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Идеята за обиколка на Съединените щати с ко-
ла по примера на Джак Керуак здраво ме беше 
обсебила още през 1995 година, когато за пръв 
път стъпих на американска земя. Всъщност, вече 
бях направил план за следващата година, наесен, 

но понеже не ме свърташе, а и ме измъчваха някои неизвестни, 
реших през пролетта на 1996-та да направя едно пробно турне. 
Уредих си две седмици отпуск и си намерих евтин полет до Фло-
рида в пакет с кола под наем. Неслучайно летях до Флорида, за-
щото там живееше позната американка, където отседнах първата 
вечер. Идеята ми бе след това да отпраша на север към Питсбърг. 
Там по това време се подвизаваше Любомир Николов – нашият 
кореспондент в САЩ. Никога преди това не го бях виждал, само 
си бяхме говорили по телефона, но, както се казва, „краставите 
магарета през 9 дола се надушват”, та ми беше любопитно да се 
запознаем. Освен това ми беше интересно за колко време щях да 
взема разстоянието, което е около 2 500 километра, като по пътя 
спирам и разглеждам разни интересни неща. Ценна информация 
за това как да планирам пълната обиколка през есента.

Няма да се спирам на пътя до Питсбърг, защото не това е 
идеята на този разказ. Само ще кажа, че взех разстоянието за 
два дни и видях сумата ти неща по пътя. Естествено, задникът 
ми изтръпна от каране.

Късно вечерта в един хубав майски ден пристигнах в Питсбърг 
по къси гащи и по потник и като слязох от колата, разбрах, че 2 
500 километра са доста разстояние и явно съм сменил клима-
тичния пояс. Слязох, защото трябваше да се обадя по телефона 
на Любо, за да ми даде инструкции как да стигна до него. Докато 
говорехме, направо се смръзнах. Някъде към десет вечерта вече 
бях пред къщата на Любо. Пред нея стоеше едър побелял брадат 
мъж и пушеше цигара. Слязох и го приближих. След минута се 
бяхме прегърнали. Първите думи на Любо обаче бяха:

- А бе, къде ти е таса на колата?
Едва тогава забелязах, че ми няма десния заден тас. Веднага 

си спомних, че докато сучех колата из едни тесни улици, имах 
съприкосновения с разни бордюри и там ще да е останал тасът. 
Метнахме се на колата и след малко го намерихме да си кротува 
насред улица. Беше доста смачкан, та не можахме да го сложим, 
но го взех да се отчета като хората при връщането на колата на 
компанията-собственик.

Децата на Любо – две синчета – не бяха успели да ме дочакат, 
въпреки големия им мерак. Бяха заспали. Любо и жена му обаче 
накроиха хубава нашенска салата, защото имаше повод – носех 
му една бутилка ракия, варена лично от баща ми. Та от салатка 

на ракийка и обратното към четири заранта вече бяхме на двора 
и гледахме едрите звезди. Здравият разум ни накара все пак да 
полегнем малко.

През деня Любо ме разведе из Питсбърг, а привечер на път 
за вкъщи седнахме в едно барче на сладка приказка.

- Да ти кажа – рече Любо – имам един голям мерак.
- Кажи.
- Преди време гледах един репортаж по СиЕнЕн за едно градче 

в щата Канзас. Градчето се казва Плевна и кореспондентката 
твърдеше, че е кръстено на българския Плевен и е основано от 
българи. Всъщност, материалът беше за някакъв уникален коло-
ниален магазин от края на миналия век, който и до ден днешен 
е хем магазин, хем заведение за хранене, хем нещо като клуб. 
Много ми се ще да отида там, но, пусто, много е далече.

- Мисля, че проблемът ти е решен.
Любо ме измери с поглед.
- Така де. Колата ми е в ръцете. На един и същи акъл сме. 

Утре тръгваме. Само говори с Вяра да ти разпише войнишката 
книжка поне за три дни.

Не знам как са протекли семейните преговори, но на Любо 
му разписаха за 3 дни. Аз установих от картата, че до Плевна  и 
обратно е около 5 000 километра. Бързам да изтъкна, че пъти-
щата в Америка са много добри, особено магистралите, и макар 
и да има сериозни ограничения на скоростта, човек може доста 
бързо да се изнесе. Точно по тази причина решихме да караме, 
докъдето е възможно, само по магистрали, въпреки че е скучно, 
за да успеем за 3 дни да отидем и да се върнем.

