
Радан Кънев

1 April 2034
(откъс)



Телевизионни камери не бяха пристъпвали в 
Е. от ирландските събития насам. Или откакто 
опозицията обяви пушеща стачка на площада, 
а кметът Сталев извика на помощ гранична по-
лиция, снабдена предвидливо с пожарогасите-
ли. Дори и тогава камерата беше една, а освен 
това я опръскаха с пожарогасител, преди да е 
заснела и кадър. 

Но това беше преди много години – когато 
Сталев караше първия си мандат, в града още 
имаше истинска опозиция, а гранична поли-
ция културно контролираше трафика на хора и 
наркотици през границата. Двайсетина години 
по-късно Е. се гордееше, че никога не влиза в 
новините. Имаше защо – телевизионните новини 
се изчерпваха с пътни произшествия, убийства и 
грабежи. Е, понякога и духовни теми – награди 
от Православната лотария, високата цена на аг-
нешкото преди Великден и на свинското преди 
Коледа. Но за икономиката на Е. спокойствието 
беше много важно. По-важно и от наградите от 
лотарията. И дори от цената на агнешкото. За-
това и властта полагаше необходимата грижа 
никой да не печели големи награди от лотария-
та. И агнешкото да е евтино… 

Но ето че сега градът влезе в емисиите, и то 
не с обичайната новина за битово престъпле-
ние, не с цените на зелената салата (макар да 
наближаваше Великден), нито дори с гордостта 
на местна баба, че е отгледала рекордно го-
ляма краставица (напролет; през есента нови-
ната обикновено е за тиква), а с изчезването на 
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млада жена, при това, хм, проститутка. 
Темата беше повече от болезнена, защото 

в Ямболска област се провеждаше прочутият 
Пилотен европейски проект за осигуряване на 
временна алтернативна заетост на студентки 
задочно обучение в райони с висока безрабо-
тица (ПЕПОВАЗСЗОРВБ) под патронажа на Съ-
вета на дамските кооперации (СДК). Проектът 
беше на прицел както от консервативните, така 
и от либералните кръгове, и първият свързан с 
него инцидент се посрещна с интерес и оживле-
ние, дори с възбуда. 

Не стига, че за първи път от години се случ-
ваше нещо, но то беше и откровено пикантно. 
От късните вечерни новини насам всеки имаше 
мнение – за инцидента, за причините за него, за 
самия пилотен проект, а и за социалната поли-
тика изобщо. 

На сградата на читалището беше издигнат 
надпис „КУРВИТЕ ВЪН ОТ Е.!!!“, а пред училището 
група зрелостници, начело с учителя по мате-
матика Агопян, издигаха картонен плакат с над-
пис „ДА НА СВОБОДНАТА ИЗЯВА“, каквото и да 
значеше това. 

Неизмазаната бетонна стена на църквата 
осъмна с лозунга „Православноста не тарпи 
анархия“. Правописът издаваше симпатиите на 
автора към православноста, тъй като единстве-
ният анархист в града беше пословично грамо-
тен. 

Всеобщата суматоха остави почти незабе-
лязано друго необичайно събитие. Предната 
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вечер към 22 ч. в града влязоха двама непозна-
ти с нов, дълъг, черен автомобил. Шофираше 
стегнат мъж с евтино кожено яке, а на задната 
седалка спеше висок светъл тип, увит с нещо 
дълго и черно. Слязоха пред хотел „Орудица“, 
огледаха стаите и след петминутна безпомощ-
на пантомима наеха една двойна, „реновира-
на“, с балкон. 

Евлоги не знаеше дали някой друг е забелязал 
пристигането на странната двойка и се чудеше 
какво ли търсят в градчето. Стаите в „Орудица“ 
бяха пословично мръсни и неподдържани, по 
по-претенциозен критерий – практически неиз-
ползваеми. Никой не би отседнал там без ос-
нователна причина. Точно такива неизяснени въ-
проси го изнервяха още от малък. И му пречеха 
да се радва на хладното време…

Замислен за съвпадението на необичайни 
случки в толкова скучен и предвидим град, той 
прекоси реката по каменния мост и сви вляво 
покрай полусрутената сграда на полицейско-
то управление. Погледна през рамо и злорадо 
се усмихна на обърканата и малко подута от 
продължително пиянство физиономия на поли-
цейския началник, втрещена между двете теле-
визионни камери. Капитан Киро Крумов рядко 
ставаше преди два следобед и никога не про-
пускаше да си почине от трудното събуждане в 
кръчмата, където обикновено прекарваше и ос-
татъка от работния си ден. Злата му участ беше 
да разбере последен от целия град за изчезна-
лото момиче. 
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– Г-н Началник, как ще коментирате предпо-
лагаемото убийство?

– Г-н Офицер, какви мерки ще предприеме-
те за защита на населението от масовия уби-
ец?

– Г-н Крумов, има ли вече списък със заподо-
зрени лица?

