме и повече човещина. 
К.: - Човещината се проявява навсякъде… 
Б.: - Навсякъде ли? Днес много ли нейни прояви видяхте? 

К.: -Имаше два-три момента когато се поглеждахме съучастнически 
и си казвахме по някоя хитра дума с която се разбирахме. 
Г.: - Дисиденти и дизинтерни им казвам аз на такива… Брат ми чакам. Той 
идва на работа тук.. 
Б.: - Чудесно, сигурно ще може да ти помогне в тази работа.. 
Г.: - По-скоро аз му “помогнах” да дойди тук, нали ти разказах за случая. Беше 
го извикал първият секретар на БКП в окръга и му казал, че съм бил засилил 
подривната си антипартийна, антинародна и антидържавна дейност. 
Б.: - Чудно ми е. Та това е дисциплинарно наказуемо, един комунист да каже 
такова нещо, което не е от неговото ведомство, това е много голямо нещо. Как 
е можал да го каже? 
К.: - Сигурно не е съобразил. 
Б.: - Надявам се, че не е толкова глупав, но дали с това ще свърши всичко? 
Г.: -Какво значи да свърши? Той е казал: “Ще бъдат взети мерки срещу него”, 
тоест срещу мен. Аз се видях с брат си в същия ден, в който те са водили този 
разговор. Нали, ако наистина е имало нещо толкова сериозно колкото му е 
казал, след като съм предупреден аз щях… (жест с ръката към Драгоман). 
Б.: - Точно това е нелогично и неразбираемо. Как може човек на такъв пост да 
изпусне такива думи! Много е чудна тая работа. 
Г.: - След обясненията, които имахме, брат ми е имал втора среща с него. Той 
му казал, че сведенията за мен били получени от шефа на столичното 
управление на МВР – ген. Минев. И ако аз съм искал можело да отида на 
обяснение с генерала. Казах на брат ми, че аз живея на “Гурко” 34 и че нямам 
никакво желание да разговарям с тях, но ако някой иска да ме види, може да 
заповяда. 
Б.: - Ама ти така ли каза? 
Г.: - Да, сега няма какво да се обяснявам с тях. Много е рано още! … Ако е живот 
и здраве! 
Б.: - Някаква кампания ли има в София за прочистване? 
Г.: - Имаш предвид моя конкретен случай ли? Не мога да ти кажа. Но с 
инспекторите от ДС, които се занимаваха с нас в различните затвори и в 
Белене съм имал доста сблъсквания и съм им казвал хиляди пъти повече от 
това, което си позволявам да кажа сега. Знаеш каква е атмосферата там и че 
място за гъвкавост и еластичност няма. 
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Влиза Климентина и се оплаква, че не е добре. Константинов я подканва да си 
легне. Тя възразява, а госта се обръща към нея.  
Б.: - Вие искате много от Вашия съпруг. 
К.:- Няма да си легна докато не разбера какво толкова много искам от Георги. 
Г.: Би трябвало да си го разбрала досега, за да не е нужно г-н Беляковски да ти 
обяснява. 
К. Към Беляковски: Трябва да Ви кажа, че той не се нуждае от самочувствие. 
Има си го в излишък. 
Г.: - Аз наистина не се нуждая от това да ми повдига някой самочувствието, но 
както и да е, да продължим нататък… 
Б.: - Не, чудесна двойка сте! 

К.: - Превъзходна, но по-добре беше да си бъдем поединично. 
Г.: - Една взаимна грешка. Стават такива работи. 
Беляковски се смее, а Георги продължава с темата за затвора. 
Г.: - В резултат на тия схватки, мнозина от тях получаваха алергия при 
срещите ни в затвора. Това беше създало една ненавист към мен и смея да 
твърдя (това не е мания за преследване), че те положиха доста усилия, за да 
ме ликвидират. Попречиха им известни обстоятелства. Първо, не можаха да го 
сторят по съдебен ред, защото междувременно умря Сталин, а Берия го 
заклаха. Тези неща оказаха известно влияние върху международната 
ситуация, а в тяхните редове настъпи определен смут. Тук съветски 
посланник беше Бодров… 
Б.: - Беше добър човек. 
Г.: - Това не ми е известно. Но един приятел на моя вуйчо – писателя Кръстьо 
Белев – беше съветски шпионин. (Той е по-добър шпионин, отколкото 
писател. Въпреки това беше изпаднал в немилост пред Вълко Червенков 
поради някакви схватки между тях.I Независимо от всичко, той си е 
поддържал връзките със съветските дипломати и представители у нас. По 
време на процеса, по молба на вуйчо ми е ходил при Бодров, за да му разкаже 
за нашия случай. Тогава посланникът е казал за съда: “Мнението на нашата 
страна е че по този процес не трябва да има смъртни присъди”, докато ДС 
смяташе, че не само аз, но поне още двама трябва да бъдем екзекутирани. 
Копоите бяха крайно недоволни от съдебното решение. Непосредствено след 
като ни произнесоха присъдите, при мен дойде началника на следствения 
отдел на ДС и ме запита: “Ще обжалваш ли?” Казах му: “Не!”. “Защо? Доволен 
ли си от присъдата?” Отговорих: “Доволен съм, а вие?” 
Няколко месеца по-късно ме изпратиха по наказание в Белене. А бях заболял 
от много тежък воден плеврит. Въпреки това ми отказваха всякаква 
медицинска помощ. С температура 40 – 41 градуса ме изкарваха на работа в 
най-тежката зима на 1953/54 г. Не зная как е било в Русия, но тука беше 
ужасна зима с минус 34 градуса. Тоест амплитудата между моята телесна и 
външната беше 75 градуса. В това състояние, налят до гушата с вода (нямах 
сили да си събуя гумените ботуши) ме изкарваха на работа. Припадал съм на 
обекта и приятели са ме връщали на тарга.  
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Б.: - По съветските закони, ако имате 38 градуса, нямат право да Ви карат да 
работите. 
Г.: - И у нас имаше такива закони, но те искаха или да свършиш, или да 
капитулираш. След съда ми бяха казали: “Ти се отърва на процеса, но ние ще 
те довършим тук, в затвора!” Нещата обаче се развиха така, че не можаха да ме 
довършат. Вдигнаха ме за Пазарджишкия затвор. Там ме затвориха без 
лекарства в една единочка в наказателното отделение. Но беше дошла 
пролетта и аз се съвзех. Имах здрав организъм – бях добър спортист, а бях и на 
21 години. По-късно започнаха уединения – три години без каквито и да са 
контакти с каквито и да е хора, без разговори, без книги, без свиждания, храна 
и писма. Разнебитиха ми нервите и ме изпратиха за два месеца в 
психиатрията след което отново ме поставиха в същия наказателен режим. 
Междувременно се стигна до ХХII конгрес вследствие на който изнесоха 
мощите на Джугашвили от музея, пардон мавзолея. А аз нали бях съден за 
взривяване на статуята му – не зная дали съм ти казвал. При тях настъпи още 
по-голямо объркване. Имаше избити на Белене 300 гръцки партизани. И 
около тия убийства започнаха да ги натискат, което ги беше силно 
разтревожило защото ЦК на гръцката компартия искаше разследване. 
Очакваха се търсене на отговорност и наказания. И макар, че нареждането за 
тия екзекуции е дошло от най-висо-ко място, дребосъкът знаеше, че ако се 
стигне до там, той ще плати сметката. 
Б.: - Самият тяхен генерал Маркос беше заточен в Туркестан. 
Г.: - Та ето това стечение на вътрешни, международни и пр. обстоятелства ме 
остави жив. Роля изигра и Хрушчовата тактика спрямо враговете: вместо във 
физически, тя целеше превръщането ни в морални трупове. Защоно при 
определени обстоятелства, мъртвите могат да бъдат по-опасни от живите. 
Разбира се, ако всичко това беше станало пет-шест години по-рано, при моя 
курс и линия на поведение, които имах, щяха да ме свършат с куршум или… 
безкръвно. 
Б.: - А има ли сега на служба още някой от тия чекисти, които те помнят от 
онова време? 
Г.: - Почти всички са на служба. Всеки ден ги срещам – нали живеем един до 
друг. И се гледаме като котка и куче, нито се поздравляваме. Много други 
колеги от затвора, включително и такива, които са се държали твърдо и 
дръзко, ми каз-ват че ги спирали на улицата, разговаряли, питали ги как са, 
къде работят и т.н. С мен никога не са се спирали или заговаряли сякаш сме 
непознати. Само се гледаме ровешки… Предполагам, че тези “приятели” ровят 
около мен и това се активизира всеки път когато поискам софийско 
жителство. От осем години съм женен, три пъти съм правил постъпки и всеки 
път са отговаряли с удар. Първия път ми отказаха да ме разпределят в София 
и искаха да ме изпратят в провинцията. Когато благодарение на мъжа на моя 
братовчедка, който е племенник на министъра на труда Мишо Мишев, 
получих разпределение и тригодишно временно жителство, не минаха и шест 
месеца и “приятелите” наредиха да го отнемат. След това отново се направиха 
постъпки пред шефа на българското КГБ – Ангел Солаков, чийто баща е 
работил в държавната печатница където вуйчо ми е бил директор. Върнаха ме 
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на работа, но без временно жителство. Живях три години нерегистриран и те 
бяха принудени да се съгласят с това. 
Б.: - А сега? 
Г.: - Сега министърът на вътрешната търговия даде писмо, мисля че ти го 
показвах, с което искаше да стана софийски жител като необходим 
специалист. Когато депозирах тези документи в Съвета с искане за постоянно 
жителство, отново ми разрешиха временен престой за шест месеца. Ако си 
спомняш, ти разказах всички перипетии около това. В районното ми казаха: 
“Ние сме те изгонили преди три години, а ти живееш нелегално. Ние ще 
вземем мерки и т.н., и т.н. А сега и този последен случай с първия секретар на 
партията. Това което е казал на брат ми за мен, можеше да го свърши някой 
по-дребен агент – капитан или майор от ДС, а не да се ангажира член на 
централния комитет. 
Б.: - Но все пак въпросът с брат ти се е решил… 
Г.: - Не. Генералният директор на стройобединението в София, който му е 
състудент му казал: “Виж какво Огняне, нещата които са казали за брат ти, 
стигнаха и до мен. Признавам ти откровено – страх ме е да те назнача защото 
ще си имам голями неприятности с ДС. Търси си другаде работа!” И той 
намерил друга работа където скрил, че сме роднини. Назначили го като 
специалист от когото имат нужда, но около постъпките му за жителство ще се 
обърнат за сведения към Благоевград, където ще разровят моята история и 
може и да му откажат. Не зная дали не е крайно време човек да хване 
пътищата? А какво ще кажеш? 
Б.: - И Запад сине, не ми харесва, там е въпросът. 
Г.: - Прав си, но… 
Б.: - Че поминък ще се намери навсякъде, ще се намери. 
Г.: - Не става дума за това. Поминъкът е последното, което ме интересува. 
Б.: - Затова започнах с него, а за другото не зная, освен да ти дам речта на 
Солженицин пред Нобеловия комитет… 
Г.: - Чел съм я…  
От вън пристига Огнян – брата на Георги. Той го пита дали е вечерял. Не е по-
неже имали уговорка да вечерят навън. Канят и Климентина, но тя 
предпочита да си остане вкъщи защото е изморена от днешните две защити. 
После ги представя един на друг. Георги допълва 
Г.: - Ще имаме възможност да се видим и с Макаров и да приказваме по-дълго. 
Б.: - А вашият брат знае ли поне какъв чешит съм? 
Г.: - Ами предполагам, че подразбира щом сме заедно. 
Б.: - /иронично/ Престъпници. 
К.: - Черни при това. 
Б.: - И жертви на Сталин, ако искате. 
Г.: - Не, аз не съм негова жертва, той е моя жертва. 
Смеят се и най-много Климентина… 
Към 21.05 часа Беляковски си отива. Георги излиза да го изпрати, а Кл. казва 
на Огнян 
К.: - Да си доизкажат тайните… 
О.: - Кой е този старец? 
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К.: - Той е много интересен. Руснак, който е воювал в немската армия на 
времето си след което са го затаковали в Сибир. 
О.: - Кога на времето си? Във вермахта или? 
К.: - Ъ-хъ, при англичаните всъщност. Ох, при англичаните, глупости, в Париж. 
После англичаните ги хващат и ги предават на руснаците, но той имал 
български паспорт. /шепнешком/ И такива неща разказва… 
Георги се връща. Обсъждат къде да отидат на вечеря. 
Г.: - Тото знаеш ли го? 
К.: - Не. От Белене, а-а, знам го естествено. 
Г.: - От нашия курс. 
К.: - Знам го бе. Да не е станал съдържател на някое заведение? 
Г.: - Не е станал. Поканил е всички в “Лясковска среща”. 
К.: - Обожавам такива кръчми… 
Следва пауза. Огнян се интересува дали Георги е казал на “оная дето ме 
харесва, че съм тука?” Георги не може да си спомни коя е… Към 21,15 часа 
излизат…”    
Пише, че това “Съобщение” е обработено на 29.06.73, а накрая е подписано от 
отговорния копой с “малко” закъснение на… 18.07.73 / – стр 822.   
  
Ни в клин, ни в ръкав върху друго “Съобщение” за подслушан с микрофоните 
разговор от същата дата - 29.06.73 г., без определена тема, полк. Гелков, който 
си пази задника и проявява “бдителност” постфактум, е поставил резолюция с 
фалшива, подправена двуцифрова дата за “алиби”, която е задраскал и по-
късно е записал 10 юли 1973 г.: “Др. Пантелеев, уведомете отдел V, че един от 
тяхните обекти е говорил с Терориста. Ако нямат копия от материалите, да им 

се даде! В съобщението от 29 юни обектите говорят за убийство 
неопределено, а от 21 юни главния обект се съветва с Беляковски дали не е 
крайно време човек да хваща пътищата? Разбира се добре, че е за бягство зад 

граница. Тези моменти да се отразят в предложението! 10 юли 1973 г. 
ГЕЛКОВ.” 
Следва “Др. Карабожиков, За изпълнение. Пантелеев” 
(NB: Тези драсканици навярно са за оправдание на приспаната бдителност на 
копоите, които ни изтърваха. В случай, че висшестоящото началство попадне 
на тези страници и ги пита защо не са взели мерки, те са щяли да обяснят 
пропуските си, позовавайки се на подобни резолюции. Като че ли, ако бяха 
уведомили V отдел и “отразили” подслушаното в “Предложението”, щяха да 
възпрепятстват бягството ни. В същия дух Карабожиков е антидатирал своето 
“Предложение” за процеса или за заточението на “Острова на блаженните” с  
един фалшифициран 14 юли 1973 г.) 
 
В “Съобщение” за подслушан телефонен разговор между двете “К” от 18, 41 ч. 
на 30.06.1973 г. (след именния ден на Пеев) е записано: 
“Обажда се Краси и предлага на Климентина да дойде у тях за 5-10 минути. Кл. 
й казва, че не се чувства добре. Тя се интереесува какво са разговаряли 
двамата с Георги снощи. Краси отговаря, че той й говорил за 
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психологическите състояния на цялата компания. Кл. е любопитна и иска 
Краси да й разкаже всичко. Кр. отговаря, че не може да разправя такива 
работи по телефона… 
После двете коментират вечерта, прекарана заедно. Климентина споменава, 
че се е върнала от работа в 18,00 часа, а Георги си излязал сърдит щом я видял 
да влиза.  
Кл.: - Тия неща не могат да се оправят изобщо вече. 
Кр.: - Кои бе? 
Кл.: - Ами, как кои. Това състояние на нашето семейство. Не виждаш ли, че е 
разсипано съвсем. 

Кр.: - Само ти си виновна за това. 
Кл.: - Защо аз да съм виновна? 
Кр.: - Така. 
Кл.: - Глупости, ще търпя да ми разправя, че свекърва ми била казала, че 
прекалено много се грижел за мен в болницата и т.н. Защо аз ще съм виновна? 
Кр.: - Добре. Това е, как да ти кажа, страничен факт… 
Кл.: - А за какво съм виновна тогава? 
Кр.: - Не можем да говорим сега. 
Кл.: - Ама аз не те разбирам. Какво друго мога да направя, когато виждам, че и 
на него му е дошло до гуша. 
Кр.: - От какво? 
Кл.: - Ами, от моя характер, да речем. От начина на реакция. 
Кр.: - Ама от какво точно? 
Кл.: - Всичко изглежда… 
Кр.: - Никой мъж не може да търпи истерии. 

Кл.: - Ами да не ги търпи. Не виждаш ли, че му е вече отдавна все едно. 
Краси казва, че не е удобно да разговарят по телефона. Климентина още 
веднаж моли Краси да мине да я вземе с колата. Краси обещава, ако си свърши 
рано работата. Климентина иска да си поговорят с Краси. Последната смята, 

че тази вечер не е подходяща за такъв разговор....” 
 
 

ГЛАВА LIII 
ПОСЛЕДНИ ДНИ В “РОДИНАТА” 

 
От понеделника отново започна нашето “трудово ежедневие”. 
Програмирането и тестването на проекта за “Хранителните стоки” приключи 
в края на първата седмица на юли. Така за около 25 дни създадохме 25 
програми, работейки почти денонощно, като сверявахме получените 
резултати с формулираните желания на дирекцията на обединението. В 
следващия понеделник, на 9 юли аз отнесох мостри от свършената работа в 
кабинета на директора, където той беше събрал ръководството на Центъра и 
бе поканил заведущ отдела за АСУ към МВТУ… Карабельов. Останал доволен 
от изложението ми, което илюстрирах с отпечатаните отчети, КИН ми каза да 
направя заявка за отпуската си.  
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Може би ще ме запитате защо, макар и за месец, хвърлих толкова усилия за 
приложението на НТР в “строителството на социализма”? Отговарям: защото 
бях сигурен, че в реалния живот “Слонът” никога нямаше да проходи и защото 
не исках излишни усложниния в навечерието на нашето отпътуване. В 
решаващия момент, противникът трябваше да бъде напълно дезориентиран 
и изненадан.  
Понеже нещата бяха поели своя необратим ход, в последните дни преди 
“голямата ваканция” преработих една от програмите на “Слона”, та при 
грешки и засечки (каквито щеше да има в изобилие, ако се съди по това с 
което се сблъскахме при експлоатацията на “проекта” за Хлебозавода) 
компютърът да “изплюва” в изходния джоб на периферното си устройство 
перфокарти, адресирани до екипа, изработил “програмното обезпечение на 
Слона”. Върху тях беше перфорирано: “ПРИЕМЕТЕ МОИТЕ НАЙ-СЪРДЕЧНИ 
ПРИВЕТСТВИЯ! Искрено Ваш ФАНТОМАС - IV СЕРИЯ”.  
Освен по този “задочен начин”, исках да се сбогувам и официално с колегите 
си. С тях бяхме прекарали заедно почти четири години. Имаше и приятни и 
лоши моменти, които характеризират всяко по-дълготрайно съжителство, а 
казват, че последните впечатления били най-трайни. Затова, след като бях 
изтеглил 400-те лева от взаимоспомагателната каса на центъра, реших да ги 
поканя на обед. Избрах за този прощален банкет ресторанта “Ловна среща” 
където менюто беше дивечово с всичките му “екстри”: ордьоври, аперитиви, 
хубави червени вина, десерти, коняци и кафета. Предложих им всеки да си 
избере това, което му харесва без да се стеснява. Виното ги развесели, а аз бях 
по-мълчалив от обикновено и гледах с мъка тези от тях с които бяхме станали 
близки и с които предстоеше да се разделим. Жалко, че никой не носеше 
фотоапарат, за да заснеме нашия банкет, който след седмица можеше да се 
окаже, че е бил нещо като Тайната вечеря. Те се надпреварваха с остроумията 
си, каламбурите и вицовете и не забелязаха сянката върху лицето ми. 
Настроението на излизащите в отпуск колеги стана още по-приповдигнато от 
изпразнените бутилки. Времето течеше неусетно и те изглеждаха щастливи. 
Разменях приказки и погледи, сякаш исках да ги запомня. Кой знае дали щях-
ме да се видим повече? Не можах да им кажа нищо запомнящо се, а и да го бях 
сторил, годините сигурно щяха да го заличат от паметта им. Насърчавах ги в 
консумацията и поръчването на “допълнително” (на затворнически жаргон). 
Времето напредваше неусетно, два часа минаваше и трябваше да се приберем 
на “Бистрица” – все пак беше “работно време. След десерта и кафетата поисках 
от келнера сметката. Когато плащах някои поискаха да участват. Не им 
позволих, не само защото знаех, че такъв разход създаваше затруднения в 
семейните им бюджети. Опитвайки се да ме склонят поне да разделя сумата с 
тях, ми казаха: 
- Много пари харчиш за нас другарю Константинов. 
- Яжте, пийте и не се безпокойте, това е за сметката на партийната секретарка 
и на Ангелов. 
Понеже не знаеха, че бях ангажирал тия двамата като гаранти пред взаимо-
спомагателната каса, те се смееха без да могат да проумеят какво точно имах 
предвид, но скоро щяха да разберат моята солена шега и смисъла на това, 
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което им казвах. Щяха да го разберат като се върнат от отпуските си. 
Излизайки от ресторанта, те благодариха за обяда и се прибрахме в 
апартамента откъдето предстоеше скорошното ни преместване в Центъра.  
По този повод палашите, които повече от десетина дни не ме изпускаха от 
погледа си, са записали в “сведението” си от 4 юли 1973 г.:  
“…В 12 ч. обекта (тоест аз) излезе (от работа) заедно с още един негов колега 
и двамата пеша отидоха в ресторант “Ловна среща” на ул. Денкоглу № 30. След 
тях влязоха още няколко мъже и жени вероятно колеги и всички седнаха на 
една маса където имаха банкет. След това обекта излизаше пред входа на 
ресторанта около 5 – 6 пъти през интервал от 5 – 6 минути, като се оглеждаше 
и даваше вид, че чака някого. В 14,30 ч. обекта излезе, тръгна пеша по ул. 
Денкоглу, Самуил, Бистрица и влезе по месторабота в 14,35 ч…” 
Освен с шегите в малкото дни, които ми оставаха, след чието изтичане щях да 
съм мъртав или свободен, мозъкът ми беше ангажиран с обмислянето на 
много детайли от които във висша степен зависеше успеха на замисленото 
дело. Беше важно “органите” да бъдат окончателно объркани и 
дезинформирани относно стъпките, които трябваше да ни доведат до 
успешното осъществяване на грижливо подготвяното бягство. Редицата 
грешки, които бяха допуснали и подценяването на противника сведе до нула 
всички предимства, които им предоставяше огромната репресивна машина. 
“Плановете” и “мероприятията” на копоите ми бяха станали безвъпросно 
ясни. Имах съзнанието, че се разиграва една шахматна партия, чийто залог за 
мен беше ЖИВОТ ИЛИ СМЪРТ. Те се готвеха да ме матират в буквалния 
смисъл на думата за което свидетелстваше и почти непрекъснатото следене, 
което бяха организирали през последните два месеца. Трябваше да ги 
надиграя и да се измъкна от смъртоносната им хватка. Бях надхвърлил 40-те 
лазарника и трябваше да постигна резултата, който не ми се бе удал преди 
двадесет години. Успешното пресичане на границата щеше да бъде моя 
реванш. Ако се оставех отново в ръцете им, това би било доказателство, че 
нищо не съм научил през изтеклите две десетилетия и следователно 
заслужавах участта, която ми готвиха.  
Ако копоите продължеха следенето до последния момент, обмислях 
прескачането на оградата, която ни отделяше от намиращия се в съседство 
двор на гимназията. През него щях да изчезна по ул. “Шишман”. Но това беше 
вариант при изчерпване на всяка друга възможност. За сега важното беше да 
не давам никакви признаци на смущение и промяна в поведението ми. Нито 
да споделям с когото и да било стесняването на обръча около мен. Използвах 
някои “сондажи” за плановете си, за да ги въведа в заблуждение. 
Демонстративно се подготвях за отпуската, като оставях до последния момент 
до тях да стигат противоречиви “сведения”. Преди да се реши окончателно, че 
ще я прекараме в бунгалата на Ахтопол, заедно с колегиге, говорих за 
евентуално отиване в Мичурин, за ги накарам да се концентрират там, за да 
възпрепятстват преминаването ми в… Турция. От своя страна Климентина 
говореше за курортуване в Несебър или за прекарване на почивката ни 
отделно – всеки по своя воля. Накрая, след като се бяхме “споразумяли”, че ще 
бъдем в почивната станция на търговците, започнах да купувам консерви и 
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други по-трайни продукти, защото бях настоял да не се храним на стол, за да 
сме независими по отношение на часовия график. Дори бях уговорил с 
колегите от отдела дежурство в приготовлението на храната. Купените 
билети за самолет трябваше да направят още по-убедително отпътуването ни 
за плажа в Ахтопол във вторник на 17 юли. 
Някои могат да помислят, че разигравах жестока комедия с жена си, но имах 
ли някакъв друг избор? Не можех да й кажа какво предстоеше, защото 
бягството ни щеше да бъде осуетено. Особенно след като бе заявявала 
многократно, че решението й да остане в България при нейните ръкописи, 
книги, колеги и старата й майка е окончателно. Всъщност, това беше най-
разумното. Нашият брак и да не беше едно напълно неразумно деяние, се 
беше изчерпил. Беше ясно, че всяко споделяне с нея щеше да бъде фатално. 
Веднага щяха да научат “само” мамуш и Краси, Стефан и Лили и накрая… 
всички. А беше казвала, че ще върви с мен до края на света. Щом се разбра, че 
това са само голями думи, й предложих развод, макар и фиктивен. Когато 
отказа, започнах да правя всичко възможно, за да избере сама този най-
благоприятен за нея изход. Може би щях да успея, ако копоите не бяха 
избързали и направили бягството ми неотложно.  

