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Завладей българките

За галфони няма милиони-и-и,
за тъпаци няма кадилаци-и-и!
За простаци няма бардаци-и-и,
за мутреси няма мерцедеси-и-и!
За михлюзи...

Великият вожд на върховната раса Йогсодот Нйарлатхоте-
пов, известен още и като Поглъщащия звезди, протегна пипало 
и изключи звука на големия монитор зад гърба си. Литю Лай-
нера продължи да се кълчи и да друса телеса, но противният 
му глас вече не огласяше залата за съвещания на летящата чи-
ния.

– Невероятно, другари! – възкликна вождът от проядената 
катедра. – Още не мога да повярвам, че за по-малко от сто дни 
българите успяха да направят такава радикална промяна в жи-
тейската си философия! 

– А ние – така да се освиним с антифриз, че още не можем 
да изтрезнеем! – подшушна тихичко Меф на брат си Стофел. 
Йогсодот обаче го забеляза и го изгледа заплашително.

– Да, преди същият този изпълнител – обади се сравнително 
хуманоидният Азатхот и посочи към екрана – пееше, че само 
мутресите заслужавали мерцедеси, защото не им отивало да 
ронят сълзи в рейсовете на градския транспорт...

– И председателката на МАМУТКИ Мандарина Шавло-
ва каза нещо подобно на откриването на най-новата верига 
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книжарници – обади се чистачката Азазелка Велзевулвова. 
– Само че нейните думи бяха: „Най-добре се смее оня, който 
плаче последен в S-класата.“ 

– Тия мамутки какви бяха? – не разбра най-възрастният сред 
извънземните – Величко Древнев.

– МАМУТКИ означава „Майки Мутреси с Книжовни Ин-
тереси“ – обясни Азазелка. – Срамота, другарю Древнев! Уж 
много телевизия гледате, пък никак не сте осведомен!

– А, аз културни предавания не гледам – изпуфтя Величко 
Древнев. – От тях получавам га...

– Задръжте си интимните откровения, другарю! – прекъсна 
го Йогсодот Нйарлатхотепов. – Всички оценяваме неоцени-
мата ви помощ при провеждането на операция АДРЕНАЛИН 
(ПОТОПУТСОТ), ала нека не забравяме, че тогава най-сияйно 
засия звездата на многоуважаемия носител на ордена „На гъза 
на галактиката“ трета степен Ктхулю Рлйехов! 
Залата избухна в аплодисменти.
– Ето защо сега повече от всичко бих желал да чуя компе-

тентното мнение на другаря Рлйехов – продължи вождът. – 
Защо мълчите, другарю? Да не би някой да е изял дажбата ви 
в столовата?
Младата надежда на Върховната раса вдигна поглед към По-

глъщащия звезди.
– Просто размишлявах над проблема, уважаеми предводи-

телю – отвърна Ктхулю. – Да, българският народ наистина е 
в национален подем, който самите ние стартирахме с патрио-
тичното си телевизионно предаване. А високоразвитите запад-
ни цивилизации все повече се сгромолясват под тежестта на 
собствените си икономически системи. Американците и евро-
пейците стават все по-мързеливи и отчаяни, а българите – все 
по-работливи, обнадеждени и проспериращи... 

– И къде тук виждате проблем? – учуди се Йогсодот Нйар-
латхотепов. – Цените в България падат, а доходите на хората 
растат. Ръкопляскайте, колеги!
Извънземните заразмахваха пипала и длани.
– Нещо повече – взе думата гущероподобният Дагон. – От 

песента, която великият ни вожд пусна преди малко, се вижда, 
че българите са променили не само начина си на живот, но и 
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упорития си балкански манталитет, за който се твърди, че не е 
еволюирал от шестстотин години!

– И аз щях да кажа същото... – изхъхри Величко Древнев.
– Да го беше казал тогава! – просъска му Дагон.
Старецът игнорира заяждането и продължи:
– Патриотичните клипове на другаря Рлйехов извършиха 

чудеса не само в България, но и в съседна Гърция. Въпреки 
езиковата бариера посланията на нашия колега са докоснали 
гърците на подсъзнателно ниво, като...

– Аз имам два въпроса – вдигна ръка Азатхот. – Първо, как 
предаването е стигнало до Гърция? Нали излъчвахме в огра-
ничен радиус от стотина километра? И второ, нали гърците в 
момента ги тресе ужасна криза? Не би ли трябвало и те да се 
въздигнат, ако са гледали клиповете?

– Да, въпросите на другаря Дагон са съвсем основателни – 
кимна Йогсодот Нйарлатхотепов. – Моля за вашето обяснение, 
другарю Древнев. Ако, естествено, имате такова...

– Имам, и още как! – разлюти се ветеранът. – На първия 
въпрос ще отговоря по следния начин – я се замислете малко 
защо цяла България започна да се надига, а не само регионът, 
където излъчвахме предаванията?

– Може би местните кабеларки са записали предаванията и 
са ги пуснали в своите програми? – предположи Азазелка Вел-
зевулвова.