Всъщност, пътуването хич не беше скучно. Особено като се 
има предвид една случка в Кълъмбъс, щата Охайо. Точно там 
установих, че резервоарът се е поизпразнил, червената лампичка 
на бензина светеше, и започнах малко странно престрояване от 
платно в платно, за да мога да изляза към някоя бензиностанция. 
Това не беше много лесно, като се има предвид, че платната само в 
едната посока бяха 6 и всеки караше, както му падне. Точно моите 
маневри обаче бяха привлекли окото на местно ченге. Мернах в 
огледалото за обратно виждане, че светлините на полицейската 
кола светнаха и тя се лепна зад нас. Отбих веднага, както повелява 
законът и зачакахме. След около 1-2 минути от колата излезе 
младо момче, приближи и поиска да си сваля стъклото. Свалих 
го. Поиска ми документите. Дадох ги. След обстойно проучване 
на бумагите, ченгето ме накара да сляза от колата. И тук вече 
стана интересно, когато ме попита какво правим и закъде сме 
тръгнали. Аз му разказах всичко абсолютно откровено, но за едно 
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ченге някъде в Средния Запад това явно беше най-невероятната 
история, която е чувал, още повече че силно се съмнявам да е бил 
наясно поне с половината имена, които изредих. А моят кратък 
разказ беше следният:

„Аз съм българин. Журналист съм. Работя в ББС в Лондон. 
Летях до Флорида, където взех кола под наем и се видях с една 
позната американка. После реших да отида до Питсбърг да се 
видя с моя приятел Любо, също българин. Там пък научих, че в 
щата Канзас има едно село с името на българския град Плевен 
и с Любо решихме да го посетим. Имаме обаче само три дни на 
разположение.”

Виждах как след всяко мое изречение очите на ченгето недо-
верчиво се разширяват все повече и повече. Като свърших, той 
ме накара да отворя багажника. Порови с видим интерес, но се 
разочарова, че не намери нищо, заслужаващо внимание. После 
ми нареди да остана на мястото си и отиде отпред при Любо. Не 
чувах какво точно си говорят, но явно разочарован, той пак се 
върна при мен. После разбрах, че Любо му е разказал абсолютно 
същата версия за събитията, което му се видяло направо неве-
роятно и много съмнително как сме се наговорили.

- Чудя се какво да Ви правя – изсумтя ченгето.
- Но аз не съм направил нищо нередно.
- А това кръжене от лента в лента?!
- Просто се опитвах да се престроя, защото трябва да заредя 

с бензин.
- Хм. Няма да Ви глобявам, но ще Ви издам предупредителна 

бележка – намери изход ченгето, за да запази достойнство.
И ми издаде такава бележка, която и до ден днешен си пазя. 

В нея пише, че съм бил карал опасно.
Преминахме като на кино няколко щата и стигнахме някъде 

преди полунощ в градчето Отава /не, не столицата на Канада/ в 
щата Канзас. Там си намерихме мотел и примрели от глад, вля-
зохме в едно денонощно заведение за хранене, където, въпреки 
добрите си фигури, изглеждахме най-дребните и най-слабите. 
Заведението се казваше „Конска подкова” и явно беше популярно 
място за местните каубои, които сгъваха с ожесточение бургер 
след бургер.

През нощта и двамата не спахме добре. От вълнение. В главите 
ни се въртяха какви ли не версии, представяхме си как разговаря-
ме с българи-плевенчани, позабравили откъде са дошли и т.н.

Истината се оказа малко по-друга.
На сутринта, със зачервени очи и подпухнали от недоспиване, 

пришпорихме колата из една равна пустош, в която единственото 
нещо, хващащо окото, бяха  поклащащите се нефтени помпи и 

въртените от горещия вятър характерни обли тръни. Изведнъж 
пред нас изскочи табела: „Плевна – 1 миля”. Набих спирачки. Сля-
зохме разтреперани и започнахме да снимаме табелата с ясната 
мисъл, че творим история. Любо ми призна, че му се присънило 
през нощта, че в Плевна ни посрещнали нашенци в носии с хляб 
и шарена сол. Чак усетих вкуса на шарената сол, а всъщност не 
усетих как бяхме пристигнали в селото. Естествено, в погледа 
ни веднага се наби въпросния колониален магазин – безспорно 
най-голямата и най-високата сграда в Плевна. Плахо отворихме 
вратата и пристъпихме вътре. Магазинът напълно отговаряше на 
описанието на Любо от филма по СиЕнЕн. Още след входа имаше 
нещо като „кътче на славата”, където грижливо бяха поставени 
изрезки от вестници, в които пишеше за магазина – кой го е по-
строил, за какво служи и т.н. Търсехме да видим българско име, но 
нямаше споменато такова. След като изчетохме всичко, тръгнахме 
към дъното на магазина, където около широк тезгях  и на масички 
около него бяха насядали няколко души и похапваха. Зад тезгяха 
стоеше едър мъжага, с тъмна коса, широко лице и космати ръце 
– абе, типичен българин. Приседнахме и от приличие решихме 
да му говорим на ангилйски. Пръв се престраши Любо:

-Ами, ние ...Е, дойдохме тук, защото разбрахме, че Плевна е 
основана от българи от град Плевен. Как сте, Вие потомците?