* 
През един от тези последни дни, както споменах, симулирах тежка сърдечна 
криза. Беше по-добре да мислят че физическите сили са ме напуснали. Д-р 
Генов ми беше препоръчал почивка и избягване на всякакви натоварвания. 
Това беше докладвано на Борис Димитров и сигурно щеше да стигне и до 
ушите на копоите. Беше ми направило впечатление, че през последната 
седмица те престанаха да вървят по петите ми. Въпреки това не прекратих 
предохранителните мерки. Кольо Петков ме посети веднаж следобяд в 
апартамента, когато почти всички бяха излязли на пазар или на кино. На 
Катето и Стефчо го бях представил като колега от университета, който от 
есента ще започне работа с нас, но ми се налагаше още от сега да го въведа в 
проектите и програмите ни. Уговорихме се за сборния пункт в последния ден 
преди събора. Беше стая където щяхме да пренощуваме заедно. Поради това 
всеки трябваше да измисли причина за отсъствието си през следващата 
събота и неделя, за да се успокои домашната атмосфера през първите дни на 
изчезването ни. Решихме да се търсим само в случай на форсмажорни 
обстоятелства. 
Работата по програмирането беше приключила и животът в апартамента 
беше поел отново обичайния си ход, тоест “седящата стачка” продължи и 
всеки правеше каквото си иска. Вече дори не правех и формално забележки. 
Оставих ги да се приготовляват за отпуските си. Първа си тръгна Белчевска, 
няколко дни преди да изляза в моята безсрочна ваканция. Другите бяха 
напуснали “работните си места” по-рано. Взех си “довиждане” с нея, като си 
обещахме да се видим в Ахтопол, където щяха да ме чакат и останалите… Бях 
сам в стаята. Приближих прозореца и я видях да излиза от двора. Не се обърна. 
Вече не мислех, че в нейно лице губя добър приятел… Само общите идеи и 
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добре премислените цели в условията на жестока диктатура можеха да 
направят една връзка солидна. 
На 7 юли отказах да участвам в отпразнуването на рожденния ден на пора 
Пеев под претекст, че съм претрупан с работа. Беше навършил 40 години. По 
този случай в дома му отново щеше да се събере същата онази компания, 
чиито  разговори сега ми се струваха още по-глупави от обикновено. Бях 
забелязал, че и те ме понасяха трудно. Мълчанието ми или язвителните 
забележки им действаха угнетяващо и сигурно си бяха въздъхнали с 
облекчение, когато са научили, че няма да се срещнем вечерта. 
В замяна на това, имах една среща със стария доносник Илия Попов. В 
неделния ден когато бях излязал да направя някои покупки за обед и да се 
видя с вуйчо ми, той се зададе срещу мен с вид на човек, който се е зарадвал 
много на “случайността”. Приех разговора в който той ми разказа за 
трудностите, които му създавала ДС за женитбата с някаква шведка. Струваше 
ми се, че иска да сондира мнението ми и аз го успокоих като му казах, че в 
обстановката на усилени преговори за регулиране на “мирното съвместно 
съществуване между Запада и Изтока” битовите проблеми като неговия ще 
бъдат решени най-напред. След това той насочи разговора към “световното 
положение” и ме питаше виждам ли изход и възможности за промяна. 
Отговорих му със заключението до което бяхме стигнали в анализите си с 
Дашин:  
- Докато съществува днешното относително равновесие на силите между бло-
ковете, сигурно няма да има сериозни опити за промяна в статуквото. През 
настоящето десетилетие не допускам рязко изпреварване на някой от 
“лагерите”. Това може да стане през следващото десетилетие вследствие 
намиращата се още в ембрионално състояние Научнотехническа революция.  
Последва въпрос напълно ли изключвам ролята на революционния фактор за 
една дълбока промяна, като ми даде за пример “Културната революция” в 
Китай и студентските събития в света и най-вече във Франция. Доносникът 
знаеше моето анархистическо верую и ме беше чувал в затвора да излагам 
публично “екстремистките” си възгледи. Казах му, че засега не виждам 
акумулиране на революционен потенциал в решаващите зони на днешния 
свят и добавих, че в тая област са възможни изненади – почти всички голями 
революции са изненадвали съвремениците си, но социалните науки все още 
не са стигнали до възможността да правят относително точни прогнози. 
Продължихме да се разхождаме и разговаряме като оставях инициативата в 
него защото исках да видя от какво се интересуват “органите”…  
След като изпратих и последните двама от моите “подчинени” в отпуск, ме 
преместиха в голямата стая в Центъра където бяха извършили ред 
преустройства и поставили бюра за всички колеги от отдела. Повече нямаше 
да наемат апартамента, който се беше превърнал в течение на година и 
половина в “Свободната територия” на МВТУ. Нямах никаква работа, ако 
изключим утринните “петминутки” в кабинета на директора, които бяха 
лишени от всякакъв смисъл. Избрах една от многото снимки от която бях 
изрязал само моя милост с физиономия изпълнена с презрение към 
лигавещата се пияна “интелигентска” компания. Такива моменти биваха 
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“обезсмъртявани” от Пеев, който беше почти професионален фотограф. В 
него, ако Сигуранцата не ги е прибрала или той унищожил след бягството ни, 
би трябвало все още да се намират стотици негативи от времето когато бях 
“фотогеничен”. На гърба на снимката бях написал “За спомен на отдела от 
Феранте Пала – свободният човек”. 
Оставаха малко дни до бягството и трябва да призная, че ми беше тъжно. 
Колкото и да бях уверен в неминуемия край на диктатурата, разбирах, че ако 
го дочакам, той няма да е утре или след година. Следователно ми предстоеше 
събитие, което можеше да се сравни с едновременната смърт на всички 
близки хора и приятели. Трябваше да изтласквам от сърцето си всякакви 
скръбни чувства и да мисля само за успеха на замисленото, пък след това - 
каквото дойде. Формално излизах в близо двумесечен отпуск защото не бях 
ползвал и миналогодишния за 1972 г. Преди да разпише заповедта за 
отпуската ми, навярно, изпълнявайки разпорежданията на “органите” 
директорът ме извика в кабинета си и ми каза: 
- Ти какво си въобразяваш, че ще ми изчезнеш за цяли два месеца. Няма да 
стане тая защото може да ми потрябваш във всеки момент, затова трябва да 
зная къде си.  
Отговорих му, че през следващите 14 дни ще бъда в станцията на Ахтопол, а 
след като се върна ще го държа непрекъснато в течение за движенията ми и 
ще поддържаме постоянна връзка.. Успокоен от уговорките ни КИН Димит-
ров-“Халата” си отдъхна с облекчение и на следващия ден издаде заповед с 
която ми разрешаваше  ползването на 46 дневната отпуска, като отново ми 
повтори, че при всяко мое преместване трябва да му съобщавам 
местонахождението си. Удържах на обещанието си и веднага след 
пристигането си, му изпратих уведомителна картичка от… Италия. 
Продължавах и срещите ми с вуйчовата компания, но избягвах споровете. 
Пенков отдаваше това на неуреденото ми жителство и макар, че вече сам не си 
вярваше, ме подканяше пак да предприемем някакви постъпки. Казах му, че 
не сме се адресирали до Арменския поп и понеже продължаваше да настоява с 
половин уста, му се сопнах: 
- Нали каза, че ме виждаш къде Драгоман. 
Изгледа ме изпитателно и рече: 
- Аз съм последния, който би те задържал, ако не стреляха на месо по 
границата… 
- Нали знаеш какво е казал Дрангов за смъртта – две няма, без една не може. 
Разговорът ни увисна и настъпилото мълчание продължи чак докато към нас 
се приближи Веселин Дашин. Къде иронично, къде добродушно, както често 
го правеше при срещите ни, той каза : 
- Как сме началство? 
Вместо мен му отговори Пенков: 
- Не можахме да се преборим с нашите говеда. Гонят го от София. 
Бай Весо ме изгледа въпросително? 
- Светът е широк другарю Дашин. 
Той се сепна, никога не бях се обръщал така към него. Попита ме как е 
булката, как посреща тия неприятности. Отговорих му, че не съм имал време 
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да разговарям с нея на тая тема, а и едва ли имаше смисъл. И тя като повечето 
хора предпочиташе да заравя главата си в пясъците. След това преминахме 
към обичайния обзор на положението и… изхода от него. Повече слушах или 
ще бъде по-точно, ако кажа, че се правех, че слушам, защото мисълта ми беше 
много надалече… 
Бях измислил спасителната лъжа с която да оправдая отсъствието си през уй-
кенда. В петък вечерта, след като се прибрах от работа намерих Климентина, 
която се беше върнала от посещението си в Рилския монастир. Били там с 
Лили и Стефанчо. Наложило се да преспат и затова не се е прибрала снощи. 
Имах чувството, че и тя ме лъже, но сега това работеше в моя полза. Когато й 
съобщих с траурен глас, че вчера в работата ми е телефонирала жената от 
“социалното” в Пловдив, която се грижи за бай Митьо Гачев и ми е предала 
заръката му да отида да го видя, защото бил много зле, Климентина прие това 
като нещо напълно естествено и дори с облекчение. Казах й че имам среща с 
Огнянови тази вечер и ако иска може да отидем заедно. Тя отказа 
категорично. Нали Огняновица беше гебе, а моята изпадаше в хистерия, 
колчем се доближеше до бременна жена. Качих се сам горе в квартирата им 
където Огнян и жена му ме очакваха. Излязохме и до късно се разхождахме из 
улиците в квартала. Те вече се бяха настанили в новата служебна квартира, 
предоставена им от Софстрой. Бяха дошли, за да видят какъв багаж още им е 
останал за прибиране от гарсониерата. На сутринта щяха да пътуват за 
Благоевград. По тях изпратих специални поздрави на тате и мама и към 
полунощ се разделихме с мисълта, че това ни виждане може да бъде последно, 
ако утре или в други ден пропищят куршуми...  
Връщах се бавно, минавайки край неосветената централа на МВР-КДС, с която 
живеехме в съседство. Свих край кооперацията и се скрих в първия вход, за да 
проверя дали някой от палашите ще ме последва на завоя. Изчаках десетина 
минути и след като се убедих, че нямам опашка, се качих горе. Климентина  
беше заспала, изморена от своите монастирски похождения. Легнах си 
безшумно и известно време не можех да заспя. Трябваше с усилия на волята 
да изпъдя всякакви мисли защото можех да осъмна така, а утре трябваше да 
съм бодър и отпочинал. Сутринта се събудих рано. Климентина също беше 
отворила очи и ми се стори, че ме е наблюдавала докато спях. Казах и че 
заминавам направо за Пловдив след работа и че ще се върна в понеделник от 
службата където трябва да участвам във важно съвещание преди да 
отпътуваме за Ахтопол. Исках да си осигуря няколко дни преди да бъде 
вдигната тревога. Беше ранната утрин на 14 юли 1973 г. По случай 
годишнината от Великата френска революция му ударихме едно 
съвокупление, като за последно – нещо, което не се бе случвало от година 
насам, поради което тя рече: 
- Батко много си добър с мен, че чак ме е страх. 
- Спи – отвърнах – за теб е още много рано да ставаш.  
На излизане я целунах по челото, мислейки си “А сега нека твоя разпнат идол 
да ти е на помощ!” 
Беше настъпил последният ден. От днес трябваше да преминем “в 
нелегалност”, тоест да изчезнем от полезрението на вървящите по петите ни 



 362 

копои. Мисля, че номера, който им скроих беше почти перфектен: Куфарите с 
консервите бяха стегнати. Билетите до Бургас от където във вторник 17 юли 
трябваше да заминем на курорт за Ахтопол, бяха закупени. Колегите ме 
чакаха там, за да им приготвя подлучен доматен сос магданозлия с панирани 
патладжани и тиквички с пълнеж от сирене и яйца, а те трябваше да са 
изстудили ракията и да ме посрещнат на аерогарата.  
Приключих по-рано съботния работен полуден и към 11 и 1/2 часа минах по 
всички етажи и отдели, включително и в залата с компютъра където бяха 
инж. Андреев и операторите, за да се сбогувам с всички, които още не си бяха 
взели отпуските. И тук бях казал на неколцина, че трябва да отида до 
Пловдив, за да видя своя стар приятел Гачев, който бил тежко болен, може би 
умирающ. Съобщих по телефона на Пеев, за да го предаде на жена ми, че 
понеделнишкото “съвещание в центъра” се е отложило и че щом пристигна 
ще се върна направо в къщи. Иначе тя можеше да започне да ме търси там, да 
разбере, че още в събота сме си пожелали до нови срещи с нови сили през 
септември, че не е имало никакво съвещание и току виж КИН или някой друг 
доносник алармирали копоите. Срещата с моите спътници беше определена 
за два часа следобед в запустялата квартира където щяхме да пренощуваме и 
до която всеки трябваше да стигне, вземайки всички необходими мерки, за да 
не повлече след себе си опашка. 
Като си излязох от ИЦ при МВТУ, пуснах в пощенската кутия на трамвай № 2 
приготвените прощални писма. Едното от тях беше адресирано до пора Пеев. 
Исках все пак и те да бъдат информирани, че няма смисъл да ме търсят и ако 
някой трябва да се отърве от улики да го стори. След това отидох у вуйчови да 
се сбогувам. Обядвахме и поприказвахме за бъдещето. Опитах се за последен 
път да телефонирам от там на Климентина, но вкъщи нямаше никой. Била е с 
неразделните й Лили Грашева и Стефанчо Кожухаров. Замолих и Пенков да й 
съобщи, че по всяка вероятност ще се върна едва в понеделник на 16 юли 
направо в къщи. Тръгнах си и за всеки случай излязох през задния изход и 
комшийския двор от където се озовах на ул. “Хан Крум”. Ако копоите отново 
висяха отпред щяха да ме загубят посред бял ден… В квартирата от която 
всеки имаше ключ пристигнах точно в 14 часа. Двамата ми спътници бяха 
вече там. Утре рано (в неделя на 15 юли) щяхме да сме на събор…! 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Започналото на 24 юни поредно ежедневно наблюдение е продължило до 7 
юли. (Макар, както разбрах от досието, да е било запланувано като 20-дневно, 
копоите са го прекратили преждевременно.) От ранна утрин до късна вечер 
групата, натоварена с тази задача, пак е следяла всяка стъпка и среща на своя 
обект ”Терорист” и е записвала по минути и часове в бележниците 
резултатите от кучешката си служба. След всеки изнурителен трудоден, тя ги 
е излагала в своите “Строго секретни справки”. Не са знаяли само едно – че 
самите те са станали обект на наблюдение, поради което дейността им се е 
превърнала в анти-“мероприятие”, мимо волята на началствата им. 
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На стр. 2 от “Справката” за проследяването ми на 04.07.1973 г., когато бяхме 
на прощалния банкет, копоите са записали и много други свои, повтарящи се 
до втръсване, банални и безмислени наблюдения:  
“………………………………… 
“В 17,55 ч. обекта излезе (от дома си) заедо с един мъж на неговата възраст, 
висок с прошарена коса, диоптрови очила, облечен в светла риза, кафява 
жилетка, тъмен панталон и жена на около 35 години, среден ръст, кестенява 
коса, леко пълничка, облечена в жълта блуза, тъмно кафява пола, диоптрови 
очила. Тръгнаха заедно по ул. Гурко, 6-ти септември, Славянска и на № 5 
обекта влезе в ТПК Родина – шивашко ателие, а мъжа и жената останаха да 
чакат отвън. След около 10 минути излезе, тръгнаха по ул. Славянска, 
Шишман, Гр. Игнатиев и на ъгъла с ул. Раковски влязоха в кафе-сладкарница 
Хавана. Тук седнаха на една маса, пиха кафе и разхладителни напитки. И т.н., и 
т.н. копоите са записвали наблюденията си в 18, 40 ч., 19,10 ч., 20,00 ч., 20,40, 
21,20 часа, за да завършат на стр. 3 с: 
В 21,25 ч. Тримата се прибраха в домът си. 
До 21,30 ч. обекта не излезе, след което време преустановихме наблюдение-то 
за следвашия ден.”  
“Справката” завършва с подпис от 5 юли 1973 г. на зам.-н-ка на отдел II ДС 
Полковник (всъщност, името няма особенно значение). След 
“дешифрирането” й от машиниписката, тя е извървяла пътя по бюрата на 
“йерархията” където всеки от висшестоящите копои е поставял своя 
резолюция. На стр. 1, полк.  ГЕЛКОВ е наредил на полк. Пантелеев:  
“За анализ и доклад по засечените лица!” 
Но от такива наблюдения копоите едва ли са могли да се досетят, че във 
въпросната ТПК се шиеше панталона с който след седмица щях да отпътувам 
“много надалеч”? Както не са могли да “засекат” полунощната ни среща в 
двора на църквата “Св. Георги”. Най-многото което биха били в състояние да 
направят, е да “установят”, че “лицата” с които са ме видяли, са брат ми Огнян 
и жена ми Климентина. Но, въпреки плътното “ВН”, те бяха  направили и 
други важни за тях пропуски, като “установяването” на двамата ми спътника 
или напредналата подготовка “по линия бягство през границата”.  Изобщо, 
съдейки по резултатите, може да се заключи, че исканият от полковник 
Гелков “Анализ” се е оказал… анален, а парата за “мероприятията” – хвърлена 
на вятъра. 
 
Междувременно, студената война с мама е продължавала.  
В “Съобщение” за подслушан телефонен разговор от 19, 45 ч. на 3.07.1973 г. 
пише:  
“Майката на Георги се обажда от Благоевград. Съобщава че съпругата на 
Огнян се намира в болница и навярно ще излезе на другия ден. Климентина 
разговаря неохотно с нея, а Георги въобще отказва да й се обади. Накрая Кл. я 
кани на гости. 
Майката на Г.: - Ами ще прескоча! Няма какво да прескачам. Той се дуе, ти се 
дуеш, никакво прескачане. Всеки у дома си. Хайде всичко хубаво. 
 Климентина: - Всичко хубаво.” 
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Повече не се видяхме с мама. Щяхме да се чуем по телефона след десет години. 
Обадих й се от Париж и когато я питах от какво има нужда? Тя ми отговори “- 
ОТ СВОБОДА! 
 
“Работата” на палашите в късния следобед на 06.07.1973 г. когато ме 
проследиха до работното място на Милчо Присадашки в токоизправителната 
станция в Павлово, също не им е донесла по-голям успех от постигнатия през 
предишните дни.  
Наблюдението им е било спряно на 07 срещу 08.07.1973 г. “по нареждане”. 
Може би защото от факта, че съм се “обръщал назад, гледайки идващите 
граждани”… “йерархията” се е договедила, че “мероприятието” им е 
разконспирирано, което я е направило по-осторожна. През следващите дни, 
доколкото се бях фамилиаризирал с полицейските трикове, “опашките” 
изчезнаха, а точно тези дни бяха решителните! 
 
