
ГОШО НА ПОЧИВКА  
Със сигурност сте чували поговорката, че за да си жи- вял 
истински, трябва да си посадил дърво, да си създал дом и да 
си отгледал дете. Ако си българин и по име и по душа си 
Гошо, то има още една добавка към поговорката. Да си ходил 
на олинклузив със самолет. Това е историята на Гошо, 
който отива на почивка.  

Почивката ми не започна по най-добрия начин, защото много 
ми се искаше да замина с приятелката ми, но се нало- жи да го 
направя с жената, децата и тъщата. Жена ми успя да ме убеди 
да вземем и майка ѝ, за да била гледала децата, а на мен ми 
беше на езика да ѝ кажа: Що не доведеш нeкой и теб да те 
гледа, да мога да си пия на спокойствие?, но от опит знам, че 
тези шеги не биват оценявани по достойнство особе- но когато 
не са казани като шеги.  

Иначе аз съм се возил на трактор, магаре, прасе, дори и на 
доста охранена немска овчарка, но за сефте стъпвам на летище 
и си поверявам багажа на некой. Чувал съм, че тия, 
товарачите, имали навик да отварят куфарите на хората и да 
си пазаруват, затова в моя куфар бех подготвил лист с псувни, 
закани и много долни проклятия.  

Ти, който крадеш от куфара ми, да се влюбиш дано!  

Ти, който също крадеш от куфара ми, да не ти стане повече!  

Ти, който гледаш как крадат от куфара ми, да започнеш да 
го вдигаш само от роднини!  

Седнах да чакам да ни извикат за самолета и осъзнах, че  
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макар да не ги познавам, мразя всички, с които ще пътувам. 
Едните, защото ще са в по-хубав хотел от нашия, мамичката 
им и надути крадци, окрадаха държавата. Другите, защото ще 
са в по-скапан хотел и нема никва далавера да си говоря с тях, 
най-много да ми поискат нещо назаем. Но най-много мразя 
ония, с които ще съм в един хотел. Начи, аз съм отишъл на 
майната си да се махна от тех, те ми се довлекли да ги гле- 
дам. Не че смятам да си говорим, ама и три пъти да ги засека у 
фоайето за цяла седмица, ще ме хваща яд.  

Скъсаха ни билетчетата и ни изкараха на пистата, къде- то 
прекарахме следващите петдесет минути. Двайсет, докато 
дойде да ни вземе някакъв автобус, който да ни вози сто 
метра, и още трийсет, докато всички кифли си направят 
фотосесии на стълбичката на самолета. В такива моменти 
искаш да им потрошиш селфи-стиковете в главите, обаче 
знаеш, че след малко жена ти също ще иска да я снимаш на 
стълбичката, и ако ѝ откажеш, нема да му чуеш края. Дори да 
тръгне да пада самолетът, тя ще ти крещи в ухото: ЗАЩО НЕ 
МЕ СНИМА, НЕЩАСТНИК?!  

Настаняваме се в самолета и ми става ясно, че когато са го 
проектирали тоя самолет, некой е седнал и са го питали: 
Имаш ли място за краката? Той е казал: Да. И индженери- те 
са казали: Сгъстете още седалките, не трябва да има за 
краката! Крива работа, но след малко вече летим. Не съм кой 
знае колко впечатлен... Бързо набира тоя самолет, ама мой- та 
Астра е доста по-резка, откакто ѝ сложих чип. Казах ѝ на 
стюардесата да му каже на пилота, ако иска некой път да се 
дърпаме, ама тоя миндил не съм сигурен дали му е предал.  

Летим си ние, но аз – като истински българин на път – ни- 
кога не тръгвам без домашно приготвени сандвичи. Сложил 
съм си кренвирши между филии хляб, с кетчуп и горчица 
много на богато, което предразполага към бая свинско яде- не, 
но аз не съм прост човек и ям над пътеката, за да не капя  



по себе си. После ме светнаха, че имало падащи масички, та 
като бял човек си извадих буркана с лютеницата и сириньето, 
за да намажа няколко филии. Още по-после разбрах, че те 
давали ядене в самолета, та ми беше черен целият полет до 
края, защото изхабих сандвичите нахалост, можеше да си ги 
прибера и да бъдат за обяд на децата. Нищо нямаше да им 
стане на тия кренвирши неколко седмици на топло.  

Кацаме на летището, всички ръкопляскат, а аз си мисля:  

Майко, ако ви повозя на Астрата, не ще пляскате, ами и 
фланелките ще си късате. Отиваме да си вземаме багажа и аз 
осъзнавам нещо ужасно. На листа със заплахите и про- 
клятията нема превод на чужди езици. Тия откъде ще разбе- 
рат какво ги чака, ако ме оберат? Побърках се, докато дойде 
куфарът, добре че не си бях рязал ноктите и имах какво да 
правя. Тамън приключих с десния крак и куфарите дойдоха. 
Панически отварям моя и установявам, че са бъркали вътре. 
Как разбрах ли? Не защото са ми взели нещо, а защото, като са 
ми видели дрехите, са ми оставили двайсет евро от съжа- 
ление. Леко съм обиден, но и благодарен.  