– Смайвате ме с вашата некомпетентност, другарко – изгле-
да я ехидно Величко Древнев. – Както всички добре помним, 
излъчвахме клиповете на честотата на телевизиите ПИС ТВ 
и Рапан ТВ, чиито собственици са сред най-крупните силови 
бизнесмени на републиката. Едва ли са останали доволни от 
предаванията ни, но за щастие така и не го узнахме, понеже 
малко трудно биха ни открили, за да ни го кажат лично...

– Заслугата за което е изцяло моя – изпъчи се гордо Дагон.
– Ако обичате, не ме прекъсвайте, другарю – сряза го Ве-

личко Древнев. – Я си представете обаче какво би се случило 
с някоя кабеларка, дръзнала да тиражира клиповете, вбесили 
собствениците на ПИС ТВ и Рапан ТВ! Целият ѝ екип – от 
водещите до операторите – моментално би изчезнал в някоя 
вила за неопределено време, сдобивайки се с пълната гама от 
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средни и тежки телесни повреди, които човеците могат да си 
причинят!
Аудиторията го слушаше с интерес.
– Как тогава са се разпространили клиповете? – измърмори 

вождът.
– Чрез Интернет – отговори Древнев. – Може да съм дърт, 

ама гледам да съм в крак с новите земни технологии. Това е 
нещо като нашия ГалаксиНет, ама хиляда пъти по-бавно и при-
митивно.

– Така ли са стигнали и до Гърция? – попита механикът Хас-
тур.

– Абсолютно – измляска най-възрастният представител на 
Върховната раса. – Що се отнася до втория въпрос, тук вече 
се сблъскваме с коренно различната природа на българите и 
гърците. Явно онова, което е подействало мотивиращо и обна-
деждаващо на българите, е дало точно обратния резултат при 
южните им съседи.

– Но как така? – опули се Боцко Козлев Пръчев, по-известен 
като БКП-то.

– Вероятно гърците са се припознали в патриотичните пос-
лания. Спомнете си, че там се говореше за Ахил, Сократ, Хер-
кулес, Александър Велики... И са си казали: „Абе ние дадохме 
толкова много неща на тая Европа, на демокрация и филосо-
фия я научихме, а виж я ти нея как ни се отплаща! Само ни дои 
и смуче! Я да тропнем с крак и да си поискаме заслуженото!“ 
Сами знаете какво стана после...
Извънземните закимаха утвърдително, въпреки че повечето 

идея си нямаха за какво става въпрос.
– Интересно ми беше да проследя какъв щеше да е ефектът 

върху жителите на Македония, но местните власти тутакси го 
забраниха и записаха вместо него техен си клип – продължи 
Величко. – Като ги гледам на какъв хал са обаче, явно не са мог-
ли да повторят магическото представяне на Ктхулю Рлйехов...
При тези думи Йогсодот Нйарлатхотепов отново заръко-

пляска и не след дълго всички присъстващи последваха при-
мера му.

– Е, тогава да благодарим на другаря Древнев за ценната ин-
формация... – обяви Поглъщащия звезди – ...и да се обърнем 
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към другаря Рлйехов, за да се допитаме до експертното му мне-
ние, преди да набележим следващия си триумфален ход. 

– Още не съм свършил, другарю Йогсодот – изтъкна най-
възрастният представител на Върховната раса.

– Ще си чакате реда! – изгледа го кръвнишки великият 
вожд. – Вижте колко време говорихте и всички търпеливо ви 
слушахме! Сега проявете малко такт, защото другарят Рлйехов 
не може да вземе думата от вас!

– Аз не говоря празни приказки! – възмути се Величко 
Древнев. – Как можете да пренебрегвате многовековния ми 
опит и познания и да толерирате някакво хлапе, което още има 
зелено около устата!

– Нямам зелено около устата! – развика се Ктхулю Рлйехов. 
– Това е клевета!
Сред извънземните се надигна ропот. 
– Тишина, другари! – прокънтя гласът на Йогсодот Нйарлат-

хотепов от катедрата. – Както добре знаете, никого не толери-
рам. – Поколеба се дали да не добави: „Егоизмът ми е толкова 
силен, че обичам само себе си и никой друг!“, но в крайна смет-
ка реши да се въздържи. Вместо това заяви с прочувствен тон: 
– Единственото, което ме интересува, е съдбовната ни мисия 
да се увенчае с успех и Върховната раса да пребъде! Защо не 
ръкопляскате?

– Взехте ми думите от устата, предводителю – заумилква се 
Ктхулю, когато аплодисментите утихнаха. – Докато разсъжда-
вах над проблема, си мислех, че точно от вожд като вас имаме 
нужда...

– Стига с тоя „проблем“, другарю! – смъмри го строго Йог-
содот, макар че се чувстваше поласкан. Това хлапе определено 
го чакаше голямо бъдеще. – Използвайте друга дума!

– Ама какво да направя, когато наистина имаме проблем! – 
ококори се насреща му младата надежда на Върховната раса.

– Какъв проблем? Нима нещо застрашава победния ход на 
грандиозния план КУРВА? Нима нещо би попречило на ду-
мичките „Кради, Узурпирай, Разделяй, Владей, Асимилирай“ 
да се превърнат в свещена мантра, която да звънти като сребър-
ни камбанки в ушните ни мембрани? – размечта се вождът.