По искане на “йерархията” е била изготвена “СПРАВКА” в единствен 
екземпляр за “засечените връзки на ГКГ”. Сред 18-те, наред със секретните 
сътрудници, е имало най-различни “обекти”,  освен тези, които са били 
нужни… на чекистите. 
В навечерието на “внезапното ми изчезване” бая копои с тяхните агенти са 
координирали действията си срещу мен, все така безрезултатно. Последният 
донос, който намерих в досието си е от 13.07.1973 г. (J – 2, като jour= Ден с 
главна буква). Някакъв подполковник Николов - Зам-началник на II 
отделение от II отдел на VI у-ние на ДС е “приел на закрито” последното 
“Сведение” срещу мен на българска земя. Доносник е пак старият легионер 
Илия Попов (за когото стана дума по-горе) или агент “Драганов”: 
“На 8.07.1973 г. сутринта моят приятел (NB: така доносниците говорят за себе 
си в доносите от “конспиративни съображения”, измислени от някой 
нашенски или съветски кретин) срещнал случайно Георги Константинов 
(Гошо Анархията) в млекарницата на “Граф Игнатиев”… Гошо запитал как 
вървяло уреждането на личния въпрос на моя приятел – женитбата му. (За 
Илия Попов женитбата с шведката се е превърнала във фикс идея и цялият 
донос, чийто обект съм аз, всъщност се върти около този проблем. Той не 
пропуска случая да подсети копоите, че и те трябва да откликнат на 
надеждите му.)… Гошо предполагал, че СГНС ще му даде отказ, но считал, че 
Върховния съд няма да санкционира поведението на моя приятел за укоримо 
щом не е нито изселван, нито съден и че миналото си е минало и отминало и 
забравено. (NB: Понеже Гошо има пълна вяра в “независимостта на съдебната 
власт”. Всичко това и следващите надолу редове от доноса са свободни 
съчинения, размесени с казано, префасонирано и… измислено. С това Илия е 
“биел самара, за да се сещат магаретата” от ДС.) Гошо разправил на моя 
приятел как навремето французинът, който организирал ИЦ при МВТУ, ходил 
при др. Ив. Попов заради него и му уредил временното жителство. Но сега 
вече нямал и временно, работел в София и живеел контрабандно…” По-
нататък “Драганов” лъже в доноса си, че ГКГ му разказвал за свои срещи по 
улиците с разни копои от “Отдел затвори” или “възпитатели”, както 
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почтително ги нарича, които били “разговаряли много любезно” с него. (В 
интерес на истината Аврамачо–ДС н-к по режима в пазарджишкия затвор - 
даже гледаше да мине по другия тротоар, когато ме забележеше отдалеч, а 
останалите воглаве с ген.-майор Желязко Троев – н-к “Отдел затвори”, винаги 
бяха нащрек при срещи, като в очакване да затрещят бомби или куршуми, 
поради “лошото име”, което ми беше излязло не без тяхното активно 
участие…) и доносникът продължава с локумите и интерпретациите си:  
“Гошо се изказал непринудено за новата обстановка в света така: - То се е 
видяло, че тая люлка ще ни люлее поне 10-15 години, а дотогава ще остареем. 
Приятелят ми добавил: - Ще остарееш ти, а общите ни приятели едва ли ще 
доживеят и толкова. Гошо казал на моя приятел, че ще се радва искрено да 
чуе, че моят приятел на старини е рахатувал след това дълго тегло. Гошо 
прибавил, че моят приятел имал късмет тъкмо сега, когато нашата делегация 
в Хелзинки предлагала уреждането на контакти и бракове. Посъветвал моя 
приятел – тя (приятелката на моя приятел) лично да отиде при нашите 
големци, те щели там положително да оправят работата, която предлагали на 
държавите участнички в съвещанието. Гошо бил на мнение, че при сегашната 
обстановка и несъмнени резултати от Европейското съвещание, моят приятел 
има всички шансове да види и дори да живее в капиталистически свят на 
стари години. (NB: Женитбата за капиталистическата невяста е натраплива 
мисъл за стария доносник и в цялия си донос той непрекъснато се връща към 
нея.) 
Гошо казал с въздишка: “Дано поне един от нас да порахатува. Тия отгоре дето 
казват, че поведението ти е укоримо са глупави, не умеят да използват твоя 
капитал. Не виждат или си затварят очите, че нямаме подготвени хора за едра, 
дори и за средна механизация, а искат направо да правят едра механизация. 
Трябва да има синхрон в икономиката и нейната организация. Не че сме 
негодни, ама сме мързеливи и нехайни. Малко хора работят – другите карат 
по перваэа и на гърба им. Аз вече свикнах и гледам с повече или по-малко 
безразличие на това. Гледам си съвестно работата. Ще се мъча да си оправя 
жителството, иначе тая неизвестност всеки нов ден да ме върнат в 
Благоевград – просто ме тормози.” (Доносникът излага своите възгледи върху 
положението в икономиката от мое име. Аз се радвах и поощрявах седящата 
стачка в отдела и чаках с нетърпение и дочаках ДС да си покаже рогата, за да 
ми се развържат ръцете и краката, стегнати от моралните букаи и 
задълженията, които изпитвах към двамата старци. Ако да не бяха те, въпреки 
мнението на приятели като Васил Народа и Христо Колев, едва ли щях да се 
задържа повече от година “в таз робска земя”…) 
Разговорът продължил по “Графа” повече от 1/2 час. На въпроса за някаква 
книга срещу анархистите съм му отговорил:  
“Не съм и чувал даже. Нищо не зная, толкова съм затиснат от работата и мои 
лични, научни занимания, че не мога да я потърся и набавя, нежели да я 
прочета. Впечатлението на моя приятел (тоест на “Драганов”) е че Гошо 
посреща примиренчески новата обстановка в Европа и света след 
споразумението между САЩ и СССР, не отправя упрек нито срещу Никсън, 
нито срещу Бранд, както някои други анархисти правят. (Интересно е че 
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ръководнияг копой не го е запитал веднага: Кои са те?) Гошо е убеден, че за 
дълги години тази обстановка на мирно съжителство няма да се промени, 
защото няма кой да я промени, а тя била изгодна и за капиталистите да 
търгуват, и за Русия да укрепи своето привилегировано положение на велика 
сила. Гошо е пожелал моят приятел да го държи в течение с развоя на 
оженването си (Пак!), както и да го снабди с най-нови материали за 
електронно отчитане в търговията на дребно.”(NB: От които точно в 
навечерието на бягството ми имах… крещяща нужда!) 
подпис “Драгнов”  
Кукловодът е записал в края на доноса: 
ЗАДАЧИ на агента не са дадени по оперативни съображения (!?) 
МЕРОПРИЯТИЯ: Препис от сведението да се даде на отделение III (от II отдел 
на VI ДС, т.е. на Панталеев и ръководения от него Карабожиков) за сведение и 
отношение.” (Написано на… 18 юли 1973 г.) Датата говори за пълната липса 
на “стиковане” между действията на различните управления, отдели и 
отделения на “Сигуранцата”. Иначе идиотът от II отделение нямаше да 
изпраща доноса на колегата си от III отделение… “за сведение и отношение”.  
По-интересно от психологическа гледна точка е дезинформиращата “окраска” 
на “сведението”. И не си ли е изпатил за това старият доносник? Защото то 
беше “предадено на закрито” в самото навечерие на бягството ми.   
 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
На 5.07.73 г. копоите установяват чрез подслушване на телефона, че в 17 ч. 
ГКГ търси Присадашки, само че този факт не им е подсказал нищо и е отминат 
без внимание от тях.  
През същото време, на 10.07.73 г., присъединената към ГДОР “Анархисти”  
Севдалина (“Анархистка”) говори пред заобиколилите я доносници за темите, 
които възнамерява да включи в програмата на своя кръжок и предлага ста-
рата й любов Петър Пеев да изнесе беседа за Параграф 14 от Указа за НМ – за 
изселване, като споменава за откриването отново на Белене. (Предполагам, че 
тези бръщолевения не са съгласувани с “лектора”, който беше ужасен от 
призовките и сам се интересуваше живо кой и как прилага въпросния 
милиционерски параграф.) Следват фантасмагории за одобрение на 
тематичния план от… партийния комитет. След това разговорът се насочва 
към боядис-ването на косите и приготовлението на кайма за кюфтета…  
Както видяхме, този невъобразим “идеен” миш-маш и словоблудство с които 
нямам и не мога да имам нищо общо, не е попречил на копоите да ни 
обединят благодарение на неспирната логорея в дома на Севдалина, който 
също е оборудван с “М-Родопи”, в… една обща “групова разработка” с Буки 
(Андрей Райчев) за когото ДС е “установила конспиративните му връзки с 
обекта ГКГ” по месторабота, за да го използва като кошаревски свидетел 
комуто и да дадат присъда ще е проформа, с бъдещия атомен поп Христо 
Събев и с “Третия фюрер” – бояджията Пеев. Този букет говори за плана на 
“йерархията на органите” за компрометиране на анархизма с навързването на 
подобни “пернати” в своето полицейско “дело” и за безскрупулността с която 
тя продължаваше своите мини-монтажи на сталински процеси, въпреки 
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“десталинизацията на култа”. Същевременно оперативните или оперетни 
операции, комбинации, пермутации и провокации доказват абсолютната 
немощ на политическата полиция на диктатурата. А смехотворната сексуална 
и в известен смисъл психопатологична история на Севдалина Байчева и на 
нейните “съконспиратори” (до един доносници), която е описана в стотици 
страници доноси и микрофонни записи, си струва да се издаде в отделна 
брошура, за да могат читателите сами да си съставят мнение за заниманията 
на ДС в защита на живковия “социализЪм”, за тяхния “професионализъм”, за 
интелектуалната и идейна нищета на “борците срещу идеологическата 
диверсия на врага”. 
 
В това предпоследно Интермецо включвам още някои извадки или резюмета 
на резултатите от “техническите мероприятия” на копоите в дните, 
предшествали Деня J (15 юли 1973 г.)   
След като подадох молба до директора Борис Димитров за отпуска от 46 дни, 
както казах, той я прочете и рече, че не мога да изчезна току така за цяли два 
месеца и ще трябва да го осведомявам редовно за местонахождението си. 
Беше ясно, че това искане на КИН е по внушение на ДС и затова отдолу 
добавих един пост скриптум с обяснение и уверение: 
“До 1 август ще бъда в Ахтопол. След това ще съм в София. При напускане на 
столицата ще известя ръководството на ИЦ за местопребиваването ми. ГКГ”. 
На 11.07.1973 г. или  J – 4 в 19,10 часа “Иво се обажда по телефона от Варна и 
пита Климентина какво правят. Интересува се дали ще ходят в отпуска.  
Климентина му отговаря, че са добре и на 17 т.м. заминават за Айтос (Ахтопол, 
Айтос - все едно), където ще почиват в бунгалта на Министерство на 
вътрешната търговия. Тя ще бъде с Георги. На връщане смятат да минат през 
Варна и Бяла Черква.” 
 
На 13.07.1973 г. в J – 2 от подслушваните телефонни разговори (мероприятие 
“Пирин”) се разбира, че моите локуми за заминаване при болния Гачев, който 
бере душа в Пловдив и че ще се върна в понеделник на 16 т.м., са 
разпространени, благодарение на словоохотливостта на Климентина и майка 
й до всички. Върху листа с “дешифрирания” запис на магнетофонната лента, 
видающий кретин полк. Пантелеев е поставил резолюция: “Т. Захариев (от 
Пловдив) за вземане мерки “Родопи” в дома на Гачев и ВН (Външно 
наблюдение)!”  
Неговият н-к е разпоредил: “Да се документира разговора с Гачев!” 
 
На 14.07.1973 г. в J – 1, когато в 14 часа вече бях излязал през задния двор на 
“Неофит Рилски” 55 А на ул. “Хан Крум”, за да взема трамвая от “Графа” до “Св. 
Неделя” и оттам с “петицата” до запустялата квартира, недалеч от “Павлово” 
където се инсталирахме в очакване ранната утрин на следващия ден, вечерта 
в 20,38 часа между Пеев и Климентина се провежда следния телефонен 
разговор: 
“П: Виж какво сега. 
К.: Кажи 
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П.: Твоят съпруг ми се обади днеска. 
К.: Знам, че заминава. 
П.: Не само, че заминава, но че ще се върне в понеделник направо в къщи. (NB: 
В понеделник в 9 часа сутринта “съпругът” ще е прескочил оградата ме-жду 
Нова Горица и Гориция.) 
К.: Какво ме интересува това, аз в понеделник съм квестор на изпита. 
П.: Ще се върне направо в къщи, тъй като бил в отпуска. 
К.: Ами негова си работа. 
П.: Ама той ми го каза да ти го кажа това нещо. 
К.: Голяма работа! Аз пък тия два дена ще ходя нагоре-надолу. 
П.: Ходи, ходи, не е лошо да походи човек.” 
В 21,33 ч., когато тримата вече сме си легнали в очакване зората на 15 юли 
1973 г.: “Климентина се обажда на Лили. Интересува се за причините поради 
които се е отказала от участието си в Конгреса в Полша. Между другото 
Климентина споменава, че най-много отива, за да се види с някои хора за 
които знае, че поне две-три години няма да може да види, като Димитрий 
Сергеевич например. 
Лили се интересува защо идва в София Оксана Коновалова. И двете предпо-
лагат, че навярно ще има славянски курсове. Коновалова щяла да бъде тук от 
25 юли до 20 август.” 
Резолюцията на Пантелеев от 18.07.1973 г. до Карабожиков гласи:  
“Уведоми другаря Захов за случая!” (Захов е един от “съветниците” на КГБ, а 
Оксана Коновалова е “съветска гражданка”.).  
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ГЛАВА LIV 
НА СЪБОР КРАЙ СМОЛЧА 