Карат ни в хотела и чакаме да ни настанят, а аз седя и гледам 
мъжката рецепционистка, чиито вежди се здрависват. Викам 
на жената: Погледни го тоя бай хуй какъв е бай хуй с тая една 
вежда. Ей, Мойсейче, раздели ги тия вежди бе, направи ги 
четен брой. Той вдига поглед и казва: Господине, аз съм от 
Харманли и ви разбирам. Моментално ми идва да смекча 
положението: Ей, брат... разкатаха ни фамилията тез 
политици, толкова свестни хора емигрирахте... Ама тоя 
харманлийски селянин нещо много нахъсан и добавя: А веж- 
дите ще си ги разделя, когато жена ви си обръсне мустака. 
Ами, какво да се прави, типично по балкански поредната по- 
чивка си тръгна със сбиване.  

Без големи поражения си получихме ключовете за стаите и се 



качихме. Значи, аз вляза ли в хотелска стая, се чувствам  
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като кученце, което требе да си маркира територията. Първа- 
та ми работа е да се изпикая в мивката в банята, а после и да 
тествам новия кенеф как си трябва. Вкъщи седалката от годи- 
ни не е закрепена за тоалетната чиния и изключително често е 
лепкава, та когато се изправя, си ми остава на задника, и да се 
избомби човек на такъв кенеф, си е друго нещо.  

Първите четири дни минаха спокойно, защото още с 
пристигането разбрах, че пиенето е безплатно и... не мога да 
потвърдя дали съм бил пиян през цялото време, дали съм бил 
припаднал и какво изобщо се е случвало. В даден момент се 
събудих в съвсем различен хотел, заспах и после пак си се съ- 
будих в моя. На петия ден явно жената е говорила с управите- 
ля на хотела да спрат да ми дават пиене, защото положението 
не било добре. Ех... Не си е работа да си трезвен на почивка 
със семейството. Действа ми зле на нервите. Когато някой от 
служителите на хотела ме поздрави с: Калимера, Калиспера!, 
аз им викам: Кали пичка ти лелина! Бегай от тука, че ти 
таковам майката, че ти таковам! и те веднага: Ооо, Бул- 
гария! Стойчков? Не мога да си кривя душата, става си ми 
патриотично.  

За нещастие обаче има и други българи в хотела. Мъж и жена, 
които очевидно са любовници, защото веднага щом некой ги 
види да се държат за ръка, се пускат. Баща и дъщеря, които 
също се държат за ръце, ама и се целуват с език, тоест в даден 
момент започнах да подозирам, че май не са баща и дъщеря. И 
двойка, за която е доста очевидно, че тя е мно- го влюбена в 
него, а той прави последен опит да види дали наистина ще му 
хареса с жена, или ще требва да води дълъг разговор с 
родителите си.  



На шестия ден решавам, че е време за пръв път да взема да ида 
до плажа. Предварително съм инструктирал децата, че аз тех 
не желая да ги виждам, но те мен трябва да ме виждат 
постоянно от мерки за безопасност. Ако влизат във водата да е 
само до коляното, защото ако намокрят етикетите на бански-  

те, после няма да може да ги върнем в магазина и зимата ще 
ходят с тях на училище. И за въпроси от всякакво естество – 
към майка им.  

Плажчето е разкошно обаче... Истински българин си то- гава, 
когато идеш на някое райско местенце и първата мисъл, която 
те връхлети, е: Ей... ако беше нашо, кааак щяхме да му 
таковаме майката. Шезлонги на две нива, огромен ча- дър 
над целия плаж, за да плащат не за сянка, а за слънце, и най-
вече по петдесет стотинки за всяко влизане във водата, защото 
на всички е ясно какво правят вътре.  

Иначе е много опасно да заспиваш на плажа, ей, но не за- 
щото може да изгориш, а защото, като се събудиш, е вероятно 
да видиш жена ти да се пазари с некой от плажните търговци 
за рокля, а после и да я мери директно на плажа. Най-трагич- 
но става, когато дойде при теб да те пита дали ѝ отива, а ти не 
просто не можеш да се направиш, че не я познаваш, ами и 
трябва да платиш същата рокля, с която тя после нема да се 
хареса, и в останалите два дни ще я взема с нея, за да търси 
същия търговец, за да я смени с друга рокля. Значи, аз офи- 
циално съм на плажа за първи и последен път. Тоя срам нема 
да го берем. Жената и децата влизат във водата, а аз си лежа 
спокойничко и изведнъж при мен идва някакъв и ми вика:  

– Scusi, lo sai quando inizia a cenare? Най-културно му 
отговарям: – Ей, жабар, нема да ме псуваш, че на мак ̓я ти че 
го ту-  

рем... като ти изшия един шамар, от едното ухо че ти потекат 



спагети, от другото сос „Болонезе“.  