-Не ви разбрах?! Българи ли, казвате?!
-Да. Имаше филм по СиЕнЕн за магазина. Та в него казаха, 

че селото е основана от българи.
-А-а-а, сега се сещам – възкликна мъжагата и се разсмя – Е, 

ще трябва да ви разочаровам - тук няма никакви българи.
-????!!!!
-Името на Плевна наистина е от българския Плевен, но самите 

българи нямат пръст в това.
-????!!!!
- Виждам, че недоумявате, а то е много просто. Когато през 

1878 година са положени основите на селището, старейшините 
се събрали на по уиски, за да обсъдят как да го кръстят. Имало 
спорове, но обще взето преобладавало мнението, че трябва да 
е име на европейски град. Най-накрая един от тях казал: „Я 
да вземем днешния вестник и който град е споменат на първа 
страница във водещата новина - него ще вземем”. Оказало се, че 
водещата новина в местния вестник е Руско-турската война и 
по-конкретно Плевенската битка. Та така на Плевен му излязъл 
късметът, а с годините звученето му се променило на Плевна. 
Това е момчета. Какво ще пиете?

Бяхме малко разочаровани от историята, която, всъщност, 
е достатъчно хубава и интересна. Но нали, пусто, бяхме дошли 
за плевенчани.

По-късно, когато излязохме да се разходим из селото, попад-
нахме на една стара каруца, останала като реликва от времето на 
Плевенската битка. Почнахме да си правим снимки около нея, 
заемахме героични пози като поп Анрдей около черешовото 
топче, но изведнъж изтича здрав индианец и замалко да ни на-
бие. Като разбра обаче, че нямаме лоши намерения, се усмихна и 
рече, че миналата седмица някакви пройдохи на няколко пъти се 
опитали да крадат каруцата. И той не знае защо. Побъбрихме си 
кротко няколко минути и той ни посъветва да отидем в съседното 
село Абивил, където правели страхотно родео. На въпроса къде 
се намира селото индианецът отвърна, че е на 6 километра на 
изток. Вдигнах глава, слънцето беше точно в средата на небето. 
Индианецът обаче каза още по-утвърдително: „Ей на, там, на 
изток” и махна с ръка в една посока. А аз се обърнах към Любо 
и му рекох:

На ти тебе шарена сол и плевенски носии! Марш на изток! 

Разказах му всичко, 
но за едно ченге в 

Средния Запад това 
явно беше най-

невероятната история, 
която е чувал.
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Скоро четох интервюта на покойния вече Йордан 
Радичков. В едно от тях той разказва как с една 
журналистка гостували на Пешка Рангелова 
– герой на социалистическия труд – в нейно-
то ломско село Комощица. Пешка се прочула 

навремето, че засадила донесени от Вълко Червенков царе-
вични зърна от сорта „Охайо” след негова среща със Сталин  
в Москва и получила големи доходи. Не, разбира се, това е 
най-интересното в историята.

Като пийнали и хапнали в Комощица, бащата на Пешка 
разрязал една огромна любеница. Та от тая любеница Ра-
дичков страшно го напънало през нощта. Сложили го били 
в стая за гости с нови черги. Но като тръгнал да излиза, не 
щеш ли пред прага налетял на едно огромно куче, което му 
се озъбило. Върнал се Радичков обратно в стаята и като 
светнал лампата, установил, че леглото е пълно с дървеници. 
И така, ни напред, ни назад. Отвън свирепото куче, вътре – 
гладните дървеници.