 
(NB: Последните три глави, без “мероприятията в кухнята на канибалите”, са 
писани преди 34 години в лагера Падричано, непосредствено след описваните 
събития. Затова вместо имената съм употребявал “Боксьорът” или “Поетът”. 
Променени са само глаголните времена – от сегашно в минало.) 
В 3 и 1/2 след полунощ беше още тъмно. Събудих се от студ, но време за втори 
сън нямаше. 
- Ставайте мучачос! 
Двамата се надигнаха от съседното легло. Поетът запали лампата. Обръснахме 
се, подредихме багажа, огледахме още веднаж стаята, която ни беше прию-
тила през тази последна нощ и се измъкнахме навън. Улиците бяха още пусти. 
По пътя към автогарата започнаха да ни застигат работници, бързащи за тру-
довата си кланница, които бетонните утроби на града изхвърляха за сутриш-
ната смяна. Край нас профуча празен рейс и пълен милиционерски джип. 
- Срещнаха ни с пълно, на добре ще е – каза Кольо Боксьора. 
Пред градинката до автогарата се разделихме, за да влезем в народа от раз-
лични места и огледаме обстановката. Отново се срещнахме пред вратите. 
Всичко беше спокойно. Народът се вълнуваше и обикаляше рейсовете в тър-
сене на своя. Само един милиционер шареше с погледа си по лицата на път-
ниците. Тия, които можеха да ни разпознаят и попречат вече бяха генерали и 
полковници и както им се полага – спяха дълбок сън. Мислех си дали ще дой-
де часът, когато безмилостните ръце на ограбените, унижените и смазаните 
ще ги извадят от леглата, за да ги опрат до стената? 
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Сред заобикалящата ни тълпа аз контрастирах с брадатата си и очилата физи-
ономия, със светло сивия костюм и широкораираната синьобяла риза с вра-
товръзка и това не ми харесваше. Би било много по-добре, ако бях нераз-
личим. Не носех и никакъв багаж, освен нагана под мишницата, докато дру-
гите бяха нарамили сакове и кошници. Те отиваха да търгуват и се веселят. 
Така е в живота – казал го е и народа - за едни сватба, за други брадва.  
Ето го и нашият рейс. С табелка: тръгване 5,05, връщане 17,05. Връщане!? 
Качихме се, заехме местата си, без да говорим помежду си. Нали нямах 
софийско жителство и ако се опитаха да ме смъкнат, не трябваше да преча на 
другите. Началникът на автогарата направи последен преглед, за да провери 
дали всеки си има билет. Приближи се и милиционерът. Не намери нищо 
подозрително, всичко му се стори в ред – на добър път! 
Потеглихме, оглеждайки жадно всичко край което минаваше рейсът. Нашето 
връщане нямаше да е в 17,05 часа. След няколко часа, ние или щяхме да сме 
свършили половината от работата си, или едни щяха да бъдат отново 
затворници, а други сигурно покойници… Прочее тези възможности след 
всичко преживяно досега, може би бяха равносилни. Минахме край Татарли. 
От там през отворените прозорци на рейса нахлуваше неприятна миризма. 
Миризмата на клетници, които “живееха” по 10-15 в хралупи без душ, ватер-
клозети и бидета. В “родината” ни беше доста по-страховито, но тук ги 
нямаше огньовете на пламтящите до неотдавна негърски гета в щата 
Алабама. Изглежда и циганите ни бяха… като нас. Тук расизмът и 
“националната гордост” на моите компатриоти се бяха сляли с политиката на 
необявена дискриминация и геноцид на господстващата мафия и резултатът 
от тоя коктейл беше нечовечно-печален. Надявах се времето да промени 
нещата. След известен брой десетилетия, при запазване на сегашните 
демографски тенденции сред етническите компоненти на народа, понятията 
“мнозинство” и “малцинства” щяха да си разменят местата и ако 
родолюбивите ми сънародници не поумнееха, може би, пожарите от горещото 
лято на Алабама щяха да приличат на бенгалски огньове…  
Рейсът се измъкна от пробуждащата се столица. След няколко километра 
щяхме да стигнем до контролен пункт, където миналата година 
милиционерите свалили група сърби, които отивали на събора, за да се 
срещнат със съучастниците си в контрабандната търговия. Ние не бяхме 
търговци. Спяхме или се правихме на заспали. Рейсът профуча край 
пропусквателния пункт необезпокояван от никого. Милиционерите още не 
бяха пристигнали. По шосето се виждаха доста отрядници. В 6,10 двама 
милиционери и един цивилен се изпречиха пред муцуната на рейса. 
Цивилният вдигна кръгъл знак за стоп. Спогледахме се и моята физиономия 
прие възможно най-невинно изражение, но за всеки случай проверих лесно ли 
ще измъкна Антовия дар, ако обстоятелствата наложеха това. Беше контрол 
на билетите, напрежението на волята и нервите се оказа излишно. Отново 
продължихме пътя си. Още веднаж ни спряха, за да връчат на шофьора 
листовка за правилата на автомобилното движение. Пак пътувахме сред ниви, 
овощни градини, селца и отрядници. Настигаха и ни задминаваха десетки, 
стотици леки коли. За събора. Колкото повече бяха, толкова по-добре. 
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Рейсът започна да се изкачва, пъплейки по серпантините на тясни, разбити и 
занемарени селски пътища. Колите не можеха да ни задминат по тях. 
Наредени във верига, обвити в облаци от прахоляк ние лазехме нагоре, 
подобно мръсно-сива гъсеница. Автоколоната си пробиваше път към 
веселбата. Встрани от пътя един сиромах се потеше над мотора на закъсал 
трабант. След по-ловин час щяхме да пристигнем. Застигахме групи 
пешеходци – съборяни от съседните села. Стигнахме до последното 
възвишение зад което беше целта на нашето пътуване. Превалихме го и прид 
очите ни се разкри любопитна гледка. Хиляди коли, камиони и рейсове бяха 
строени в редици. Зад тях – шатри и тълпи от хора. Милиционерски офицер, 
придружен от цивилнооблечен посо-чи на шофьора къде да гарира нашия 
рейс. След многократни маневри рейсът влезе в редицата на софийските коли. 
Шофьорът напомни още веднаж, че до 17,05 всички пътници трябва да са 
заели местата си. 
Започна слизането. Ние бяхме едни от първите. Лъхна ни мирис на кебапи и 
курбани. Вееха се български и югославски знамена В очите се набиваха 
огромни портрети – на нашия и тяхния идиоти. Чуваха се народни песни и 
глъчка. Масите около скарите вече бяха заети. По тезгяхите се изпразваха 
бутилки с бира. Приближих един от тях за цигари. От там видях, че един 
митничар беше спрял Боксьора. В него бях дал някои документи и книги, 
защото предполагах, че най-малко биха го проверявали. Ръката на митничяря 
се плъзна по джобовете му. Отминах напред, прекосих стъпканата гранична 
ивица и настигнах поета. Съобщих му за инцидента, но не исках да го тревожа 
и премълчах за книжния багаж както не им бях казал и за “желязото”, което 
носех със себе си. Двамата продължихме да навлизаме в югославска 
тиритория. В същата посока около нас се придвижваха хиляди. Срещу нас 
идваха сърби. Мяркаха се и тяхни митничари, полицаи и граничари. Те не 
спираха никого. Кольо се бавеше и нашето напрежение растеше. Спряхме и 
зачакахме. Минутите теча-ха бавно и мъчително. Назад към българския 
митнически пункт не се виждаше нищо. 
Поетът се върна, а аз оглеждах минувачите. Сред тях нямаше нито една 
позната полицейска физиономия. Нужно беше само да си даваш вид, че ти е 
весело. Някой ме побутна по рамото. Без да трепвам, обърнах бавно назад 
ухилената си глава. Някакъв товар се свлече от мен. Бяха Кольо и Милчо, 
митническата бариера беше преодоляна с малки загуби. От караницата им 
разбрах, че митничарът се е задоволил само с намерените в джоба на Боксьора 
пари. Неговите и парите, които поетът беше изтеглил от банката за път. Аз 
притъпих ъглите: 
- Момчета, пари за бензина има. Нека джандарина се почерпи за наше здраве. 
- Ако не потърсим парите, той ще дигне следобед аларма, а и в рейса ще 
забележат отстсъствието ни. 
- Правостоящите ще заемат местата ни, а парите митничарят ще сложи в 
джоба си и ще си мълчи, доволен от непредвидените приходи. 
- Аз споменах пред оная дебелана със саковете, че ако намерим познати с кола, 
ще се върнем с тях. Коркма! Както се пее в турския химн – каза Колчо. 
- Аванти! 
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Тримата продължихме да навлизаме в Сърбия и югославските знамена 
останаха зад гърба ни. Спряхме, за да огледаме около нас. Подранили гости на 
събора се връщаха от запад, нарамили автомобилни гуми. Тук били по-евтини 
– по 25-30 лева едната. На много места се бяха оформили групи, които раз-
меняха левове срещу динари. Извършваха се и ситни покупко-продажби. 
Частната международна търговия беше в разгара си. Копоите на двата 
братски народа се навъртаха и подслушваха разговорите на разгорещените 
търговци. Те бързаха да приключат сделките си и да се скрият в тълпата. Вече 
само контрабандата привличаше полицейското внимание и нашият път беше 
свободен.  
Бяхме навлязли на няколко километра в Сърбия и се движехме пак по на 
няколко метра един от друг, всеки прилепил се към някаква групичка от 
непознати в потока от хора. Минахме по мостче със счупени перила. Колчо 
видя някакъв познат полковник, който за щастие не го забеляза. Голямите 
черни очила на двамата ми другари напомняха за гангстерите от филмите. 
Накарах да ги свалят. Изкачихме едно хълмче и седнахме да починем, като 
оставихме багажа малко встрани от нас до един храст. Наоколо гъмжеше от 
народ. От високото се виждаха югославски коли и селски път, който се губеше 
между възвишения. Боксьорът стана: 
- Ще отида да видя дошло ли е момчето – с племенника на Анто Апостолов бях 
запознал само него – вие ме чакайте тук! 
Срещата беше определена за 8 часа. В случай на нещо непредвидено, следваше 
контролна среща след час. Бяхме подранили – часът беше едва 7,30. Не 
трябваше да се застояваме дълго на едно място. Колко по-добре от нас бяха 
онези, които нямаха познайници от богуугодните заведения! Погледът на 
един от тях би бил достатъчен. И толкова труд за подготовката щеше да отиде 
на вятъра. Оставаше ми оръжието, но с него можех да си взема само придру-
жители в “отвъдното”. Тоя път имахме късмет. Погледите, които се плъзгаха 
по лицата ни, ни отминаваха с безразличие – в нас нямаше нищо, което да 
събуди подозрение. Един по един отивахме до клозета. Половиният час се 
изниза. От към Югославия продължаваха да минават краи нас нови гости за 
събора. Взирах се във всички лица. Ето го! Кольо идваше – видях го отдалече - 
придружен от Милорад. Той беше облечен в бяла риза. Същият рус, набит, 
средно висок момък с приятото и открито лице, когото се бяхме срещали 
няколко пъти у Антови и после в двора на църквата.  
Двамата с Кольо вървяха и разговаряха оживено. Те ни отминаха на няколко 
метра и спряха. Кольо ни погледна въпросително. Направих жест с който му 
дадох да разбере, че всичко е нормално. Изправихме се и тръгнахме към тях. 
- Ето от кого ще купим гуми за колата – каза Колчо, намигайки ми. Чакаше ме 
край пътя. Той също беше подранил. Ха, запознайте се! 
Милчо не беше посветен в конспирацията и аз се правех, че не познавам 
новодошлия. Затова си подадохме ръце и ги стиснахме силно. За всеки случай 
той се представи като Миодраг. По лицата ни се разляха усмивки. Изглежда 
бяхме доволни от “запознанството”. 
- Е па да одим – каза Милорад-Миодраг и четиримата се насочихме надолу към 
пътя. След 7-800 метра спряхме до камион, пълен с автомобилни гуми. 
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Нашенците купуваха, обвиваха гумите с руло амбалажна хартия и ги отнасяха 
към България. Можеше да минат и без мито. По тесния селски път край нас 
движението беше двупосочно: българите на малки групички вървяха на запад 
към близкото сръбско село от където продължаваха да пристигат пешеходци 
и коли за събора. 
- Вие вървете надолу по пътя и ни чакайте на другия край на селото – каза 
Кольо – а аз ще отида с него да вземем колата – бял “Форд” с № 3333. 
С поета пак се вляхме в човешкия поток, като се вслушвахме в разговорите. От 
към селото се връщаха разочаровани купувачи – нямало нищо интересно. Ние 
обаче искахме да видим със собствените си очи. Изровеният каменист път 
беше заграден от двете страни с храсти. Навлязохме в селото. От двете страни 
на границата двата братски народа живееха в еднаква мизерия. Минахме край 
кирпичени къщички, скрити в овощни дръвчета. Стигнахме до разклон на 
пътя. Наляво той водеше за южната част на селото, а надясно продължаваше 
на запад. Нататък имаше само още няколко къщи. Седнахме върху купчина 
камъни и запалихме по цигара в очакване. Слез двадесетина минути по пътя 
се зададе кола № 3333, а след нея и Кольо. Колата ни отмина, а той изостана, 
като ни даде знак да я последваме. Ускорихме крачка и видяхме, че някакъв 
висок човек в сива униформа беше спрял Милорад. Дочухме някакъв 
настойчив пазарлък за превоз. Минахме край “Форда” и на няколко стотин 
метра по-нагоре отново спряхме. Наблизо неколцина нашенци бяха заградили 
друга кола. Понеже до 18 часа, когато се закриваше събора и границата се 
затваряше, оставаха цяли 9 часа, мнозина искаха да отидат със сръбски коли 
до близките градове, да напазаруват и се върнат. А може би имаше и такива 
като нас за които връщане назад нямаше да има. Отдолу ви-дяхме да идва 
бялата кола. Кольо беше седнал отпред до шофьора. Те спряха до нас и ние 
заехме задните седалки. Компатриотите, които подминавахме, ни гледаха 
подозрително или завистливо. Шофьорът ни увеличи скоростта и границата 
започна да се отдалечава. Въздъхнахме с облекчение. Пълен напред! Крайната 
цел на първия етап от хилядакилометровия маршрут през Югославия беше 
град Ниш. Две трети от пътя до там беше лош, последната третинка 
асфалтирана. Нашият придружител живееше тук. Той ни информира за 
направените проучвания и за плана по прехвърлянето ни в Италия: 
- В Ниш трябва да стигнем в 11,30. У нас ни чака с колата си един словенски 
приятел, който ще ви отведе до границата с Италия. Той ще ви разкаже 
необходимите подробности. За парите не се безпокойте – всичко е уредено. 
- Те това се нарича интернационална солидарност и братска взаимопомощ. 
Заговорихме за заплатите на югославските работници и правихме сравнения. 
В различните републики те бяха различни, но средната за страната е 1,5 – 2 
пъти по-висока от средната българска заплата. Югославяните можеха да 
излизат навън, в чужбина, почти без ограничения. Над 600 000 от тях бяха 
гурбетчии и тяхният брой продължаваше да расте. Но въпреки този по-дълъг 
синджир и тук “морално-политическото единство” между властници и 
управлявани се пукаше по шевовете. Студентските демонстрации, 
подкрепяни от работнически стачки, заедо с партийни чистки, придружавани 
със закани да се употреби армията за въстановяване на “реда” не бяха 
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изолирани явления. 80-годишният, често задрямващ в “президиума маршал 
на югославските народи” обясняваше по известния и у нас маниер тези 
трусове със заговора на класовия враг. Под тоя общ знаменател и тук “новата 
класа” подвеждаше “фашистите” - дражемихайловисти, усташи, 
привърженици на краля и наследници на експроприираната югославска 
буржоазия. Тя бягаше като дявол от тамян от очевидната истина – главният 
враг на “пролетарската диктатура” и “работническото” псевдосамоуправление 
бяха работниците и студентите. Преди 17 години президентът и неговите 
идеолози схващаха много по-вярно класовите фронтове в… Унгария. Дори си 
позволяваха да правят язвителни и “революционни” изявления по повод 
събитията в тази и други страни от “лагера на мира и демокрацията” от който 
те бяха избягали преди четвърт век. Очевидно беше много по-забавно когато 
мечката играе в двора на комшиите. Когато тя приближи “Югословенската 
социалистическа федеративна република”, склерозиралият председател на 
СЮК (Съюз на югославските комунисти) не можа да измисли нищо по-
оригинално от стереотипните бръщолевения и обвинения на 
източноевропейските си колеги срещу “бившите хора”. Само премълча 
благоразумно подривната роля на империалистите, които сега кредитираха 
югославската икономика и бяха разтворили атомния си чадър над… 
“социалистическата република”.  
Разговорът ни секна изведнаж. Почувствахме неприятно, стържещо червата 
ни друсане.  
- Спукахме гума – каза Милорад и спря колата. 
Изскочихме от нея. Задната дясна гума беше пробита от пирон. До Ниш 
оставаха още 12 километра. 
- За два часа бръз ход можем да бъдем там. 
- Не е нужно, имаме резервна гума. Ако спукаме още една ще чакаме. Няма ли 
ни до 12 часа в Ниш, Стефано тръгва за събора. Той е словенец и проблеми с 
разбирането няма да имате. (Нашият приятел говореше и български с 
някакъв особен акцент – в Западните или както тука ги наричаха Източните 
покрайнини и младите знаеха нашия език.) 
С общи усилия, за няколко минути сменихме гумата и отново потеглихме на 
път. По асфалта скоростта ни беше 80 километра. След 20 минути “Форда” 
изскочи от един завой и в ляво и напред се виждаше град Ниш. По около-
връстен път стигнахме до западните квартали на града в който влязохме. По 
улиците имаше хора и полицай (и тук ги наричаха милиционери) в сиви 
униформи. И мното коли. Нашето пристигане не привлече ничие внимание. 
Спряхме пред двуетажна къща до мощен черен “Мерцедес”.  На двора си 
играеха деца. От стълбището слезе черноок мъж с алаброс, на нашите години. 
Имаше остър и интелигентен поглед. Това беше Стефано (в Словения мнозина 
говореха италиянски и мнозина носеха италиянски имена). Поздравихме се и 
влязохме в къщата, за да не събираме погледите на съседи и минувачи. 
В стаята ни посрещна симпатична млаа жена с детенце на ръце – булката на 
Милорад. Тя остави детето на леглото и се ръкувахме. Покани ни да седнем, а 
мъжът й извади от хладилника ледена бира. Искаше да приготви масата за 
обяд, но ние настояхме да тръгнем веднага. Стефано се облече набързо. 
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Чукнахме се за успеха на предприятието, а буля Милорадица ни оглеждаше 
плахо и въпросително. Изглежда с припряността си и липсата на 
гуляйджийски настроения не й приличахме на гости-туристи за каквито 
бяхме представени. Освежени от бирата станахме. Аз ощипах малчугана, после 
се сбогувахме с майка му и се опътихме към черната кола, придружени от 
Антовия племенник. Благодарихме му и си обещахме да се видим и 
наприказваме на воля през следващото лято. Стиснахме си силно ръце, след 
което се настанихме в “Мерцедеса”. Щяхме да пътуваме удобно. Колата 
потегли, махнахме си с гостоприемния стопанин, който пожела успех на 
“Ленин на нашата епоха” и другарите му: 
- На добър път! 
- До скоро виждане – отговорихме и колата потегли. 

* 
Излязохме на международния път. Стефано беше по фланелка, а ние с 
разкопчани ризи. Бяхме плувнали в пот, горещината беше адска. Свалихме 
прозорците. Напред и зад нас и в ляво срещу нас, въпреки неделния ден, се 
движеха в двете посоки непрекъсващи потоци от хиляди коли. Нашият 
шофьор караше с малка скорост: 70 – 80 километра в час. 
- Така няма да имаме никакви нарушения. Само трябва да се пазим да не ни 
чукнат отзад. Пътят е отличен. Пропътувал съм го няколко пъти. Това е 
вторият ми рейс за това лято. Миналия вторник започнах разузнаването и в 
Ниш пристигнах в петък сутринта. Бях каталясал. Само хапнах, взех един душ 
и си легнах. Спах непробудно 24 часа. Мислех днес да дойда с Милорад да ви 
вземем от събора, но после решихме да отиде сам. Колата му е по-подвижна по 
ония каменисти пътеки и по-незабележима. Надявам се всичко да е минало 
добре? 
- Като по ноти – срещата, изтеглянето и превоза ни до Ниш. Само за няколко 
минути ни забави спуканата гума. 
- Всичко беше предвидено. Ако се бяхте забавили още половин час щях да 
тръгна за границата. 
- Милорад си свърши отлично работата. 
- Да, а сега да ви информирам за това, което аз съм свършил. Положението е 
следното: два дни сме обикаляли с, да го наречем условно, бай Пано по цялото 
протежение на границата – от Адриатическото крайбрежие до Австрия. 
Навсякъде охраната на границата е засилена… 
- Може би заради усташите? 
- Говори се, че са внасяли оръжие от Италия и Австрия, но не изключвам това 
да са инсинуации на властта, която търси външни причини за кризата си. По- 
рано бегълците минаваха най-често границата при Сежана, която е срещу 
Триест. Но сега единственото място където прехвърлянето й е най-сигурно, 
според мен е град Нова Горица, която се намира по-на север. Ще я видите на 
картата, когато спрем за нощуване. Това е град, който е разделен от жп-
линията на две, по нея минава границата. Италиянската му част се нарича 
Гориция. Ето я югославската полиция – смени темата Стефано – тя патрулира 
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по аутострадата с мощните мотоциклети “Хонда”. Тия японски зверове вдигат 
спокойно 200 километра. 
- Правят ли проверки? 
- Само при нарушения. За хилядата километри, които навъртях през 
последната седмица никой не ме е спирал по шосетата. 
Край нас профучаха двама сиви джандари върху черни “Хонди” със стърчащи 
антени на подвижни радиостанции. 
- Ако стане някакво произшествие, само за минути налитат като оси. 
- Ето катастрофа. 
Една от колите беше застанала пряко на шосето със смачкан нос, а друга бе 
изхвърлена в канавката. 
- Сега ще дойдат мицовете. Само от подобен инцидент се страхувам. Вярно, ще 
подам само моите документи – всичко е в изправност. Най-много да платя 
глобата. Но с такъв товар като вас, това трябва да се избегне на всяка цена, 
защото всичко се случва. А не знаете колко много катастрофи стават. Завчера 
в отрязъка след Загреб на едно протежение от няколко километра имаше над  
двадесет такива случая. 
- Ти си опитен шофьор и си знаеш работата. 
- Как ще процедираме, ако все пак някъде ни спрат за проверка? 
- Обикновено полицаите от вътрешността на страната не познават докумен-
тите за международни пътувания. Може да се легитимирате с личните си пас-
порти. 
- Ако се запече ще кажем, че сме на конференция в Загреб по компютърна 
обработка на икономически данни, организирана от фирмата IBM. Другите ни 
документи са останали при домакините, а ние обикаляме Югославия през 
уйкенда.  
- Ами ако поискат проверка по телефона в хотела? 
- Настанени сме в частната вила на наш загребски колега… 
- Да, на д-р Цвиувич, я стига си изнервял обстановката! Ще действаме според 
случая. 
- Ако поискат да ни придружат до доктора, тогава на 30 километра преди 
Загреб, в тъмното ще симулирам повреда на колата. Докато я човъркам 
трябва да се справим с мицовете – един или двама и да продължим с 
максимална скорост към Гориция.. 
Стефано изрече това толкова спокойно, като че ли ставаше дума за лов на 
пъдпъдъци и продължи: 
- Но се надявам да минем без екстремни усложнения. През туристическия 
сезон тук по аутострадите се движат всеки ден десетки хиляди коли и 
контрола е практически невъзможен… 
Разговорът ни приемаше най-неочаквани обрати, но не спираше. 
Продължавахме да се опознаваме и си мислех, че взаимните ни впечатления 
ще останат отлични. Жалко, че такива като Стефано не бяха повече, тогава 
други щяха да бягат.   
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
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ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - Няма! Нали е неделя 
15 юли 1973 г., а аз съм “в Пловдив”. 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ 
Фалшифицирайки датата, за да бъде всичко “законно” на 10.07.1973 г. нача-
лникът на поделение 17065 или VI у-ние на ДС - генерал Петър Стоянов е 
поискал от зам. Гл. Прокурор на НРБ разрешение да се проверява 
кореспонденцията на Пеев, защото я “използвал за престъпни действия”. 

Резолюцията на прокурора: “Разрешавам!” е позакъсняла. Тя е от 18 юли 
1973 г. Не бях предвидял, че и порът можеше да е “обект” на засилено 
полицейско внимание. Пуснах своето “Прощално” писмо до Петър Пеев в 
пощенската кутия на трамвая на 14.07.1973 г. То гласеше:  
 
           “За мен друг изход няма, затова аз заминавам. Ако се видим отново, то 
ще е след дълги години. Прощавайте всички, които с нещо съм наскърбил. 
Мъчно ми е за Климентина, но има неща, които стоят по-високо от личната 
мъка или радост. Ако тя пожелае един ден ще я взема при себе си. За сега най-
добрата версия е скарали сме се и аз съм казал: “Всеки да си кара сам 
отпуската!” 
            Ако с мен се случи нещо, при подходящ случай моите приятели да 
получат информация от Никола Петков и Милчо Присадашки. 
           Довиждане, желая Ви бодрост и щастие.                  “Бронщайн” 
 
Допусках, че мога да бъда предаден, ако не от Кольо, то от непознатия При-
садашки. Затова исках “моите приятели”, тоест нашите анархисти, “да получат 
информация” от тях в случай на ликвидирането ми при минаване на 
границата. Както ще видим, писмото ми е било задържано от копоите преди 
“разрешението” на прокурора, но с “известно закъснение” - в понеделник на 

16 юли 1973 г. Пуснали са го отново на 18 юли, за да установяли чрез Пеев 
“връзките” ми с назованите в него “лица”!!!  
Нито ДС, нито адресатът са успяли да разгадаят какво съм искал да кажа с 
последната фраза и следователно изпращането му е било излишно…  
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ГЛАВА LV 
НЕЛЕГАЛНО ПРЕЗ ЮГОСЛАВИЯ НА ТИТО 