И той пак най-нахално: – Non capisco, scusi. Voglio sapere 
quando servono la cena. Причерня ми. Толкова много го бих, че 
вече може да се  

каже, че сме фитка с италианците, задето ни преебаха на Све- 
товното 94-та.  

След ситуацията се преместих на басейна да ми е по-спо- 
койно, а там беше цялата българска трупа, която по подраз-  
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биране си мразя, но в случая им се усмихвам най-лицемерно, 
защото играят волейбол в басейнчето и на мен ми се играе. 
Цопвам се вътре, разцъквам си с тях и изведнъж настъпвам 
нещо, и си викам на акъла: Опааа, некой си е забравил очи- 
лата за плуване, сега ще си ги взема с мен и утре ще си плу- 
вам с тях. Няколко пъти опитвам да ги сграбча с пръстите на 
краката, за да ги вдигна и да си ги прибера тайно в джоба, но 
нещо не ми се получава. Заглеждам се надолу и ми се струва, 
че тия очила нещо много ми чернеят. Водата спира да бъде 
бурна и забелязвам, че всъщност не съм настъпил очила... а 
лайно. Какво ли не ми се беше случвало до този момент в жи- 
вота... да видя сервитьор да си мие ръцете, след като е ходил 
до тоалетна, таксиджия да връща точно ресто, даже и кола с 
бургаска регистрация да дава мигач, но да настъпя лайно в 
басейн, те това ми е дебют. Ситуацията е тъпа, защото много 
ми се иска да си тръгна и повече от сънародниците ми да 
споделят съдбата ми, но ако се изнижа сега, ще си помислят, 
че съм бил аз, и просто се провиквам силно, че некой се е 
избомбил в басейна. Разбегаха се като хлебарки от светната 
ламба. Общо взето, вече не мога нито да пия, нито да одя на 
плаж, нито на басейна... бах ти и почивката, добре че си за- 



минаваме скоро.  

Прибрах си се в стаята, намерих си един български канал и 
гледам минута и половина как две кокошки седят на маса и 
пият натурален сок. И си викам: Бааааси тъпата реклама, 
чуек!, обаче се оказва, че не е реклама, а някакъв нов българ- 
ски сериал. И като си убеден, че нема как да стане по-зле тая 
сцена, те започват да си говорят. Диалогът беше следният:  

– Как си? Радвам се да те видя. – Ох, не питай. Тъжна съм. �– 
Защо? �– Знаеш ли какво направи той? – Не. Какво?  

– Не ми се говори за това.  

– Хубаво, на мен май също.  

С какви наркòтици ги друсат тез сценаристи, не знам.  

Преди да си заминем, отделих време да взема сувенири на 
приятели и познати. Моето вземане на сувенири е в бук- 
валния смисъл – нося си сак, който пълня с всичко, което не е 
закрепено за стената в стаята. Сапун, калъфки, нощна лампа, 
дистанционно и дори рафтовете от хладилника в минибара, не 
че ми трябват и има какво да ги правя, ама ей така – от 
проклетия, защото не сменяха чаршафите всеки ден, нищо че 
вкъщи ги сменяме веднъж в годината.  

Накрая идва да ни вземе автобусчето, което ще ни кара до 
летището, а всички, макар цяла седмица да са се подминава- 
ли, сега се разпитват как са прекарали, за да замаскират при- 
теснението, че и те са напълнили саковете с хавлии и посуда.  

На летището полетът ни закъснява с осем часа, защото Жан 
Клод Ван Дам или Юнкер, аз двамата много ги бъркам, бил на 
посещение в България, затворили летището и не мо- гъл да 
излети самолет да ни вземе. И какво си представяте, че правят 
сто и петдесет българи, когато требе да чакат осем часа 



некъде? Пият, баце. Знаете ли как се пътува в самолет със сто 
и петдесет пияни българи? По следния начин. Пъл- на тишина 
и изведнъж някой се провиква: Мачкай, Гришо! и всички 
почват да крещят: Българи, юнаци! Българи юна- ци!, което 
прелива в пеене на химна, ново: Мачкай, Кобра!, още веднъж: 
Българи юнаци!, после Кур за чорбарите, кур за говедата! и 
такова свирепо масово меле, че хората се заме- рят един друг 
със собствените си деца. Да те ударят с петго- дишно дете в 
главата, не е травма за подценяване, да знаете. Направо му се 
чудим на нервите на тоя пилот, аз на негово място директно 
щех да насоча самолета към некоя планина и да скоча с 
парашут. Кацаме си на Софията, вземаме си багажа и си 
повтарям най-важното нещо след почивка в чужбина.  

Псувай само на ум, защото вече всички те разбират.  

	