– Очаквате ли други жертви? 
– Ще поискате ли затваряне на Общежитието 

за алтернативна заетост?
Мътните очи на Киро Крумов се втренчваха 

в камерите с честен, тъжен и съвсем неразби-
ращ поглед. 

Евлоги сам не знаеше защо изпитва тази не-
приязън, почти химическа непоносимост, към 
стожера на закона в Е., иначе незлоблив и спо-
коен човек, задълбочено отдаден на пороците 
си и враждебен по-скоро към себе си, откол-
кото към другите. Капитанът бе прекарал пет-
найсетина години в „Пътна полиция“, без да взе-
ме нито лев подкуп и без да свърши работа за 
стотинка. Отровен от враждебното отношение 
на по-оправните си колеги, затънал в дългове и 
зарязан от жена си, един ден сам избра зато-
чението в дълбоката провинция, по собствените 
му думи, „за да се пропие по-евтино до смърт“. 
Той беше киноман, беше гледал няколко пъти 
„Да напуснеш Лас Вегас“. Но смъртта все не 
идваше, а чистият въздух му отваряше глътка. 
Откриването на законен публичен дом (просте-
те, Общежитие за алтернативна заетост) край 
града му припомни, че има услуги, за които по-
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лицията никъде по света не плаща, без това да 
се приема за форма на корупция, и внесе из-
вестен смисъл, или поне трепет, в ежедневието 
му. Напомни му и любимата сцена от филма, 
в която Елизабет Шу казва: „само ми пази ко-
сата, току-що я измих“ или нещо подобно. Пи-
енето действа зле на паметта. Не, смъртта не 
идваше, Киро тъпо и упорито оставаше жив, но 
поне бездънната провинциална скука и самота 
му осигуряваха възможността да се пропива на 
спокойствие.  

До днес, когато неизбежният въпрос го удари 
като мокър пешкир по лявото ухо:

– Г-н Крумов, вярно ли е, че сте редовен посе-
тител в клуб „Розова долина“?

Полицаят пое въздух, понечи да възрази, за-
дави се, зачерви се и повърна върху леката ро-
зова рокля на репортерката на „Православен 
вестител“, консервативния официоз на Югоиз-
тока. Евлоги вдигна рамене и пак си помисли, 
че злорадата му ненавист към този човек е не-
обяснима, погледна съчувствено младата жур-
налистка и рязко зави надясно от улица „Край-
речна комуна“ по булевард „Цар Фердинанд“, 
покрай мръсната ъглова витрина на бар „Жива-
та муха“. 

Две цъфнали акации се завъртяха в акро-
батична танцова стъпка пред очите му, здрава 
ръка се опита да го задържи за пеша на сакото 
и лицето му със засилка се удари в препълнено 
тенекиено кошче за боклук с надпис „стакло“. 
Кошчето се люшна от удара, изсипа върху гла-
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вата му салфетка и половин развалено кюфте 
с лютеница и го трясна в зъбите по обратния си 
път към равновесието. Сред кънтящия шум в гла-
вата си Евлоги чу висок, чистосърдечен смях. 

– Г-н Гюлов, съгласно Директива (ЕС) 
2019/13666 на любимата Ви Европейска коми-
сия от 14 юли 2019 г. и съответното изменение на 
Закона за движение по пътищата от 9 септем-
ври същата година, пешеходците се задължа-
ват да спазват общите правила за предимство1. 

1. Такава норма действително съществуваше и тя беше после-
дица от наистина куриозно стечение на обстоятелствата, както и 
логичен резултат от безнадеждния стремеж на европейската по-
литическа мисъл да въдвори рая на земята и на, общо взето, ус-
пешната склонност на американската правна система да си за-
пази правото на иск за неимуществени вреди срещу Всевишния. 
Всичко започна с невинен сблъсък между съпругата на американ-
ския търговски аташе в Брюксел и осиновения � син в просторното 
антре на апартамента в жилищна кооперация „Крал Леополд“ в 
скъпите южни квартали на неофициалната столица на Европа. 
Забързаната мисис Хартлес (35 г., видими 18) се бе насочила към 
входната врата, докато младият Абдулла Хартлес (15 г.) се бе на-
вел над плазмения телевизор и се опитваше да разкодира дено-
нощния порно канал. Резултатът беше счупен маникюр и рана на 
гъстата черна вежда, скандал, пропуснат прием, счупен телеви-
зор, заплахи за съдебни дела, съответно за лека телесна повреда 
и расова дискриминация, вербална нота до Външно министер-
ство на Кралство Белгия, неприета оставка на върховния предста-
вител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 
на сигурност и… тримесечна дискусия в Европейския парламент 
относно зачестяващите случаи на вредоносни сблъсъци между 
пешеходци. Петнадесет години след приемане на Директива (ЕС) 
2019/13666 все още се спореше на каква възраст потенциални-
те пешеходци трябва да започват обучението си по правилата на 
безопасност и какви последици трябва да има неуспешно поло-
женият изпит. Такива работи. 
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