 
Препичаше. В такова време по аутострадите се явяват миражи – локви с вода. 
Някакво измамно пречупване на слънчевите лъчи. От двете страни на пътя 
имаше реклами вместо лозунги. Потокът от автомобили минаваше край 
Крушевац, Крагуевац, Смедерево. За много от тях бях чувал от тате, а 
последният град ме върна към един спомен: В 1959 г., през лятото ме бяха 
изпратили от Пазарджишкия затвор “на лечение” в психиатрията при 
Александровската болница. Един ден в арестантската ни стая пристигна 
сърбин. Работил във Вагонната фабрика в Смедерево. Качил се на тавана на 
един от ваго-ните и другарите му го затворили отвън. Влакът спрял в София, 
но той не разбрал това. Неговият вагон бил прикачен към експреса за Бургас и 
чак там, на гарата той се разлумкал по пластмасовия капак. Отворили и го 
завели в участъка. След дълъг разпит копоите дошли до заключение, че 
момчето не е Титов шпионин, а че нещо му хлопа. И когато заявил, че е дошъл 
в България, за да печели, тъй като тук заплатите били по-голями, те го бяха 
изпратили безапелационно в лудницата за освидетелстване… 
- Наближаваме Белград – пресече потока от спомени нашият шофьор – сега ще 
ви покажа новата му част. Струва си да се види. 
Пред нас имаше задръстване. Колите бяха спряли. 
- Тук е пункт където чужденците плащат за пътуване по аутострадата. В 
Югославия е като в Европа с тази разлика, че югославските граждани ползват 
пътищата безплатно. Кожите ни свличат по хиляди други начини. 
Бавно приближихме пункта. От колите се подаваха ръце с банкноти. 
Униформени сръбски контрольори връщаха остатъка и даваха път. Нас ни 
гледаха пренебрежително и ни подканяха с жест да минем по-бързо. В 
покрайнините на Белград отново се разминахме с моторизирани полицаи. 
Виждаха се първите блокове. Минахме под някакъв голям подлез след което 
се откри впечатляваща гледка. Архитектурата в нови Београд беше модерна, 
красива и освежена в пастелни цветове. Изглежда затова през 1956 г. на Моша 
Пияде софийския център му се сторил като комплекс от тюрми. Бяхме жадни 
да разглеждаме, но моментът беше неподходящ за туристически разходки. 
Стефано увеличи скоростта. Столицата на Титова Югославия остана зад нас. 
Отново се заредиха реклами и селища с познати имена: Сремска Митровица, 
Славонски брод и т.н. Потоците от автомобили не намаляваха. От време на 
време спирахме. Движението беше голямо и пътя претоварен. Часът стана 5 
следобед. Бедната ми и надменна половинка, която излъгах, че отивам в 
обратна посока при бай Митьо не знаеше какво се бе случило от вчерашния 
съботен ден насам. Дали един ден щеше да научи, че не ми е оставал никакъв 
друг изход, не знаех. Спокойна и отпочиваща си от отсъствието ми, тя сигурно 
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беше отишла на гости. Дано само да заплати по-малко за желанието си да бъде 
жена на бивш тюрмаджия. Прочее и аз, и мама – всеки по своему – я бяхме 
предупреждавали за възможните последици от такъв неразумен акт… 
Побързах да отклоня мислите, които често и тревожно ме връхлитаха. През 
следващите 24 часа в мен не трябваше да остане капка сантименталност и 
размекване. Над Хърватско небето беше мрачно сиво. Изведнаж, като из 
ръкав, се изсипа едър юлски дъжд. Колата минаваше през огромни локви като 
амфибия. През стъклата не се виждаше нищо освен фарове. Всички бяха на-
малили скоростите. Така продължи цял час и половина. Когато слънцето 
раздра облачното покривало, то беше отхвръкнало далече на запад. Още час и 
щеше да залезе. 
- Ще нощуваме след Загреб. До Любляна е далече, а и вкъщи не мога да ви 
заведа в малките часове. Ще събуди съмнения и предизвика много въпроси. 
- Така е по-добре, нека да не се срещаме с повече хора!  
Картината наоколо се промени. Това което ми бяха разказвали се оказа 
истина. В Хърватско ландшафта беше по-европейски и разликата със 
сръбския – осезаема. Но полицията беше една и съща във всичките седем 
републики. Спряхме до крайпътна бензиностанция. До нас се беше 
инсталирала кола със софийски номер. Само тя ни липсваше. 
- Никакви разговори, ако питат нещо Стефано ще прича на сърбохърватски. От 
колата слязоха мъж и жена с дете. Властници, отиващи да прекарат отпуската 
си на Запад или бегълци с паспорти? Първото беше по-вероятно.  
Слязохме и ние, като взехме от багажника торбата с хляба и луканките. От 
другата страна на пътя имаше бар. Вече се беше стъмнило. Разделихме хляба 
на четири и всеки взе по половин луканка. Скритото напрежение беше 
намалило апетита ни, но бавно, бавно всеки изяде своя дял. 
- А сега по една бира в бара. 
Влязохме и седнахме на кръглите високи столчета. По стените висяха реклами 
и до тях - неотлъчният портрет на бащата на югославянските народи. Един 
баща от по-дребен мащаб. Другият беше на цялото прогресивно човечество. 
Стефано донесе четири ледени бири. След горещините и засоляването с 
луканките, бирите ни се сториха божествени. Кольо, който беше въздържател 
се оплака, че пиенето го е хванало. Отказахме втора бира и бавно тръгнахме 
към колата. Не направихме никакво впечатление на малцината посетители в 
бара. Само едно момиченце се загледа в брадата ми. Разменихме си усмивки. 
Фаровете вече по-рядко пресичаха шосето. Отсреща бяха гарирали един от 
грамадните камиони на международния транспорт. До него се беше 
разположил автомобил с млада компания от две двойки, може би датчани, 
облечени подчертано оръфано. Над багажника на колата им беше привързана 
гумена лодка. Може би отиваха на онова море където от вторник трябваше да 
започне почивката ми с Климентина и колегите. Море, което сигурно нямаше 
да видя дълги години. Стига! 
Заехме местата си и потеглихме отново на път. Всеки изминат километър, 
особено през нощта, съкращаваше рисковете. Някъде към 23,30 часа минахме 
през светлините и неона на хърватската столица. 
- Тук ли беше братовчедка ти Ива? 
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- Беше. Сета е в Гьотинген. 
- Другари още половин-един час и ще спрем да нощуваме. 
- Не е ли по-добре изобщо да не спираме? 
- Не! Изморен съм,  това са хиляди километри. Освен това, преминаването на 
границата в Нова Горица през нощта крие повече опасности. Там трябва да 
бъдем утре сутринта, когато хората ще са плъпнали по улиците… 
Вече нямаше почти никакво движение. Полунощ беше преваляла. Нашите 
фарове осветяваха далече напред. И близки и врагове, и бог и полиция спяха. 
Време беше да ги последваме. Трябваше ни само подходящо място. Отбихме в 
някакъв запустял див къмпинг. Отпуснах се върху сухата трева край плета. 
Умората надделя и съм затворил очи. Събуди ме кучешки лай. На двадесетина 
метра от нас имаше още няколко коли, а още по-далече се виждаше някаква 
двуетажна сграда и нищо друга наоколо. Един прозорец на къщата светеше и 
под него се чуваше говор. Приближих. От прозореца се подаде жена. Долу 
група пили-недопили искаха алкохол. Жената ги псуваше. Един от пияните 
поиска да се качи при нея. Другите го свлякоха при себе си и всичко утихна. 
Прозорецът угасна. Стефано и поетът бяха останали в колата, а ние с Боксьора 
бяхме решили да спим навън. Пресякохме някакъв междуселски път, 
прескочихме живия плет и се озовахме в една угар под орехово дърво край 
пътя. Постлахме тук саката си от към хастара, да не се изцапат и омачкат. Утре 
в Нова-Горица трябваше да сме спретнати. Легнахме под ореха. Тъкмо се 
унасях и съня ми отново беше нарушен от шум на мотори. Изправих се и 
наблюдавах зад плета към къмпинга от който бяхме избягали. Сега двама 
пияни се гонеха с моторите си около къщата. Смееха се и викаха. Една 
обиколка, две, три, сто. Това идиотско състезание продължи повече от 
половин час. С удоволствие бихме им разбили пиянските муцуни, но можеха 
да домъкнат полиция. Затова само стискахме в безсилие юмруци и пак се 
изтегнахме под ореха. Но съня ни вече беше разбит, а и застудя. Облякохме 
саката си и мълчахме. Някаква жена мина край нас, но не ни видя. 
- Само каналът работи безупречно, останалото е неизвестност. Дори адреси не 
взехме със себе си. 
- Да приключим успешно с минаването пък оттатък ще се оправяме. 
- Утре ще поискаме скицата на границата с Италия. Това ще е последното ни 
препятствие. 
- Нека се опитаме да дремнем, утре трябва да сме бодри. 
Скоро Кольо захърка. Малко му завиждах. Сънят бягаше от очите ми. Колкото 
и да се опитвах да ги гоня в друга посока, мислите бягаха назад. Там където 
оставаха всички с които досега бях живял. Където на “Гурко” 34, на третия 
етаж в стаята, с изглед към кабинета на столичния шеф на ДС, Климентина 
спеше последната си спокойна нощ. Какво ли сънуваше сега? Чорт знаеше 
кога и при какви обстоятелства ще се срещнем някога. Нещо ме душеше и 
стягаше. Може би чувството за вина? Оставаше само да се разкая. Смених 
рязко курса. Трябваше да събера цялата си воля и енергия. Дългата почивка, 
която си бях дал приключи. Сега поемах отново на път, а както бе казал 
Чернишевски, пътят на революционера не е гладък като Невския проспект. 
После ще мисля за всичко друго. Стаанах, раздвижих вкоченясалите си 
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крайници и приближих колата. Двамата спяха дълбоко. Часът беше четири. 
Още час и щеше да започне развиделяването.  
Излязох на пътя. Никаква кола. Върнах се към къщата. Оказа се страноприем-
ница. Зад нея бяха наредени камиони и коли. Вътре, порядъчни филистери от 
всички страни бяха намерили подслон за тази нощ. В нея нямаше място само 
за такива като нас – гонените от жандармите на “най-добрия от всички 
възможни светове”. Подсвирване из зад плета ме накара да се върна – Кольо 
се беше събудил и ме търсеше тревожно. 
- Разхождах се. 
- От мерак сън не те хваща.  
- Да ги вдигаме ли? 
- Колко е часа? 
- Пет без двадесет. 
- Стига им толкова сън. И спането е буржоазен предразсъдък. 
След малко потропахме по стъклото на колата: 
- Полиция. Всички документи! 
Поетът скочи като ужилен, Стефано беше спокоен. 
- Кольо тия шеги не са добри. 
Седнахме вътре. С една-две маневри излязохме на шосето и потеглихме. 
Толкова ранобудни пътници нямаше. Изглежда и тук беше валял дъжд, 
аутострадата беше измита и въздуха свеж. Наоколо се виждаха къщи в 
швейцарски стил, декоративни градинки, добре поддържани странични 
пътища. В далечи-ната се виждаше замък. Личеше си печатът на 
Австроунгарското владичество. След половин час отново спряхме до 
бензиностанция, за да заредим колата за последен път с гориво. Излязоха 
двама спретнато облечени в сини комбинизони работници. Докато Стефано се 
разплащаше с тях ние намерихме тоалетната. Беше непоносимо чиста. 
Утолихме жаждата си. Оказа се, че имаше и топла вода. Донесох приборите си 
и си обръснах. Влезе шофьорът на гарирания холандски ТИР. Беше малко 
изненадан от нашите действия в тоалетната, но всеки знае себе си. И ние 
бяхме европейци, както казваше Алеко, но не чак до там. Измити и почистени, 
продължихме към целта. Скоро навлязохме в Любляна. Никога не съм бил в 
Европа, но градът по ншщо не отстъпваше на спретнатите унгарски градове, 
които видях миналата година. Макар, че тръгнахме рано, движението вече 
беше затруднено. С потока от возила минахме край сгради в готически стил, 
църкви и блокове с модерна архитектура. По кръстопътищата регулировчици 
дирижираха движението. 
- Остават още 50 километра до Враница от където се отклонява пътя за Нова 
Горица. До там има още стотина километра. След час и половина-два ще 
бъдем на границата.  
- Няма ли да пристигнем много рано? 
- След Враница ще спрем, за да си приготвите багажа и ще скицирам мястото 
на преминаването. 
- Имаш ли карта на Югославия? 
- Две – Стефано отвори шкафчето в предната част на “Мерцедеса” и ни подаде 
един Автоатлас на Федеративната република. По квадрати в едър мащаб  се 
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открояваха главните пътни артерии. Достатъчно ясно бяха очертани и 
второстепенните. Пътя по който се движихме в момента се намираше в 
квадрат № 10. След половин час щяхме да се отклоним от аутострадата. 
- Охранява ли се пътят до Нова Горица и ще минаваме ли през други населени 
места? 
- Срещат се моторизирани полицаи, а край самия път има казарма на 
граничарите. Армията е изтеглена по-навътре. Ще минем и през две-три 
паланки, чиито имена не си спомням. В този сезон пътуват много рейсове и 
коли, така че няма да правим впечатление. 
- Разкажи ни какво видяхте с “бай Пано”? 
- Нова Горица е град на който едната половина е в Югославия, а другата – в 
Италия. Там тя се нарича Гориция. През средата на града е издигната ограда, 
но това не е Берлинската стена. Тя е висока около метър и половина и до 50 
сантима от земята е цимент с мозайка, след което е бетонна конструкция от 
стълбове през чиито процепи се вижда Италия. Хващаш се за оградата и за 
секунда си оттатък. 
- Не се ли охранява? 
- Точно това исках да ви кажа. Оградата е зад гарата, а пред нея минава жп-
линията. Встрани, в ляво от гарата е официалния път по който минават 
колите от Югославия за Италия и обратно. Там оградата е отворена и до 
прохода има милиционерска будка с часовой, който проверява документите 
на пътниците. 
- От там може ли да се мине? 
- Ако нямаше да се връщам в Югославия щях да засиля колата и джандарина 
щеше да изгледа само задницата й. Но сега няма как. Понеже той се движи, 
даже понякога отива до бюфета на гарата, може да го издебнете и да минете 
през пропусквателния пункт. 
- А бе какво толкова има да умуваме. Ако е там, ще го грабна като яре и заедно 
с него ще вляза в Италия. Тъкмо ще си имаме и заложник. 
- Кольо стига с тия детински геройства – каза поетът, явно изплашен от 
подобен сценарий. 
- Тук няма нищо детско. Място за церемонии няма и всякакви колебания 
могат да ни излязат солени. Ти си виновен, че не ми позволи да си взема 
револвера и сега ще мълчиш! 
“В замяна на това аз взех моя” – си помислих – “и добре, че не исках нечие 
съгласие”. 
- Аз искам всичко да бъде добре обмислено и бабаитлъци не са нужни. 
- Да де, ние сме овце, а ти си мозък. 
- Момци не се карайте и не създавйте нервна атмосфера! – каза Стефано – 
Според мен, най-добре е да влезете в гарата. От задната й страна има изход 
със стъклена врата, която винаги е отворена. От нея до оградата са десетина 
метра. За секунда сте до вратата и за още една – оттатък. 
- Няма ли опасност от стрелба?  
- Не, защото от другата страна е улица и там си играят италиянски деца, могат 
да ги ранят и тогава скандалът ще бъде нечуван. 
- А сигурно ли е, че оттатък е Италия – продължи да разпитва поетът. 
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- Е стига де, бай Пано мина с паспорта си в италиянската част на града, огледа 
всичко от другата страна на оградата, купи си три сгъваеми чадъра и направи 
точен доклад. Само трябва да прескочите оградата. 
- А какви са възможностите за минаване през нощта вън от града? 
- Може да се мине, но терена е много стръмен и каменист. Ще се изморите, 
измачкате и изпокъсате. Не препоръчвам на такива солидни господа да се 
катерят нощем. А може да налетите и на граничен обход. Освен това, нощем 
пускат и кучета, а и югославските граничари са направили много фалшиви 
граници. Възможно е да се заблудите. 
- Ясно! Щом всичко е пресно проверено, най-добър си остава пътя през града, 
по сред бял ден. 
- Колко жители е града? 
- Голям, като нашите окръжни градове. 
- Сигурно има и туристи, и почиващи и няма да будим съмнение. 
- Градът е курортен, нали е в красива планинска местност. 
- А ако все пак ни спрат около гарата за проверка? 
- Полицаят там е един единствен, ще му кажете: “Морамо да се брием” – и си 
подминавате – вътре в гарата има и бръснарница. 
- Виждате ли – казва поетът – а вие с Кольо се обръснахте сутринта. 
- Стига бе, млъкни! Като сме се обръснали ние, ще обръснем полицая. Трима 
яки мъже сме. И всичко ще свърши с малко повече шум отколкото е 
необходимо. 
- Ето и град Враница. 
Минахме и през него, но почти не го разгледахме. Единствените, които вече 
ни интересуваха бяха полицията и армията. Мисълта ни беше заета с 
предстоящата операция. Отклонихме се в дясно от аутострадата, напущайки 
предшестващите и следващите ни в колона коли, туристически рейсове и 
товарни камиони. По извиващия се в планината път много рядко ни срещаха 
или задминаваха автомобили. Всички те имаха номера с буквите “NG” – коли 
от града и околностите му. Всичко беше вече съвсем близо. Външно 
изглеждахме доста спокойни, но бяхме станали твърде мълчаливи. 
- В града няма да ходим като на погребение. 
- Разбира се. Никакво оглеждане, никакъв страх и колебание. Разговаряте си 
тихо, добре е ако някой знае някакъв западен език и се усмихнвате като за 
пред фотограф. 
- Чуждите езици са ни като матерни, майките ни дума от тях не знаят. 
- Нищо бе, ще ви разкажа някой виц, а вие ще се смеете. Смехът е 
международен. Ако ни наближат хора, бутайте по някоя чужда дума – френска 
или немска, каквото ви дойде на ума. 
- Спираме, за да видите кой какво ще носи и да ви начертая скицата на 
границата. 
- Коле, хвърли тая голяма червена чанта! 
- Не, тя ни е талисмана. До тук ни доведе, с нея ще стигнем и в Италия. 
- Да ама заради нея те спряха митничарите при Смолча. 
- Нека върви с нея! Отиваме на гара, така по ще приличаме на пътници. 
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Излязохме от колата и Стефано отвори багажника. Наоколо се виждаха само 
планини. Разпределихме вещите, книгите и документите, а храната оставихме 
на нашия словенски приятел. Върху пощенски плик, вътре в колата той беше 
начертал скицата и ни обясни: 
- Непосредствено пред града пътя минава под тунел. Прави остър завой 
наляво и навлиза в град Нова Горица. С колата ще спрем до хотела, в дясно на 
площада. Малко по-надолу има сладкарница. Там отпред има маси, може да се 
седне и изяде по сладолед или да се изпие нещо разхладително. 
- Хайде няма нужда. 
- Защо? Не е опасно, особено ако знаехте езика. 
- Нито го знаем, нито имаме динари, а и няма защо да се разсейваме. 
- Както искате. От сладкарницата надолу пътя води за гарата. В ляво има 
градинка, в дясно от пътя пак са къщи. На около 400 – 500 метра е жепе-
прелеза с бариера, която е спусната само когато минават влакове. Ако случаят 
е такъв, минете през гарата! За да стигнете до нея няма нужда да пресичате 
веднага линията, а ще тръгнете надясно покрай нея. След 30 - 40 метра ще 
пресечете линиите и перона и ще влезете вътре в гарата. От там всичко е 
просто: задния стъклен изход, тичешком десетината метра и скок през 
оградата. Това е при положение, че полицаят е в будката си или около нея. 
Будката се вижда от дясно на пътя по който идвате от сладкарницата и 
минава през прелеза. След него, по самия път, е и граничният пропусквателен 
пункт през оградата. Ако полицаят го няма, с ускорени крачки пресичате 
прелеза, можете да се затичате, минавайки край неговата будка и сте в 
Италия. Цялото разстояние е двадесетина метра.  
- Ще действаме според случая. 
Отново сме в колата и на път. След минути Стефано ни казва: 
- Казарма в дясно. 
Черно-бяла бариера препречваше входа й. Пред нея се разхождаше войник. 
Зад бариерата в двора се виждаха други войници и редица казармени 
помещения. Отминахме нагоре и прекосихме малка паланка. По-нататък ни 
срещна полицейска кола. Униформените й пасажери ни гледаха или така ни се 
струваше. 
- Още малко остана. Аз мога да мина преди вас, за да огледам за последно 
обстановката. 
- Стефано, не можеш ли да дойдеш с нас до гарата? – запита поетът. 
- Няма ли да поискаш и да те прехвърли през оградата – подхвърли язвително 
Кольо. 
- Все пак това е граница, всичко става. Не би трябвало да ме виждат с вас. 
- Разбира се. Стефано, ти направи толкова много, че не зная как ще ти се 
отблагодарим. Няма да те забравим никога. Когато един ден се срещнем 
отново ще ти разкажа какво ни накара да бягаме, но трябва да знаеш, че ти и 
другарите от Ниш ни помогнахте да се изтръгнем от лапите на българската 
тайна полиция. Ако всичко мине благополучно, в София ще бъде велико 
скърцане с зъби и късане на коси и… пагони. 
- Хайде стига стряска човека – обади се поета, но изглежда Стефано не го чу, 
минахме под тунела. 
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- Това е табелата на град Нова Горица. Ето го и голямия ляв завой.  
- Влизаме в града. Това е главната му улица. Все по нея ще караме до хотела. 
Часът беше осем и половина в понеделник 16 юли 1973 г-. По улиците вече 
имаше доста коли и хора, които отиваха на работа. Стефано ни посочи в дясно 
голямия хотел. 
- Може би е по-добре да завием в дясната пряка край сладкарницата. Там ще 
гарирам. Има и градинка с пейки. Можете да седнете и почакате докато отида 
до гарата. 
Под навеса на сладкарницата, около масите, вече бяха насядали хора, може би 
туристи по за ден. Те разговаряха високо и радостно. Насреща ни се зададоха 
две жени на велосипеди. Стефано изви вдясно и с маневри гарира колата 
между две други, които бяха наредени напряко на уличката. Слязохме. Някои 
домакини, излязли рано с пазарските си чанти ни разглеждаха любопитно.  
- Никой не би могъл да си представи, че “професорът” с бялата коса и брада 
след малко ще прескача огради, затова спокойно момчета. 
- В градинката седнахме на една ъглова пейка от където се виждаше добре и 
главния път и сладкарницата отсреща. Стефано тръгна надолу по пътя. Ако 
кажа, че бяхме съвсем спокойни нямаше да бъде истина. Пушехме често 
цигари. По алеята край нас минаваха хора. Повечето жени с деца. Под лявата 
мишница ме убиваше желязото, което не бях свалял вече трети ден. 
- За утре бях казал на моите, че ще бъда на Черно море. Те ще ме чакат. Купени 
са консервите и самолетните ни билети до Бургас… 
- Ако е живот и здраве, пак ще си на море, само че на Адриатическо. 
- Бях им обещал да приготвя подлучен доматен сос магданозлия. Сигурно са 
купили продуктите. Утре вечер щяхме да сме на изстудена ракия, само че 
копоите промениха програмата ми. Свършиха еснафските удоволствия на 
“социализма”. Започва “страховито зла година”, както е казал поета. 
- Защо? Нищо не ти пречи да ги поканиш на доматен сос в Париж. 
- Може би така ми се струва, но Стефано ката че ли се забави доста. Или 
минутите са станали по-дълги – каза поетът. 
- А директорът ми държеше много да знае къде ще бъда през отпуската, та в 
случай, че му потрябвам да може да ми телеграфира, за да се явя в центъра и 
взема участие в грандиозните проекти за автоматизация на търговията. Ще се 
обадя на всички с картички, за да не се безпокоят. Отпуската ми свършва в 
края на август… 
- Стефано идва! 
По лицето му не можеше да се прочете нищо. С умерена крачка той ни 
приближи. 
- Майка му стара, ако бяхте тръгнали с мен, сега щяхте да сте оттатък – 
полицаят го нямаше. Беше толкова удобно. 
- Нищо, сега ще минем. Да вървим! 
- И аз ще дойда с вас до някъде. Искам да бъда сигурен, че сте минали успешно. 
Тръгнахме вкупом. След завоя по главния път се отправихме към гарата. 
Вървяхме по дясния й тротоар – аз с поета, Кольо и Стефано зад нас. 
Изминахме над двеста метра. Крачката ни беше малко ускорена. Застигнахме 
някакъв старец. За да не мълчим, казах: 
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- Mit gefangen, mit gehangen - нищо друго не ми дойде в главата. Старикът 
очевидно не разбираше немски. 
Оставаха ни още двеста метра до гарата. Спряхме за момент и без 
ръкостискания и прегръдки си взехме сбогом с нашия придружител. После 
тримата потеглихме нататък. Когато стигнахме на 50 метра от прелеза, 
видяхме да се спуска бариерата. От ляво се зададе някакъв товарен влак. 
Стъписахме се. Да се връщаме не беше добре, а бяхме още далече от оградата. 
По отсрещ-ния тротоар мина полицай. Погледна към нас. Влакът беше 
намалил съвсем скоростта и спря, закривайки от погледа ни пропусквателния 
пункт и стената. Видяхме, че от към гарата двама с дете пресякоха линията и 
се опътиха към спуснатата бариера. Те се промъкнаха между нея и последната 
къща преди прелеза. Значи можеше. 
- Хайде без да губим ценни секунди да се измъкваме от непредвидения капан. 
Тръгнахме с ускорени крачки. Аз заобиколих пръв бариерата. Плътно след 
мен се движеха другите. Изглежда бях смутен. Спрялият влак закриваше от 
погледа ни и прохода, и гарата. Свихме надясно, успоредно на вагоните. 
Двамата ме настигнаха. Заобиколихме локомотива и пред нас се откри 
стената. Само, че Стефано беше пропуснал да ни каже, че дворът на гарата, 
който се простираше отвъд линията, почти до пътя, беше заграден с ниска, 
дъсчена  еднометрова оградка. Вдясно оставаха перонът и гарата. Пред нея се 
разхождаха няколко души – железничари и жени в сини престилки. В миг 
променихме решението си. Няма да минаваме през гарата, нито през прохода 
– той беше далече, не можехме да видим дали полицаят е вътре в будката, а и 
трябваше да се придвижваме между оградката и спрялия влак. На гарата 
подготвяха отпътуването му, а и полицаят можеше да бъде там. Мислехме да 
прескочим първо ниската дъсчена оградка, която отстоеше на около 
двадесетина метра от другата зад която беше Италия. Пресичайки линиите, 
забелязохме малка вратичка, която водеше в двора на гарата. Влязохме през 
нея в двора, който беше между гарата и пътя, водещ към Италия, и се 
насочихме на дясно по диагонал към стената. Зад постройката на гарата бяха 
гарирани два автобуса. Жена и младо момче стояха до единия от тях, после 
бавно тръгнаха към задния изход на гарата от който трябваше да изскочим 
към стената. Те спряха отново и разговаряха. Би било по-добре да не ни 
виждат, когато ще прескачаме оградата, но нямахме време да ги чакаме. 
Стената беше съвсем близо пред нас, а полицаят можеше да се появи всеки 
момент… 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНО/ОПЕРЕТНИ, АГЕНТУРНИ И ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 
В неделя на 15.07.73 г. “мероприятия” липсваха. Всички си почиваха с 
изключение на нас. Ден преди “чрезвичайното произшествие” или “Операция 
Б” да стане факт, в кабинетите на ДС беше тихо като в гробища… Добре 
организираното и успешно бягство през Югославия беше още един удар 
срещу мита ЗА “ПРОФЕСИОНАЛИЗМА” НА ЩАТНИТЕ И НЕЩАТНИ АГЕНТИ НА ДС.  
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Рязко се затичахме към оградата и за по-малко от секунда се прехвърлихме 
през нея. Поради силата на инерцията паднахме от другата й страна, като 
зряли круши… Там, на “граничната ивица”, някаква жена гледаше с изумление 
на пъргавината с която белобрадият старец заедно с приятелите му 
прескочиха оградата. Отсреща имаше кафене. На масите пред което хора си 
пиеха утринното кафе. После започнаха да се смеят гръмогласно, сочейки ни. 
Изглежда бяха навикнали на подобни гледки. Без да им обръщаме внимание, 
изтупахме праха от панталоните си и се опътихме по перпендикулярна на 
стената улица. На няколко десетки метри спряхме, за да се огледаме. 
- Дали сме в Италия? 
- Виж, надписите по магазините са с италиянски имена. А и на плаките на 
колите се вижда освен номера и началната буква на града – “G”, отделно е 
емайлираната бяла елипсовидна табелка с буквата “I” – ИТАЛИЯ! 
- Братя да се прегърнем – каза Кольо и ни притисна в прегръдките си. 
- Сега мучачос, да видим къде трябва да се обадим. 
- Да попитаме за полицията? 
- Нека първо да огледаме града като свободни хора, пък после ще се 
предаваме. Тая дума хич не ми харесва, но без език, средства и хора с които да 
се свържем, друго не ни остава – казах и си мислех кога и къде да декларирам 
подаръка на Анто с който ми беше мъчно да се разделя. 
През някакъв портал влязохме в двор с градинка от дясно на пътя. Оказа се 
католическа църква. На двора имаше камбана. Едва въспрях Колчо, който 
искаше да вдигне радостна тревога. 
- Не можем да им обясним какво значи това и само ще си имаме неприятности. 
- Ще вляза в църквата да потърся някой. 
След минути Кольо, чиято жена беше католичка, излезе с едно кюре, което 
носеше на главата си калота, като тази на дядо Дамян Гюлов. Жалко, че нямах 
със себе си препоръката му до папа Йоан ХХIII. Колчо ръкомахаше и 
обясняваше нещо на български. Приближихме и се ръкувахме с попа. Опитах с 
моя мизерен немски, но се оказа, че нашият нов познайник също не знае езика 
на Гьоте. За щастие той заговори на словенски с който имахме вече 24-часова 
практика със Стефано. Незнанието на езици беше трагично, но не беше време 
за самосъжаление. Криво-ляво обяснихме, че сме политически емигранти, 
които търсят убежеще. Кой знае защо, но кюрето ни каза, че е по-добре да не 
се предаваме тук, защото между карабинерите имало много комунисти, които, 
използвайки различни хитрости, можели да ни върнат обратно. Това попари 
радостта ни, спогледахме се и Кольо с ръце, гримаси и развалени български 
думи му обясни, че ние сме били дългогодишни политически затворници и че 
връщането ни в ръцете на болшевишката полиция за нас ще бъде равносилно 
на смърт. Аз добавих, че бяхме минали две граници с готовността да я 
посрещнем или да изпратим в ада всеки, който би прострял ръка, за да ни 
задържи. Така, че и с италиянските жандарми можхме да се “оправим”, ако 
започнеха “да хитруват”. Нашият доброжелател изглежда разбра цялата ни 
отчаяна решимост и прие да ги извика. Той се прибра в църквата, за да 
телефонира, после се върна и ни съобщи, че след минути карабинерите ще 
бъдат тук с джип.  
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Кюрето остана с нас докато пристигнаха. Бяха двама със шофьора. Казаха ни, 
че декларациите за искане на политическо убежище трябва да направим в 
полицейското управление или Квестурата на главния град в областта Триест. 
Разстоянието до там беше около 35 километра и пътя минаваше в по-
голямата си част край морето. Взехме си довиждане с любезния “брат во 
Христе” и се качихме в джипа. По искане на карабинера трябваше да седна на 
предната седалка до шофьора, а той с двамата ми спътници - на задната. 
Кольо беше заел мястото в средата, до него. Така всичко беше под контрол. 
Потеглихме, разглеждайки жадно тропическата растителност по пътя. Скоро 
ни лъхна приятен ветрец от към Адриатика. Гледахме и мълчахме. 
Придружителите ни също не бяха от разговорливите. След половин час 
влязохме в Триест. На шофьора бяха нужни още десетина минути, за да спре 
пред квестурата. Карабинерът влезе да докладва и с още един от местните ни 
извикаха. Късметът тези дни ни съпътстваше постоянно. Вътре в 
полицейското никой не поиска да ни обискира. Въведоха ни в една стая с 
голяма маса и столове, поканиха ни да седнем и този който ни доведе, се 
сбогува, а триесткият му колега започна да ни разпитва за причините поради 
които искахме убежище. Когато му казах, че и тримата сме били политически 
затворници, стана по-внимателен. Остави настрана листата с писалката и 
поде почти приятелски разговор за причините поради които сме били 
затворени. Когато му казах, че преди двадесет години съм взривил статуя на 
Сталин, по устните му пробягна лека усмивка. Кольо и Милчо му разказаха, че 
са били в тюрмата за участие в нелегална организация, която се е борила за 
свободата. Италиянският полицай се заинтересува кога и как сме си излязли 
от затвора и след като му отговорихме, запита какво сме работили и защо чак 
след толкова години сме се решили на такава рискована крачка? Взех думата 
и му разказах сбито, че в България щом си записан в списъка на враговете на 
диктатурата е възможно само временно примирие. След по-малко или повече 
време държавна сигурност (политическата полиция) отново изправя всеки от 
своите врагове пред алтернативата: връщане отново в затвора или 
безусловна капитулация. Ние отхвърлихме тези две възможности, и избрахме 
нелегалното преминаване на границите. Последва нов въпрос – как и с чия 
помощ го осъществихме. Отговорих, че имена няма да му дадем, но през 
дългогодишните затвори сме били и с югославянски граждани, съдени за 
мними или реални действия срещу режима след разкола между Сталин и Тито 
през 1948 г. Сред тях, след амнистирането и експулсирането им от България, 
бяха тия, които ни помогнаха в преминаването на двете граници, отделящи 
ни от Италия. Отговорите задоволиха “нашия” полицай и той попълни трите 
формуляри-декларации за искане на политическо убежище, като изложи и 
мотивите ни. После поиска да ги подпишем, и датираме. След като 
изпълнихме и тази формалност, той каза: 
- Сигурно не сте яли и сте гладни. Ние нямаме тук кантина, но сега ще поискам 
да ви донесат менюто от близкия ресторант.    
Поне за нас, в този момент, разликата между източните и западни “пазители 
на реда” беше осезателна. След четвърт час нагъвахме солидни порции 
лазаня, а за десерт ни бяха донесли плодове. Отказахме любезно 
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предложеното ни вино. Като се наобядвахме карабинерът каза, че можем да си 
починем, а до лагера за емигранти ще отпътуваме в по-късен следобеден час, 
когато температурите няма да са толкова високи. После си излезе, оставяйки 
ни в сравнително прохладната стая където бяхме депозирали своите искания 
за статут на политически емигранти. Отпуснахме се по столовете и пейките и 
аз дори съм заспал след като нервното напрежение беше спаднало. 
Точно в 17 часа вратата на стаята се отвори и ни казаха да приготвим багажа 
си, за да ни транспортират до лагера, който отстоял на 9 километра от Триест 
в посока към югославската граница. Наричал се Падричано по името на се-
лото в чиято непосредствена близост бил разположен. От своя страна то се 
намирало на два километра от границата. Излязохме от квестурата пред 
която беше гарирана полицейска деветместна кола. Карабинерът, който ни 
разпита, предаде нашите декларации на капорала - шеф на конвоя, за да ги 
представи заедно с нас на лагерната администрация и се сбогува, 
пожелавайки ни добър път. Качихме се в колата. Вътре видяхме две жени и 
трима карабинери. Чет-въртият беше шофьор. Те бяха заели част от местата 
по седалките, които бя-ха разположени по дължина на колата от двете й 
страни. Заехме свободните места и деветтимата потеглихме. Капоралът ни 
обясни, че двете дами са югославянски проститутки, които практикували в 
Италия нерегламентирано най-стария занаят. Сега те трябвало да бъдат 
върнати на отечеството си. Той беше словоохотлив защото ни информира, че 
първо ще отидем до границата, за да ги предадат на югославските граничари 
след което щяли да ни отведат в лагера за емигранти, който той наричаше 
campo di profugi, тоест лагер за бежанци. Думите му ни накараха да наострим 
уши, защото не бяхме забравили сутришното предупреждение на кюрето. 
Разменихме по няколко думи помежду си и започнахме да обличаме саката, 
които бяхме свалили поради горещината. Бяхме решили да “неутрализираме” 
конвоя и заедно с него, с проститутките и с колата да потеглим за Швейцария. 
Този път щяхме да си имаме “собствен” транспорт. От вида ни, 
приготовленията и откъслечните фрази, конвоиращите ни разбраха какво се 
готви. Капоралът беше станал жълтозелен и започна да ни уверява, че и дума 
не може да става за връщането ни в Югославия. Накарахме го да прочете 
декларациите в които бяха изложени мотивите ни. Той спря колата и се 
започна пазарлък в резултат на който планът за пътуването ни беше 
променен. Получихме уверения, че първо ще отидем в Падричано. Колата се 
отклони по друг път и пое нагоре в северозападна посока. Въпреки това ние 
останахме в готовност до последния момент. Чак докато видяхме отдалече 
червените сгради на оградения със стени лагер. Колата спря пред портала, 
капоралът влезе в сградата отляво, а ние застанахме пред входната врата. Не 
зная какво беше обяснявал, но отвътре излязоха двама мъже в полицейска 
униформа и ни поканиха да влезем. Нямаше никакви формалности, само 
казаха да отидем до сградите и видим в кое помещение ще се настаним, след 
което щяли да ни раздадат и карти за храна. В лагера вече можехме да 
разгледаме отблизо постройките, които имаха странна архитектура. 
Двуетажни в червен цват с особената линия на покривите, които бяха 
издадени напред като козирка на шапка, кой знае защо те ми напомняха 