Това ми напомни едно мое доста подобно преживяване. 
Действието се отигра няколко дни след прословутия 11-ти 
септември 2001 година, в Бостън. С двамата си колеги и най-
добри приятели, Андро и Васко, обикаляхме три седмици 
из Канада и САЩ, когато се случи тази трагедия. Сигурно 
мнозина си спомнят, че самолетите, с които терористите 
удариха кулите-близнаци, бяха отвлечени от летището в 
Бостън. Нашият обратен полет бе на 15 септември от Бостън 
и когато отивахме на летището да върнем взетата под наем 
кола и да си хванем самолета вече знаехме, че едва ли това 
ще стане точно на уречената дата, тъй като всички медии 
съобщаваха, че полетите все още не са обновени. Задър-
жахме колата още един ден, преспахме в едно мотелче и на 
следващия ден – пак на летището. Оказа се, че отново няма 
възможност да излетим, тъй като още не бяха „разчистени” 
изостаналите пътници от предишните дни. Дадоха ни надеж-
да за следващия ден – 17-ти септември. Вече бяхме върнали 
колата и Андро се сети, че в Бостън живее негова съученичка 
от гимназията. Обади се той по телефона и съученичката ни 
покани да пренощуваме.

Като пристигнахме, заварихме мила родна картинка. 
Хубава софра, пристигнали български приятели, благ лаф… 
Похапнахме, пийнахме. След това съученичката на Андро ни 
настани за лягане. Теглихме чоп и на мен ми се падна да спя 
в една стаичка, току-що отремонтирана за гости. Страшно 
уморен, веднага се проснах в белите завивки. По едно време 
обаче се събудих страшно напращял. Е, помислих си, тоалет-
ната е на моя етаж, така че няма да тропам кой знае колко 
на хората. Вдигнах се и понечих да отворя вратата, но тя не 
поддаде. Бре, тия хора да не би да са ме заключили? Потърсих 
ключ от своята страна – няма. След надлежен оглед устано-
вих, че вратата не е заключена. Сигурно нещо е заяла бравата, 
продължих да разсъждавам полугласно и отново започнах да 

я дърпам. Никакъв резултат. А положението става вече поч-
ти неудържимо. Метнах спасителен поглед към прозореца. 
Гледаше към вътрешния двор. Рекох си, в крайна сметка, ако 
се наложи… В същото време продължих борбата с вратата. 
Никакъв резултат. Почти я огъвах и виждах какво става в 
коридора през процепа, но не успявах да я отворя. Направо 
се сащисах. Сигурно, ако напънех още малко вратата щях да 
я счупя. Пак погледнах към прозореца. Е, викам си, какво 
да правя... Отворих прозореца, но за мой ужас се оказа, че е 
сложена тънка мрежа против комари. Боже! Налудничавият 
ми поглед започна да търси друго спасение. Оглеждах се 
безнадеждно да видя някакъв съд – ваза, буркан, каквото 
и да е. Но понеже стаята беше прясно ремонтирана, освен 
леглото в нея нямаше нищо друго. Дойде ми на ум да извадя 
вратата от пантите. Да, ама не! Някакви странни американски 
панти, не се получи. С последна надежда напънах врата и … 
О, чудо! Отвори се.

Не помня как съм стигнал до тоалетната. Като се върнах, 
разгледах пустата врата. Оказа се, че понеже е прясно боя-
дисана, просто е залепнала от боята.

Всички сме смъртни.
Дълго след това лежах в леглото и си умирах от смях за 

нещо, за което преди малко щях да пукна.
Спомних си по този повод един хубав чешки виц. Прис-

тига Дяволът на земята и хваща американеца, французина и 
чеха. „Ако някой от Вас ми покаже какво е това кеф – ще го 
оставя на мира. Иначе – в казана.” „Е, няма нищо по-лесно”, 
рекъл амерканецът и качил Дявола в най-хубавата, най-
модерната и най-скоростната кола. Надул до 200 и нещо си 
по хубава магистрала и се обърнал към Дявола: „Не ти ли 
е кеф?”. Дяволът поклатил отрицателно глава и го метнал 
в казана. Французинът се усмихнал лукаво и завел Дявола 
в един луксозен апартамент. А там едни мацки – от хубава 
по-хубава. Прекарал Дяволът цяла нощ в тяхната компания, 
а на заранта французинът го запитал: „Голям кеф, нали”?. 
Дяволът обаче отново поклатил отрицателно глава и го мет-
нал в казана. Дошъл ред на чеха. Така и така ще ида в казана, 
рекъл чехът на Дявола, току ела поне да пийнем по някоя 
бира на изпроводяк. Седнали в една кръчма и пили по две 
хубави чешки бири. Дяволът понечил да стане да се изпикае, 
но чехът му казал: „Чакай, седни да изпием по още една-две”. 
Пили по още една-две. Дяволът пак понечил да стане, но 
чехът го помолил да ударят още две на изпроводяк. Накрая 
двамата се завлекли към тоалетната и чехът чул от съседната 
кабинка как Дялолът рекъл: „Е, те това е кеф!”. 

Що е то кеф
Автор: Веселин Паунов