 391 

голямите дървени идоли от Великденските острови. На двора се бяха 
струпали други “профуги” и докато разглеждахме обстановката, попаднахме в 
прегръдките на Стефан Милушев. Той ни обясни, че е тук повече от месец и че 
с него е още един затворник земеделец - Манчев с годеницата си, която беше 
забременяла междувременно. 
Със Стефан се знаехме още от пазарджишкия затвор, където беше прекарал с 
нас шест месеца в наказателното отделение. След тоя срок, заедно с още 
дванадесет от наказаните с уединение той беше освободен, в смисъл поставен 
на “свободен режим”, а ние петтима с легионерите Илия Минев, Стефан Лудев 
и Петко Чолаков и земеделеца Христо Неврокопски останахме като постоянен 
инвентар на режимните отделения. След като си излязал от затвора Стефан се 
оженил несполучливо и получил някакво психическо разстройство. Нали 
немците казват, че добре обесен било по-добре от зле оженен. Няколко 
седмици преди бягството си, той ме навести на работата в апартамента на 
“Бистрица”, за да ми каже, че ще бяга и че ако искам, мога да го придружа. 
Отказах защото нашият план беше задействан и му пожелах успешно 
прехвърляне през границата, макар да изпитвах определени съмнения, 
защото наскоро беше излязал от психиатрична болница и още беше на 
медикаментозно лечение от което имаше подпухнал вид на човек събудил се 
от продължителен дълбок сън. Прочее, въпреки ефекта от лекарствата, 
Стефан бе успял да мине югославската граница, което беше още едно 
свидетелство за безпомощността на пограничната й охрана.  
Докато разговаряхме, към нас се приближиха мъж и жена с които Стефан 
Милушев ни запозна. Това беше бъдещото семейство Манчеви. След това ни 
покани да се настаним в стаята където беше той. Оставихме багажа си на 
леглата и отидохме за чаршафи и калъфки за възглавниците. Одеала не 
взехме защото беше средата на лятото. После пак излязохме и продължихме 
разговора си. Чудноватите сгради в лагера били американски казарми, които 
армията преотстъпила на италиянците след като Триест и околността му 
изгубили статута си на открит град и станали италиянска територия. Лагерът 
в Падричано бил нещо като приемателен, етапен пункт за бегълците от 
Източна Европа. Най-многобройни били унгарците, но имало от всички 
страни, дори някои и други руснаци, които дявол знае как са успяли да 
преминат през тяхната граница. Тя се охранявала от по няколко пояса 
пазванти, като концлагерите и по нея обикновено разстрелвали опиталите се 
да избягат нелегално. Администрацията – каза Стефан - е корумпирана като 
навсякъде, но все пак храната не била лоша. Помощите, които се отпускали от 
Висшия комисариат за бежанците към ООН били достатъчни и за 
изхранването на “профугите”, и за краденето. След като се понасъберат 
повече новодошли, в лагера пристигала комисия, която разпитвала отново 
всеки новодошъл за мотивите на неговия “избор на свободата” (така 
емиграционните власти наричаха измъкването от социалистическия рай). 
Скоро след това, тази комисия се произнасяла с ДА или НЕ, но обикновено 
давала убежище на всеки, който го е поискал. След като преминела и тая 
процедура бежанците могли да излизат от лагера и да посещават Триест или 
кой и да е друг италиянски град, стига да имат пари. Иначе лагерната 
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администрация давала на всеки беглец еднократна помощ от 20 000 
италиянски лирети (около четиридесет долара) колкото е цената на 40 
бутилки вермут “Чинцано” или някои вещи от първа необходимост. Долу в 
града имало специален магазин за емигрантите в който продавали евтини 
боклуци, които по нищо не отстъпвали на нашенските. Месечно веднаж 
експедирали групи от по 200 – 300 човека за друг емиграционен лагер край 
Рим от където вече всеки чакал заминаването си за страната, която е избрал. 
Европа, освен скандинавските страни, повече не приемала емигранти. 
Възможностите за реемигриране били в САЩ, Канада, Австралия и Нова 
Зеландия. Последната вест не ни зарадва особено защото нашето твърдо 
намерение беше да останем на стария континент, за да бъдем по-близо до 
България, когато удари часът на “последния и решителен бой” за свободата… 
Беше станало време за вечеря и понеже не бяхме зачислени още за храна, 
Стефан и новите познати ни поканиха да споделим с тях това, което им даваха 
от лагерната кухня. Вечерята беше от кремвирши с горчица и макарони със 
захар. На прегладнялите даваха и допълнително, а хляба беше на корем, само 
че ние не изпитвахме особен глад. Вечеряйки продължихме нашия разговор. 
Относно състоянието на българската политическа емиграция по света, Стефан 
ни каза, че повече информация ще може да ни даде представителят на 
основания от Гемето БНК (български национален комитет със седалище във 
Вашингтон и подкомитети в много от другите страни), който посещавал 
лагера почти всеки ден. Ге-ме-то беше съкращение от инициалите на 
прокудения още през 1945 г. от болшевиките главен секретар на БЗНС д-р Г. 
М. Димитров, който починал миналата година. Говорихме за още много други 
неща чак до полунощ. 
На сутринта след закуската, ни направиха моментални снимки и ни дадоха 
карти за самоличност, които ни служеха и за получаването на храна, и като 
пропуск с който можеше да се ходи до Триест. Някъде към 10 часа в лагера 
пристигна и представителят на БНК. Запознахме се. Казваше се Благо 
Славенов, от Голямо Койнаре, избягал още през 1949 г. по нашия път през 
Югославия. Само, че тогава титовци не били още сключили договора с нашите 
шебеци за връщане на бегълците и те оставали с години в титовите лагери.  
Благо се интересуваше от всичко, което ставаше в България, както и за по-
ложението в затворите. Той поставяше методично своите въпроси и си 
водеше записки. Каза ни, че по-късно, когато ще имаме право да излизаме от 
лагера, щял да ни покани у дома си, за да разговаряме най-подробно за нещата 
от взаимен итгерес. От него получихме първите информации за 
емигрантските организации в чужбина. Той обеща да ни донесе тяхната 
книжнина, за да можем сами да съдим за състоянието им. Направи ми 
впечатление, че в него нямаше и следа от онова преклонение с което 
земеделците в затворите се отнасяха към превърналия се в легенда тяхен 
водач. Даже напротив, Благо ни каза, че в последните години от своя живот 
Гемето бил склерозирал и оставил в наследство пасивни организации и един, 
излизащ 3 – 4 пъти в годината, вестник “Свободна и независима България”. 
Починал миналата 1972 г. Тия приказки на представителя на БНК се отразиха 
зле върху духа на двамата ми спътници, които живееха с митологията. Кольо 
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дори заподозря Благо в услуги на ДС. Славенов обаче им даде надежди, като ги 
информира, че сега във Франция се извършва реорганизация на дейността на 
БНК с оглед връщането му на по-борчески позиции. Каза ни, че с тази задача 
се е заел Ценко Барев за чието име бях чувал още в България. Дори сред някои 
от земеделците се носеха фантасмагорични слухове, че Барев заедно с 
анархистите били направили заговор срещу Гемето и едва ли не били 
виновни за смъртта му. Бях казал на Благо, че съм анархист и му поисках 
сведения за нашите хора. Той обеща да ми донесе тяхното списание “Наш път”, 
което излизало всеки месец и добави, че са концентрирани главно в Париж, но 
и те били разделени. По-голямата част били с Георги Хаджиев, а останалите с 
Иван Рачев, който също издавал свитъци с теоритични въпроси на анархизма 
от които могли да се разберат различията им.  
Тези имена ми бяха известни. За Хаджията бях чувал още в затвора от бай 
Васил Народа и от Атанас Димитров от Стара-Загора. От последния знаех за 
идеите на Хаджиев за “временното овластяване на анархистите” след 
революцията, които предизвикали на времето бурни дебати и едва не довели 
до изключването му. Знаех, че е редактирал органа на Федерацията 
“Работническа Мисъл”, но и там имал конфликти с предишния редактор 
Гецата – Георги Карамихайлов. Още преди затвора бях чел брошури и статии 
от Иван Рачев, които той подписваше с псевдоними като Правдолюбов или 
Антистен. Тогава, въпреки болшевишкото мракобесие, въпреки тяхните 
списъци за “Вредна литература” по които се извършваше изземването и 
унищожението на книгите, такова четиво все още можеше да се намери при 
антикварите. Силно впечатление ми бяха направили брошурата му “Христо 
Ботев не е марксист” и унищожителната критика на лениновата “Държавата и 
революцията”. Земеделецът Славенов ми каза, че главната причина за 
разцеплението на анархистите според Хаджиев е отношението им към 
парашутираната от американците въоръжена група през1953 г., водена от 
загиналия в сражение Христо Несторов. За нея знаехме още в затвора от 
вестниците, които поместваха съобщения на МВР за “разгромяването й от 
органите на ДС” и за процеса в който бе осъден на смърт членът на групата 
Мильо Иванов. За последния пък ми беше разказвал и Димитър Гачев, който 
бил заедно с него в Централния затвор през времето между първата му 
двадесетгодишна присъда, която е била обжалвана от прокурора и 
последвалата втора – смъртна.. От Мильо Иванов искали да се разкае и 
порицае шпионско-диверсантската дейност на анархистите, които се били 
разложили и станали агенти на американското разузнаване. Срещу това щяли 
да го оставят жив и след известно време да го освободят от затвора като “нов 
човек”. Неговият отказ да участва в подобна сделка му беше струвал живота. 
Гачев казваше, че Мильо се държал много твърдо, но “хвалел живота на Запад” 
с което “напускал революционните позиции”. Благо допълни, че подбудител 
според Хаджията на това сътрудничество с американците бил Иван Рачев - за 
пари, за което той и неговите привърженици били изключени от 
анархистическата организация. От своя страна Рачев обвинавал “шефа”, както 
той наричал Хаджията в опортюнизъм и “анархоболшевизъм”. Дори се носели 
слухове за извършено от последния предателство спрямо парашутистите. Тия 
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истории не ме зарадваха особено, но те засилиха оше повече взетото още в 
България решение да емигрирам във Франция. Нали и Вангя беше казала на 
тате: “Синот ти ке живее в Париж”…  
Впечатлението ми от разговора с Благо общо взето беше добро. Струваше ми 
се, че може да му се гласува известно доверие. Затова, преди да си тръгне за 
обяд, го попитах може ли да ми отдели няколко минути, за да поговорим 
насаме. Приятелите земеделци се оттеглиха, а ние влязохме в стаята където се 
бяхме настанили. В нея нямаше никой освен нас двамата. Профугите бяха 
отишли на обяд. 
- Г-н Славенов, аз пресякох границите с един деветмилиметров наган - Благо 
наостри уши – не мога да го задържа със себе си, защото, ако установят, че съм 
въоръжен в лагера, сигурно ще бера ядове, а може и да ме съдят. Затова 
възнамерявам днес да го предам на администрацията, какво ще кажете? 
Стори ми се, че представителят на БНК трепна, но бързо се съвзе от 
изненадата си и рече: 
- Другите знаят ли? 
- Не съм им казвал защото това щеше да предизвика възражения, особено от 
страна на Присадашки, но аз не можех да се оставя на капризите на съдбата 
или на злата случайност… 
- Защо не го предадеш на мен, пък един ден, ако ти потрябва ще можеш да си 
го получиш обратно. 
Стори ми се, че беше искрен и предложението му беше съблазнително, но за 
всеки случай, когато извадих пистолета от калъфа под мишницата, аз го из-
бърсах добре с кърпата си преди да му го предам. Той го пое и постави в 
чантата си с която не се разделаше, след което си стиснахме ръце и излязохме 
на двора. Свърших и тази работа по един задоволителен начин. Благо 
Славенов се запъти към портала, а аз отидох да си получа обяда. Беше вторник 
17 юли – денят в който бях казал на всички, че след като се завърна от 
Пловдив, ще вземем с Климентина самолета за Бургас и от там с рейса до 
Ахтопол, където Мирослав с Дочка и колегите ни очакваха, а копоите, както 
ще се види в “Интермецото”, разпращаха фотографиите ми и телеграми с 
“нулева скорост” до всички КПП-та, окръжни и прочее управления на МВР, за 
да вземат екстрени мерки за възпрепятстване на бягството, за ареста и за 
предаването ми на “следствения” отдел на ДС… 
 
ИНТЕРМЕЦО – В КУХНЯТА НА КАНИБАЛИТЕ: 
ОПЕРАТИВНИ/ОПЕРЕТНИ И АГЕНТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
На 17.07.1973 г. в 20,30 ч. полковник Гелков, зам.н-к на под. 17065 изпра-ща 
своята “Изходяща телеграма № 599” до Окръжно у-ние на МВР – Пловдив със 
“Степен на бързина” 0 и “Степен на секретност” 0, със следния ТЕКСТ: 
“Днес на 17.07.1973 г. в 19,20 ч. Тръгнаха за Пловдив съпругата и брата на ГКГ, 
който трябваше да се срещне с вашия “Старец”. Същите търсят Константинов. 
(NB: И… “духа на Караджата”.) 
Моля, вземете мерки по домът на /“Стареца”/ в който има вероятност да се 
укрива Константинов и ни уведомете за резолтата незабавно.” 
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На същата дата (17.07.1973 г.) в 21,00 часа “самият” генерал Петър Стоянов 
изпраща “Изходяща телеграма № 600” до всички окръзи на МВР, УГВ 
(управление на гранични войски), ДНМ и Соф. Градско МВР със същите 
“Степен на бързина” 0 и “Степен на секретност” 0, с ТЕКСТ: 
“Моля наредете да се авизира и отпочне издирването на ГКГ, роден на 15 май 
1933 г. в гр. Благоевград, живущ на ул. “Гурко” № 34 – София. (NB: Под самий 
нос на копоите.) 
Същия е в неизвестност от 14.VII.1973 г. Константинов е съден за 
терористическа дейност. 
Описание: ръст висок, лице продълговато, коса прошарена, носи постоянно 
очила, с малка брада /не бръсната/. 
При установяване да се задържи и изпрати на отдел I-ви ДС, а поделение 
17065 да бъде увидомено незабавно.” 
 
На 18.07.1973 г. е изработен “ПЛАН за провеждане на агентурно-оперативни 
мероприятия по ГДОР ”АНАРХИСТИ” (тоест аз и Пеев), ГДОР “ФАНАТИЦИ” 
(Кольо Петков, Илия Минев и др.) и ДОН “ЧЕРВЕЙ” (Милчо Присадашки) в 
който се съобщава за “прихващането на моето писмо от 14.07.1973 г. до Пеев 
от където са разбрали, че ще изчезна за дълги години и ако някой от 
приятелите ми се интересуват от съдбата ми, могат да получат информация 
от Никола Петков и Присадашки… 
Всички обекти на “дела” са съдени и лежали в затвора за провеждана от тях 
остра контрареволюционна дейност. Връзките им датират от затвора… 
За недопускане бягство зад граница или провеждане на остра вражеска 
дейност, координирано със Софййско градско у-ние на МВР ще се проведат 
следните агентурно-оперативни мероприятия: 
1. Ще се разработи задача на агент “Кирчев” да изясни характера на връзките 
между Петков и Константинов. 

Срок: 22.VII.1973 г. 
Отг.: Кожухаров  

2. При среща с агент “Кирчев” ще се уточни познава ли се с обекта Милчо 
Присадашки в зависимост от което ще му се разработят подходящи задачи. 
Ако се установи, че не го познава ще му се постави задача и се сприятели с 
Присадашки чрез Н.Петков. 

Срок: 22.VII.1973 г. 
Отг.: Кожухаров 

3. Чрез аг. “Петров” на ръководство в VII районно у-ние МВР ще се следи по-
ведението и движението на лицата, които ще търсят Петков по местоработата 
му. 

Срок: 24.VII.1973 г. 
Отг.: Александров 

4. Чрез аг. “Георгиев” ще се засичат и изясняват характера на срещите на 
Петков с останалите двама обекти по ГДОР “Фанатици”. 

Срок: постоянен 
Отг.: Кожухаров 
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5. Основно изучаване обстановката по местоживеенето и работата на 
Присадашки за създаване условия за провеждане на М “Родопи” и М “Пирин”. 

Срок: 30.VII.1973 г. 
Отг.: Александров 

Зандов 
Минев 

6. Изучаване връзките на Присадашки по местоживеенето и работата за 
придобиване на осведомител. 

Срок: 15.VIII.1973 г. 
Отг.: Александров 

Зандов 
Минев 

7. На място в окръжните управления на МВР – Шумен, Търговище и Разград - 
ще се окаже помощ и набележат мероприятия за активното наблюдение на 
обектите: 
Илия МИНЕВ – легионер, един от главните обекти по ГДОР “Фанатици” 
изселен в с. Божурово, Разградско. Предполага се, че той чрез Никола Петков е 
известен за вражеската дейност на Константинов. 
Васил ПЕЕВ – зъболекар, легионер, живущ в гр. Търговище. По непроверени 
данни преди коло 4 седмици е посетил МИНЕВ в с. Божурово и му е заявил, че 
иска да бяга зад граница и настоявал от МИНЕВ да му даде връзка с Иван 
Дочев или друг изменник на родината.  
Христо КОЛЕВ – анархист, обект на ДОР “Катил”, изселен в с. Пет могили, 
Шуменско. Същият е засечен, че при едно от идването си в София е посетил 
обекта Георги Константинов Георгиев. 

Срок: 10.VIII.1973 г. 
Отг.: Кожухаров 

8. Провеждане на М “9” по вътрешна и външна линия на всички засечени 
обекти с цел установяване кои от тях ще получат или изпратят писма до 
Константинов и ще получат ли указания за повеждане на някаква вражеска 
дейност. 

Срок: 25.VII.1973 г. 
Отг.: Александров 

Зандов 
Кожухаров 

(NB: И така, аз “давам указанията за остра вражеска дейност” на “всички 
засечени лица”: Легионери /Илия Минев, В. Пеев, Ст. Вълков и др./, Земеделци 
/Н. Петков, М. Присадашки и др./, Белогвардейци /Вл. Макаров, Беляковски и 
Лвов/, Троцкисти /Гачев/, разжалвани и активни партийци /Дашин, Пенков и 
др./, Кръжочници и комсомолци от “антисоциалистическия” кръжок (П. Пеев, 
Севдалина, поп Събев и др.) и накрая ДОН “Кривогледия” или Лазар Георгиев, 
без да говорим за царския офицер Людмил КОЗАРЕВ… Очевидно копоите са 
продължили до сетния момент да подготвят “Процеса на века срещу 
презряната анархо-фашистка, дружбашко-белогвардейска, троцкистко-
опортюнистическа, монархо-комсомолска и прогнило интелигентска банда от 
терористи, фанатици, червеи, катили и т.н.) 
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Това е почти като плана “SCHLIFFEN”, който продължава: 
9. Обектите Петков и Присадашки ще се поставят на ВН за установяване, след 
като разберат, че Константинов е избягал, какво ще бъде тяхното поведение, 
какви адреси ще посетят и с какви лица ще установят контакти. 

 Срок: 25.VII.1973 г. 
Отг.: Александров 

Минев 
10. Да се създадат условия за събиране на обектите Петков и Присадашки и 
проконтролираме разговорите им с М “Родопи” (NB: Което трябва да бъде 
окачено в лагерите за профуги в Падричано и Латина край Рим). 

Срок: 25.VII.1973 г. 
Отг.: Александров 

Кожухаров 
Минев 

11. Обектът Петър Пеев да се постави под ВН от момента на пускане писмото, 
изпратено от Константинов за установяване как ще реагира, след като го 
получи, какво ще бъде неговото поведение и дали ще потърси Петков и 
Присадашки? 
Ака се засече среща на Пеев с Петков и Присадашки и отседнат в някакво 
заведение, ВН да има готовност за провеждане на М “Родопи” за 
проконтролиране разговорите им. 

Срок: 19.VII.1973 г. 
Отг.: Пантелеев 

12. Да се предложи на зам.главен прокурор на НРБ да разреши да се 
преглежда и задържа кореспонденцията на Константинов за набиране на 
юридическа документация за престъпната дейност на обектите. 

Срок: 18.VII.1973 г. 
Отг.: Пантелеев 

Планът е изработен от полк. Гелков – зам.н-к отдел II, с него е съгласен зам. 
началника на Соф. Градско У-ние на МВР, а е утвърден от ген. П.Стоянов – н-к 
VI уние на ДС. В него участват 9 копой от ДС и трима тяхни доносници. Върху 
му са поставени следните резолюции”: 
“Др. Минев, копие от плана да се изпрати на др. Зандов за изпълнение на ме-
роприятията по тяхния обект (Присадашки). Отделението да окаже всестран-
на помощ на ОР, който ще работи на 23 т.м. (понеделник) при др. Зандов, за да 
обсъдим някои неща.”    

19.VII.1973 
“Др. Зандов, данните за обекта са много тревожни – не е на местото си.” 

27.VII.1973 
“Др. Никифоров” 

30.VII.1973 
Т.е. на копоите са им били потрeбни цяли 10 дена, за да установят, че Милчо 
не е… на работното си място.  
 
След провала на ГДОР “АНАРХИСТИ”, началникът на VI управление на ДС - 
ген.-лейтенант Петър Стоянов е предложил да се раздадат по 30 лева на 
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“доброволните заявителки” Ирина Данкова – член на БКП и секретар на 
заводския комитет на ДКМС в завод “8 март” и нейната помощничка – 
комсомолката Румяна Бориславова Хаджикостова. Двете са били “вербувани” 
от “анархистката” Севдалина Панайотова – библиотекарка в същия завод. Със 
своите секссърбогъзици тя е навързала в един Гордиев възел покойният 
министър на външните работи Иван Башев, членът на политбююро и 
председател на БАН Тодор Павлов, бъдещият атомнен поп Събев, бившият 
следовател и доносник в нашия отдел в ИЦ Андрей Райчев, “Третият фюрер” 
Петър Пеев, някакъв моряк удавник, осъществяващ “връзката” с въоражаем 
комитет на Солженицин и други съветски дисиденти, и т.н., и т.н. Посредством 
Пеев и Райчев, които пък са мои “връзки” от минал процес и “по месторабота” 
(в апартамента на ул. “Бистрица”) е “установена конспиративната ми връзка” 
с цялата тая лайняница и е заведено полицейското “дело на века” ГДОР 
“АНАРХИСТИ”. Цялата тази идиотска сага, както личи от документите в 
“спецархива на ДС” заслужава отделно повествувание. Тя е приета съвсем 
сериозно от копоите. След “профилактиране” на част от гореизброените 
“лица” в I следствен отдел на ДС, нейният върховен шеф генерал-полковник 
Григор Шопов е одобрил на 5 април 1974 г. НАСЪРЧИТЕЛНАТА НАГРАДА от по 30 
лева за двете доноснички. Пощрението на километричните доноси на 
“доброволните заявителки” за фантазмите на библиотекарката, както и 
самият “План” за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ГДОР 
”АНАРХИСТИ”, ГДОР “ФАНАТИЦИ” и ДОН “ЧЕРВЕЙ” са смехотворни. От тях би 
могло да се приготви чудесен хумористичен ЕПИЛОГ на III ЧАСТ… Но на 
копоите от политическата полиция хич не им е било до смях.  

На 18.07.1973 г. Петър Стоянов е бил принуден да дава обяснения за 
крупните си успехи на своя “Капо ди тути капи” – Гр. Шопов : 

Строго секретно! 
“До др. Зам.Министър на Вътрешните работи   

                                                                               Т У К 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
От ген-майор Петър Стоянов – н-к VI у-ние на ДС 

 
ОТНОСНО: Минаването в неизвестност на обекта 
 На  ГДОР  “АНАРХИСТИ”  –  Георги Константинов 

 

На 13.VII.1973 г. в 23.30 часа се получиха данни от М “Родопи”, че обекта на 
ГДОР “АНАРХИСТИ”  –  Георги Константинов Георгиев /ГКГ/ ще замине в град 
Пловдив, а от 16.VII.1973 г. ще ползва домашен отпуск, който ще прекара със 
съпругата си в гр. Ахтопол. (NB: Това е още едно доказателство, че при 
солидна подготовка на една акция, “мероприятията” на копоите, освен, че ги 
пращат за зелен хайвер, могат да им послужат само за избърсване на 
задниците!) 
Уведомено бе окръжно управление на МВР Пловдив да проведат М “Родопи” и 
ВН на тяхния обект “Стареца” при когото вероятно ще отседне Константинов. 
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(NB: Не много професионално и съвсем неудовлетворително редник 
Канторек! /От “Храбрия войник Швейк./ Вместо да наредите ВН на ГКГ, вие 
ще наблюдавате “Стареца”!) 

На 16.VII.1973 г. окръжно у-ние на МВР Пловдив ни уведоми, че 
Константинов не се е явил в гр. Пловдив при тяхния обект, а е засечено друго 
лице, което ВН приело за Константинов. (NB: Нов крупен успех на ДС!) 
От М “Родопи” се установи, че за пътуването на Константинов до гр. Пловдив е 
известен неговия брат Огнян, вуйчо му Тодор Пенков от София – АБПФК, 
както съпругата и тъща му. (NB: Без излишна скромност Herr 
Obersturmbahnfuhrer, вие също бяхте “известени”!) 

На 17.VII.1973 г. се получиха данни от М “Родопи” и от изпратения агент 
“Струмски” (NB: д-р Георги Генов) до семейството на Константинов, че 
последният не се е върнал от гр. Пловдив. Съпругата му е била силно 
разстроена. За изчезването на Константинов е научил и обекта Петър Пеев, 
който е влязал в телефонна връзка със семейството на Константинов. Пред аг. 
“Струмски” Пеев прави извод, че ГКГ е останал при обекта “Стареца” или е 
избягал зад граница. 

От М “9” на 16.VII.1973 г. бе задържано писмо от Константинов до Пеев в 
което му пише, че може би няма да се видят дълги години. Ако всичко излезе 
успешно, да се информират за неговата съдба чрез Никола Петков и Милчо 
Присадашки – бивши членове на БЗО (бивша земеделска опозиция), обекти на 
I-во отделение. 
Въз основа на получените данни за Константинов бе пусната телефонограма 
до всички окръжни у-ния на МВР в страната за авизирането и задържането 
му. Изпратеното писмо от ГКГ до Пеев ще бъде пуснато с оглед получаване на 
информация за ГКГ от Петков и Присадашки. Петър Пеев ще бъде взет на ВН с 
оглед установяване връзката му с Петков и Присадашки. (NB: Моята 
“резолюция” върху доклада на П. Стоянов е: “Уволнете този идиот!” – ГКГ). 
От проведените агентурно-оперативни (и оперетни) мероприятия по 
разработката се установи, че ГКГ стои на анархистично-терористични (?) 
позиции и поддържа подозрителни връзки с Петър Петров Пеев и Севдалина 
Петрова Пеева. (NB: Поне името й можеше да бъде вярно!) Говори за 
съществуването на някакъв съюз, който имал белези и членовете му носели 
тайно или явно някакъв знак. (NB: Madre mia, какви КРЕТЕНИ!) От своя страна 
Севдалина развива дейност за сформиране на кръжок с план за работа с 
антисоциалистическа и антисъветска насоченост. (NB: O, mon Dieu!) 
Константинов поддържа връзка с обектите на ГДОР “Комари” на 
производство (производители!) в V отдел и с обекта “Кривогледият” с който 
отправят хули и клевети по адрес на партийни и държавни ръководители. 
(NB: Увенчаването на “Пражката пролет” с възможното обесване на Брежнев и 
цялата му компания по време на срещата между “братските партии в Черна на 
Тиса едва ли може да се окачестви като хули и клевети?!) Пред 
“Кривогледият” Константинов споделя, че първият секретар на БКП в 
Благоевград – др. Дюлгеров бил казал на брат му Огнян – инжинер-строител, 
че не може да бъде издигнат за н-к на стройрайона, поради това, че брат му 
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Георги се занимавал с антинародна, антидържавна и антипартийна дейност. 
По този повод Константинов заявил, че ако това беше така, нямало да чака да 
го арестуват, а щял да изчезне и нямало да си играе “на дребно”. 
За пресичане на дейността на обектите Севдалина Петрова и Петър Пеев ще 
бъде изготвено предложение за филтрация. (NB: Ами, че то беше готово още 
на 26 юни 1973 г. – преди 22 дни, а сега П.Стоянов иска да го пробута като 
“своевременна мярка”!) Набелязяни са мероприятия по Петков и Присадашки 
за изясняване характера на връзките им с миналия в неизвестност Георги 
Константинов. (NB: Ах тази ужасна неизвестност!)  
 
ТЕХНИЧЕСКИ “МЕРОПРИЯТИЯ” 

От 16.07.73 г. или “Jour J“ е “Съобщение № 073507”. То представлява 
транскрипция на поредните подслушвани телефонни разговори през този ден 
в домът-крепост на ул. “Гурко” 34. Те са се получавали ежедневно, 
посредством “мероприятие ПИРИН”, монтирано за обекта с псевдоним 
“ТЕРОРИСТ”. Записът е от лента 1739, обработен от копой 21319 на 17 юли. 
“В 19,56 часа.   
Радка се обажда на Климентина. Последната споделя за несполучливата по-
купка, която е направила на необходимия й бански. Радка се интересува дали 
Георги се е върнал. Климентина й обяснява, че още не е. Радка й съобщава, че 

някакъв нисък човек с тъмни очила го е търсил. (NB: На 16 юли по 
вечерно време “низкият мъж с тъмните очила” вече е… закъснял малко!) 
Радка пита дали Огнян е дошъл, но и за него Климентина не знае нищо. 
Климентина се възмущава от постъпката на Георги, като го нарича глупак и 
заявява, че тя ще тръгне.” (NB: На добър час “дарлинг!”) 
Навярно заради това и поради ред други причини, шефът на ДС - генерал-
полковник и първи зам.-министър на вътрешните работи - Григор Шопов е 

поставил своята гневна “резолюция” от четвъртък 16 август 1973 г. върху 
една “СПРАВКАТА” на тогавашния зам.н-к на VI у-ние на ДС – полк. Иван 
Димитров и бъдещи директор на “милицията” - генерал-лейтенант Ив. 
Димитров. След пълния провал на ДС, той е предложил: 
- ПГУ да установи къде се намира ГКГ и да вземе мерки за предотвратяване на 
терористически действия срещу наши представители и представителства зад 
граница. (NB: Тоест с други думи мерки по… “неутрализацията” ми. Както 
казваха хулиганите – “Страхът е голямо шубе.) 
- ВГУ да направи постъпки пред Външно м-во до Италиянското посолство за 
предаване на нашите власти на обекта ГКГ, като опасен престъпник и авантю-
рист. (NB: Тоест да изработи поредния компромат срещу мен.) 
- По служебен ред да се извърши разследване по допуснатите бягства на 
обектите ГКГ и Петков. (NB:Тоест да се накажат изтървалите ни копои.) 
 
Поставената върху “справката” и предназначена за всички изпълнители на 
“мокри поръчки” резолюция на Гр. Шопов гласи: 
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“Много ДОП и ДОН, телеграми и др., а обектите избягаха безпрепятствено. 

Очевидно са допуснати слабости в нашата работа, за което следва да се на-
правят изводи и вземат мерки. 
Да се уведоми ПГУ – подробно с всички м-ли. Да се обсъди дезинф., че един от 
тримата е агент на ДС. (NB: Очевидно и шефът на самото иинквизиционно-
екзекутивното ведомство е считал “статута” на агент на ДС за компрометиращ 
и аморален факт!) 
Да се проведе разследване и др. работи за разкриване канала за бягство, без да 
се засягат “КОМАРИ”. (NB: Генерал-полковникът от ДС и ако се съди по 
почерка му - полуграмотен идиот, е търсил канала и “гроба скъп на свойта 
Сулико”, както се пееше в една “любима песен на др. Сталин”). 
Тодор Петков да се вземе на ДОП от IV с II отдел. (NB: И все пак, още един ДОП, 
този път “по линия на БКП и АБПФК”!) 
Бърза мерка да не изведат и други свои съмишл. и близки. 

Гр. Шопов” 
“Резолюцията”, която аз съм поставил под тази отново е: 
“Да се уволни немедлено и този идиот!” – ГКГ,  
защото всички планирани оперативни и агентурни “мероприятия”, 

полицейски мерки и заповеди идват когато ние тримата вече бяхме 
избягали от опасания с телени мрежи, минни полета и фалшиви 
граници “РАЙ” на Тодор Живков и пазвантите му от тъмното 
ведомство; когато на 16 юли в 9 ч. сутринта бяхме прескочили 
стената в НОВА ГОРИЦА и се озовахме в ГОРИЦИЯ /италиянската 
част на града/, а следобед виа ТРИЕСТ след известни премеждия 
пристигнахме привечер в село ПАДРИЧАНО на два километра от 
италияноюгославската граница в КАМПО ДИ ПРОФУГИ.  
И накрая, когато след това драматично развитие на събитията 
нашето пътешествие беше завършило почти, като в 33-ата песен на 
Дантевия “АД”:  

“И пак видяхме ясните звезди!” 

 
КРАЙ НА ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ 

(З А В Е С А) 
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ВМЕСТО ЕПИЛОГ   
ИЗОСТАВИХМЕ “РОДИНАТА”, ЗАЩОТО… ТЯ НИ ИЗМЕНИ 

 
Няколко думи за заглавието  (“СВОБОДАТА САНЧО, Е ВЕЛИКО НЕЩО”), което 
дадох на втория том от трета част на спомените ми в чийто край потеглям 
нелегално на Запад. Великият испански роман “Дон Кихот” е многопластов и 
противоречив. Подобно на библията, той позволява много и дори взаимно 
изключващи се интерпретации. Но независимо от това, какво е мислил и 
желал да изобрази Сервантес когато е създавал “Рицаря на печалния образ”, 
за мен походите на Дон Кихот бяха и си остават олицетворение на вечния 
стремеж на човека към свобода и справедливост. В този смисъл към 
прекрачване на границата ме подтикна и неспокойният дух на Дон Кихот. 
Дори мога да кажа, че от него дойде първоначалния тласък. “Разработките” и 
приготовленията на копоите за “неутрализирането” ми, бяха само 
допълнителен мотив към вземането на това решение. Приведох го в 
изпълнение чак когато се убедих окончателно, че диктатурата е успяла да 
сломи за дълго бунтовния дух, който отличава човекът от другите гръбначни 
и безгръбначни. Защото моята съвест, мироглед и революционен дълг не 
можеха да ме помирят с живота в застоялото блато на “така създалия се 
реалсоциализъм”. (В последната му фаза, правецкият диуретик и класик го 



 403 

нарече… “недоносче”). Не ми даваше покой мартиролога и костите на безброй 
бойци дали живота си за Свободата и Хляба на цялото човечество. 
Преминавайки в галоп по страниците от историята на анархизма в България, 
аз откроих няколко възлови момента в които нашите предшественици бяха 
поставили своя печат върху съдбовни за народа събития. Пръв сред тях беше 
Христо Ботев. Патентованите “ботевоведи” винаги са избягвали сериозния 
анализ на идейното кредо в творчеството и делата му и са правили всичко 

възможно, за да заобиколят неговия анархизъм, служейки си с евфемизми 
като национал-революционер, революционен демократ или социалист-
утопист. Дори един сравнително обективен изследовател, какъвто е Евгени 
Волков, като че ли се е страхувал да употреби “страшната” дума анархист в 
своето животоописание на поета-революционер. Без да упоменава “бащата на 
анархизма” - Прудон и влиянието му върху ботевата публицистика и поезия, 
Волков е изобретил една исторически несъстоятелна терминология, за да 
представи идейните връзки на Ботев с Бакунин и неговите 
западноевропейски и руски последователи от времето на Първия 
Интернационал. Въпреки това и от неговото изследване се вижда, че първият 
български анархист съвсем не е бил някакаъв самотник сред многобройната 
наша емиграция в Румъния през годините от 1868 до гибелта му през 1876 г. 
Изборът му за председател на БЦРК не е случайност и се дължи и на идейното 
влияние, което поетът-революционер е упражнявал върху хъшовете. С тях 
той е събирал средства за анархистическата пропаганда против “всяко 
правителство, което е заговор срещу народната свобода” (а не само срещу 
Високата порта), против българските чорбаджии или срещу “византийската 
воня непорината”, както е наричал църквата на “православните скотове”. С 
другарите си Христо Ботев извършва “ексове” из Влашко за екипиране и 
въоръжаване на двестате четници с които стига до лобното си място на Вола 
и загива в борбата срещу тиранията на султана в името на една балканска 
Социална революция от която трябва да потреперят “великите царе юдейски 
на капитала”. 
Следващата епоха в историята на българския анархизъм обхваща годините 
1897-1903 г. Те са свързани с борбите за национално и социално 
освобождение на Македония и Тракия, чийто връх е Илинденско-
Прееображенското въстание. То е предшествано от саможертвата на 
анархистите-“гемиджии” в солунските атентати. А във въстанието заедно с 
Мишел Герджиков участват приятелите му от Женевския анархистически 
кръжок и още 64 наши съидейници войводи на чети. Както е известно, в 
резултат, макар и за кратко, са създадени Странджанската комуна и 
Крушовската република, смазани от аскера и башибозуците на кървавия 
султан Абдул Хамид. Смешно и нелепо е да се твърди, както го правят 
българските патриотари, че те щяли да се присъединят към княжеството на 
Фердинанд. Никога и никъде в световната история не е съществувала 
“федерация” между комуна, република и монархия.  
Във военните години и особено след Първата световна, в условията на 
фактическа гражданска война, върху сцената на българския обществен живот 
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се подвизаваха отново стотици наши революционери. Достатъчно е да 
упоменем Викенти поп Анастасов, ямболските анархисти, Васил Икономов, 
Георги Шейтанов, Гео Милев, Пано Василев и плеадата тяхни другари от 
четите, нелегалните дейци в бойните групи и синдикатите или неподкупните 
творци на изкуството и културата, които загинаха в борбата за ХЛЯБ, ИСТИНА 
И СВОБОДА срещу капитала, църквата и държавата. Те увиснаха на бесилото 
или паднаха от куршумите на българските властници в борбата с деспотизма 
и великобългарския шовинизъм на първия Кобург, с “народовластието” на 
Александър Стамболийски и с фашизоидния режим на Александър Цанков, а 
след това и с тяхните псевдодемократични и авторитарни мутации, 
достигнали своя разцвет през царуването на втория Кобург. 
Последното възраждане на анархистическото движение у нас, настъпило в 
годините “След 9-ти 1944 г.”, в условията на окупация на страната от 
червената армия и открита сталинистка диктатура, беше краткотрайно. С 
помощта на концлагерите и затворите, на шантажирането и корумпирането, 
болшевишката власт провеждаше своя кървав и безкръвен, безчовечен и 
безскрупулен, коварен и подъл, морален и битов полицейски терор и съдебен 
произвол. Нейната цел беше окончателното ни идейно, морално или 
физическо унищожение.  
През тия сто години, наченали с Ботев и султанското “правосъдие”, 
властниците на III-то царство и Първата република изковаха не един закон 
срещу нас. Бяха гласувани и влязоха в сила: “Законът против анархистите” от 
1907 г. по време на втория стамболовистки кабинет, “Законът против 
разбойниците” на Стамболийски от 1922 г., “Законът за защита на държавата” 
на цанковото правителство от 1924 г. и всички наказателни закони след 
установяването на болшевишката диктатура през 1944 г., започвайки със 
заповедта за откриване на концентрационните лагери и “Законът за защита 
на народната власт”.  
Беглият поглед върху тези периоди в нашата история подсказава, че пряко 
терора и обезкръвяването, анархистическото движение е набирало сили и се е 
въстановявало след всеки погром за около две десетилетия. След 1953 г. 
обаче, очакваната цикличност не се състоя и обществения живот в блатото 
стана непоносимо смърдящ.  
Причините не се коренят само в безмилостните удари, които понесохме в 
условията на “народна демокрация”. Без да навлизам в тяхния анализ 
(неговото място не е в мемоарите), наред  с терора ще посоча още:  
- цялата международна конюнктура по време на “Студената война” и 
очерталия се период на “мирно съвместно съществувание”, който завърши 
през 1989 г. с обратния преход - от държавен към частен капитализъм, с 
“конвергенция на елитите от Запада и Изтока” и с тяхния Свещен съюз срещу 
Социалната революция;  
- разложителната роля на социалдемократическата и болшевишка измама на 
която се подаде преобладаващата част от световната работническа класа; 
- дезертирането на интелигенцията от нейния дълг пред “низшите класи”;   
- новите феномени и тенденции в социалното, икономическо и политическо 
развитие на капитализма и пазарната демокрация;  
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- и не на последно място опортюнизма на мнозина “изморени анархисти” и 
най-вече - закъснялостта на нашите теоритически и практически отговори на 
предизвикателствата, които ни отправи съвременния свят.  
Навсякъде, във всички среди, включително и сред тия, които чувствах идейно 
най-близки, вследствие настъпилата стагнация, се бе възцарил дух на 
безизходица и безнадеждност. Старите и млади поколения “падаха подло на 
колене”. Те се примириха с положението си и бяха склонни да вярват, че 
“законноустановеният порядък” на девети септември 1944 г. ще трае, ако не с 
векове, поне през живота на децата и внуците им. Поради това, все по-често и 
все по-масово, връх вземаше опортюнизма, приспособенството и 
предателството.  
Особено тежки бяха пораженията сред интелигентите, които абдикираха от 
ролята си на будители в миналото. Тяхното битие, интереси, стремежи, мечти 
и “идеали” от епохата на “зрелия соц”, за разлика от Ботевските или 
Шейтановите времена, се характеризираха с “омекване на колената”, с 
капитулантство, кариеризъм и най-отвратителна еснафщина. Мнозина 
“интелектуалци” не се срамуваха да обявявят открито приспособяването към 
властта за белег на интелигентност, забравили, че единствената отлика 
между тях и себеподобните им шебеци беше бунта. Докато всичко живо – от 
червеите до човекоподобните – се приспособява към “условията”, единствено 
“чапкъните” въставаха срещу “най-добрия от всички възможни светове” с 
убеждението, че той трябва да бъде сринат до основи, дори ако е резултат на 
“божията промисъл” или на “историческата необходимост” и стоящите зад тях 
шпицкоманди на царската или “народна” власти.  

Дирижираната от диктатурата инволюция създаде “новия човек” с неговия 
нов “морал”. Той стана доминиращ тип и приспособенците ни казваха 
безочливо: “Какво от това, че се бунтувате?” Възкръснаха мъдростите от 
вековете на робството за главата и стената, за ритането срещу ръжена, за 
острата сабя и преклонената главичка, формулирани по-“изтънчено” и 
аргументирани по-велзевулски. Продали се за паница леща, те ни питаха 
нагло и с чувство за превъзходство: “И какво постигнахте като въстанахте? Не 
стана ли още по-зле?” Или се гавреха с дръзналите да се изправят срещу 
тиранията, защото те бяха живото изобличение на тяхния духовен банкрут, 
нравствен цинизъм, идейна нищета, колаборационизъм с властта, 
корумпираност и открито предателство.  
Резултатът беше скъсване на връзките между поколенията, липсата на 
приемственост между тях и изолацията ни от младите. Дори 
“възпроизводството” на излязлите от строя витално или морално наши 
идейни приятели стана невъзможно и “неформалната ФАКБ” все повече 
заприличваше на “селище със затихващи функции”. Това беше застрашително 

за бъдещето на народа и на човечеството, защото ние сме солта, която 
може да попречи на живота да се вмирише… 

* 
Бяха изминали десет години, откакто бях “на свобода”, съжителствах с 
екземпляри от “новата” човешка порода и наблюдавах извършващите се пред 
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очите ми промени в тях. Понеже оставах верен на младостта си, ние се 
отдалечавахме със скоростта на разбягващи се във вселената констелации. В 
началото се опитвах да ги убеждавам или да споря. Отговарях им, че за да 
бъде резултатна борбата, съпротивляващите се и въставащите трябва да са 
стократно повече. Че в решенията на собствените ни проблеми трябва да 
участваме всички, вместо “авангарда” и “елитите”, независимо от това, дали те 
са се самовъзпрогласили или “електората” им е дал доверието си и че в 
борбата с тях ще има и жертви. Те отказваха да проумеят, че на дълго 
труповете при опитите им да се спасят поединично ще бъдат неизмеримо 
повече отколкото би взела и най-кървавата революция. Постепенно разбрах, 
че имам работа със същества, чиито мозъци и воля са парализирани от 
животински страх и отчаяние, които бяха изместили всичко човешко, 
оставяйки място само за тяхното его, маскирано в одеждите на “най-
прогресивното учение” или попските добродетели и показната филантропия.  
В това душевно състояние посрещнах новата 1973 г. Изпитвах 
неудовлетвореност, алергия и отвращение от начина ми на съществувание, от 
работата си, от компаниите, от филистерството, което ме заобикаляше. 
Чувството на ненавист към “законно установената народна власт” беше 
достигнало своя праг на поносимост, а безсилието ни ме вбесяваше. 
В светлината на тия разсъждения преценявах и инвентаризирах преживяното 
и постигнатото през изтеклия четвърт век. Балансът не беше радостен. На 
път бяха да изчезнат и последните илюзии, че блеещото стадо скоро ще завие 
по вълчи. Никакви симптоми на духовен и морален ренесанс в 
“средновековието” на ХХ век не се усещаха, прословутата международна 
обстановка приличаше повече на гробища, а аз превалих “на попрището 
жизнено средата”. Мисля, че всичко което бях сторил до сега, беше за 
свободата на ближните и далечните. За да може народът да създаде 
необходимите и достатъчни условия за своята интегрална еманципация и 
максимално развитие на заложбите у всеки свой индивид. Със скръб 
трябваше да призная, че резултатът не беше окуражаващ и което бе още по-
отчайващо, не виждах какво може да се направи с милионите “Лазаровци”. Те 
се вмирисваха все повече, докато чакаха някой отвън да ги изрови от гроба. 
Затова “посвещението” ми в този том прилича по-скоро на некролог...  

* 
Беше крайно време да взема решения и предприема стъпки, които да 
променят коренно посоката и осмислят живота ми. Практичните 
приспособленци наричаха такива търсения на пътища и стремеж към 

интегрална свобода и справедливост за цялото човечество донкихотщина. А 
аз бях дълбоко убеден, че борбата за тях е морално задължение на всеки от 
нас и е невъзможна без създаването на една организация от действителни 
революционери. Главните бариери пред такъв основополагащ акт бяха страха 
и безперспективността. Те трябваше да бъдат преодоляни, но как? – Това 
беше въпросът, занимавал ме през многобройните безсънни нощи. Може би 
разковничето, което търсех, беше в едно обединение на усилията на 
анархистите отвън и вътре в страната? Но от нашата анархистическа 
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емиграция и от Интернационала до нас не пристигаха никакви ободряващи 
признаци за работа в това направление. Трябваше да се създаде едно 
координиращо звено на общите усилия и заедно с него - на бойни групи за 
протекция отвън на онези, които ще се съгласят да действат вътре, в 
условията на диктатура. Питах се, не би ли било по-логично да отида там 
откъдето гласът ми щеше да се чуе по-силно, по-надалече, от повече хора?  
Не бях манияк и си давах сметка, че щом досега нито един народ не бе съумял 
да отстрани надгробната плоча с която са го затиснали, моите усилия едва ли 
щяха да променят съществено нещата. Но и така да беше, имах ли право “да 
скръстя ненужни ръце на празни гърди”? Съществуваше ли друг изход? И 
друг път, който да поема? На къде? Как? Към какво? Връщане назад? Можех ли 
да заживея в мир със сплотените в “моралнополититическо единство” 
властващи шебеци,приспособленци и подлеци? Нали точно това даваше сили 
на “всичко що душа мрази”. Моите идеи, преживяното, премисленото и 
свободно и доброволно избраният житейски път ми отнемаха правото на 
такъв “избор”. Капитулацията пред “така създалото се положение” беше 
противопоказна на моята човешка същност и мироглед. Тя би била 
равносилна на предателство и към самия себе си, а то беше много по-страшно 
от смъртта.  
След като бях “преоткрил” идеята на плеадата революционери от миналото за 
създаване на огнища за пропаганда и акции в чужбина, с цел импулсиране и 
подпомагане на организационната ни дейност във вътрешността, си струваше 
да  опитам реализацията й. Решението ми да напусна страната, беше резултат 
от пресичането на линията на постоянно търсене на хора, форми, начини и 
средства за продължение на борбата за ХЛЯБ И СВОБОДА, със слово и дела, с 
провежданата от диктатурата на “номенклатурата” и от нейните копои и 
доносници линия на физическа, духовна или морална “неутрализация” и 
ликвидация на враговете им. Определяща беше първата линия. Когато 
прекрачвах границата, аз имах ако не точен план, ясна цел за това към което 
се стремях: създаване на революционна идейна интернационална 
организация, без която считах, считам и сега, всеки спонтанен бунт и пряка 
акция на масите са обречени на неуспех. Затова на 14 юли 1973 г. ПОЕХ ПО 
ПЪТЯ НА ИЗГНАНИЕТО. Тръгвайки на Запад, обещах да се завърна, защото 
знам от историята, че мъртвилото не е вечно. За разлика от нас, при 
определени обстоятелства народите “възкръсват”. В изпълнение на 
обещанието, желаейки да акуширам на раждането на един нов Велик ден, аз се 
завърнах след 18-годишна емиграция. За нея става дума в IV-та част на моя 
“Фантастично-документален роман”.    

* 
Когато се завърнах, видях в архивите на Сигуранцата, че ние изгнанниците 
сме наричани от копоите… “Изменници на родината” (ИР). Не зная дали 
заптиетата на султана са се сетили да лепнат тоя етикет на Ботева и хъшовете 
в Румъния? Патриотите и идиотите от епохата на социЯлизЪма ще възразят, 
че родината им не е била на султана и агите. Да, но “нотариалния акт” за нея 
винаги е принадлежал на тия, които са имали властта и парите било те 
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султани или “вождове на цялото прогресивно човечество” с тяхните “органи”,  
песове и прочее атрибути на държавността.  
Независимо от това, определението “изменници на родината” (“ИР”) е смешно 
за хора, като нас анархистите, които и според полицейския жаргон са 
безотечественици. Ние се стремим към унищожението на всяка власт, на 
парите и пазара на който всичко се купува и продава... Ние се борим срещу тях 
навсякъде и на първо място ТАМ КЪДЕТО СМЕ РОДЕНИ и в това е същността 
на нашия ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ. Ето защо ние нямаме и не искаме да имаме 
“отечество”, тоест власт, капитал и господство над наемните роби в 
“родината” или където и да другаде. Тяхното премахване е първата ни и 
непосредствена цел – без каквито и да са “преходни периоди”, “отмирания” и 
други диалектически шмекерии. Когато експлоатацията и властта над 
“ближни” и далечни няма да ги има, родина ще ни бъде цялия Свят.   
Но да се върна към “ИР” и “вражеската емиграция”. Да, ние бяхме и си 

оставаме антипатриоти и смъртни врагове на властта на човек над 
човека, била тя диктаторска или пазарнодемократична. Колкото до 
измяната, аз твърдя, че родината ни измени. Ние искахме и се борихме тя да 
стане част от един свят на свободни братя. От поколения ние жертвахме 
всичко, включително и живота си за постигането на тая цел. За съжаление, не 
бяхме разбрани. Печално е, че мнозинството от събратята ни не можаха да 
почувстват копнежа по свободата и затова не я пожелаха. За себе си и за 
всички останали, защото тя е неделима. И понеже ни изоставиха в един 
критично-драматичен момент сами да се борим срещу тиранията, защото 
народът не можа да изтръгне от утробата си няколко хиляди мъже готови да 

я сринат или да загинат, аз твърдя, че, поставяйки ни пред избора между 
смъртта и напускането й, родината ни измени.  
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Н А ТОМ   II, Ч А С Т  III 
 

ГЛАВА ХХIХ КУРС ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ФАСП  
И “РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИИ” 
  
ГЛАВА ХХХ В КОЯТО ДИМОВ  МЕ НАЗНАЧАВА   
ЗА НАЧАЛНИК  ОТДЕЛ  “ПРОГРАМИРАНЕ  И  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА 
ОПЕРАЦИИТЕ”  
 
ГЛАВА ХХХI ЕДИН ГЕРГЬОВДЕН 
 
ГЛАВА ХХХII НАЧАЛНИЧЕСКИ И ДРУГИ ПРЕМЕЖДИЯ 
 
ГЛАВА ХХХIII ЩЕ “ЗАХРАНВАМЕ МАШИНАТА”  
С…  ХЛЕБОЗАВОДА 
 
ГЛАВА ХХХIV МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
В РАМКИТЕ НА СИВ (I) 
 
ГЛАВА ХХХV ПРЕМЕСТВАНЕ В АПАРТАМЕНТА НА УЛ. “БИСТРИЦА” № 
7 ДО КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИЯ ДИСПАНСЕР 
  
ГЛАВА ХХХVI НА «НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ» ВЪВ ВАРНА 
 
ГЛАВА ХХХVII СТИЛЪТ НА «РАБОТА» В АПАРТАМЕНТА И НА 
«ЖИВОТА» ВЪН ОТ НЕГО. КРИЗАТА НА ДУХА 
 
ГЛАВАХХХVIII МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
В РАМКИТЕ НА СИВ( II) 
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ГЛАВА ХХХIХ ЕДИН РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛИ 
 
ГЛАВА ХL АЛЕРГИЯТА МИ  КЪМ «ЗАОБИКАЛЯЩАТА  
НИ РЕАЛНОСТ» И СНИМКИТЕ ЗА ФАЛШИВИ ПАСПОРТИ 
 
ГЛАВА ХLI “СЪВЕЩАНИЯТА” И МЕЧТАНИЯТА НА “ХАЛАТА”  
ЗА АСУ-КОМЕРС 
 
ГЛАВА ХLII  УВОЛНЕН ПО § 29, буква «б» от К.Т. (кодекса на труда) 
 
ГЛАВА ХLIII  МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
С ГЕДЕРЕЙСКИТЕ АВТОМАТИЗАТОРИ (III).   
МОНОЛОГ ЗА БОТЕВ 
 
ГЛАВА ХLIV В «КОМАНДИРОВКА» ПРИ ГАЧЕВ 
 
ГЛАВА ХLV ЗА ДА СЪХРАНИШ НРАВСТВЕНИЯ СИ И ПСИХИЧЕСКИ 
ИНТЕГРИТЕТ, Е НУЖНА...  
КОЖА НА НОСОРОГ 
 
ГЛАВА ХLVI РАЗГОВОР С БЕЛЯКОВСКИ ЗА БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ И 
ЗА ПИСМОТО НА АБЕЛ 
 
ГЛАВА ХLVII ПРЕДИ ДА ИЗЛЕТЯ ОТ СЕМЕЙНАТА КЛЕТКА 
И ДА ЗАРЕЖА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СОЦИЯЛИЗЪМА 
 
ГЛАВА ХLVIII ПРИМКАТА СЕ ЗАТЯГА 
 
ГЛАВА ХLIХ НОВИ «ДИСИДЕНТСКИ» ИСТОРИИ  
И РАЗГОВОРИ  
 
ГЛАВА L  ALEA IACTA EST 
  
ГЛАВА LI  АТАКАТА СРЕЩУ “СЛОНА”. 
РАЗГОВОР С ЛАЗАР, КОЙТО НЕ ИСКАШЕ ДА «ВЪЗКРЪСНЕ» 
 
ГЛАВА  LII  ВЕЧЕ МЕ ВИЖДАТ КЪДЕ ДРАГОМАН… 
 
ГЛАВА LIII  ПОСЛЕДНИ ДНИ В “РОДИНАТА” 
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ГЛАВА LIV  НА СЪБОР КРАЙ СМОЛЧА 
 
ГЛАВА LV НЕЛЕГАЛНО ПРЕЗ ЮГОСЛАВИЯ НА ТИТО 
 
ГЛАВА LVI  СКОК НАД ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА  
И ПОПАДАМЕ В… ЛАГЕРА ЗА ПРОФУГИ В ПАДРИЧАНО 
 
ЕПИЛОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГОТОВИ СА КОРИЦАТА (с Дон Кихот на Бешков), ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА И 
СЪДЪРЖАНИЕТО. 
ОСТАВАТ СНИМКИТЕ, ВСЯКА С НАДПИСИ!!!  
 
 
 
 
 


