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Разказ от Весела Ляхова

Служебната кола, лъсната и парфюмирана, чакаше пред 
дома на зам.-министъра със запален мотор. Отпуснал ръце на 
волана, шофьорът наблюдаваше как върху предния капак пада-
ха, подобно на миниатюрни вертолети, прецъфтели цветове от 
липата на тротоара. 

Едно врабче долетя отнейде, кацна върху тъмния метал и 
подгони най-близкото кичурче. Подскачащо на тънките си кра-
ка, му напомни за едни играчки от детството – разноцветни те-
некиени пилета на пружини, които се навиваха, за да кълват с 
човката несъществуващи зърна и да подскачат без посока.

Улисано в гонитбата, истинското врабчето не чуваше двига-
теля, нито виждаше мъжа зад стъклото, навярно смяташе, че е 
самó на тоя свят. Настигна липовия цветец и тъкмо да го клъв-
не, шофьорът натисна педала, колата изръмжа с всичките си 
конски сили, отлично поддържани, добре захранени за целия 
ден, и подплаши птичето. 

Шофьорът това искаше, само курешки му липсват сега или 
следи от човка. Той излезе, замете с опакото на ръката липовия 
цветец, останал подир врабчето, и изпитателно огледа колата 
отстрани. Съзря някаква драскотина върху задния калник, на-
веде се, попипа я с пръсти. Нищо особено! Изтърка я с мека 
кърпа, каквато държеше винаги подръка, отстъпи крачка назад 
и още веднъж обхвана с доволен поглед автомобила. Той блес-
теше седефено, заел разточително място върху малката улица 
съвсем до тротоара. Познаваше всеки сантиметър от колата – и 
не единствено защото й се грижеше. 

Когато преди двайсет години баща му използва връзките 
си, за да го уреди служебен шофьор, сметна, че е сполучил с две 
неща едновременно – избегна унижението да търси каква да е 
работа и в същото време си вадеше хляба с хобито си, с люби-
мите автомобили. Машините го влечаха, всеки детайл му гово-
реше, оприличаваше релефните им ламарини на изкусителни 
женски очертания, фаровете – на очи, двигателя – на душа и 
глас с тембър. Можеше да се закълне, че само по шума на мото-
ра, по някоя приглушена вибрация в тона е в състояние да раз-
познае дали нещата са наред. Всичко си беше като у живо съ-
щество – с опитомена сила, готова да покаже цялата си красота, 
стига да го накараш. А пък в министерския гараж разполагаха 
с най-хубавите екземпляри – полирани, поддържани, гальовни. 
Заобича ги още повече, със страст на юноша, дори ревнуваше, 
че трябва да ги дели с началниците си. За тях автомобилът вър-
веше с поста им, нито ги трогваше, нито ги умиляваше. И към 
него се държаха така – длъжен е да им служи.

Виж, че него не забелязваха, намираше го за нормално, но 
да не забележиш тази метална красавица, изваяните й форми, 
ръмжащата й мощ, а само да се пльоснеш на кожените й седал-
ки и да зяпаш света през затъмнените стъкла като от скрива-

лище – такава без-
чувственост беше 
неразбираема. За 
толкова години не 
срещна измежду 
вип пасажерите си 
нито един истин-
ски ценител на автомобилната хубост, само откровени изпол-
звачи, които я имаха за файтон на цялата си рода.

Сега чакаше новия. Той беше съвсем пресен, не бе имал 
време да се сдобие с апартамент в центъра на града, живееше в 
грозновата двуетажна къща, опушена от столичния въздух, на-
вярно наследство от родителите му или от родителите на жена 
му. В бъркотията на политическите смени момчетата от охра-
ната не бяха узнали още всички подробности – произход, деца, 
месторабота, местообучение, та нямаше никакви инструкции, 
оставили бяха шофьорът да се справя сам. Вчерашните про-
тести заостриха вниманието му, той проучи маршрута, огледа 
квартала, забеляза пресечките на отиване и връщане, хареса 
място за изчакване. Всеки несведущ би приел това като прес-
тараване, но той знаеше, че е безстрастието на професионали-
ста, дължеше го на своята работа. Би го направил за който и да 
е министър. Най в началото си мислеше, че шофьорът е едва 
ли не доверен човек, беше чул от баща си легендарни истории, 
в които началникът се изкачва по стълбицата и навсякъде си 
води шофьора. 

– Колко селски момчета, започнали край комсомолския се-
кретар на райкома, станаха шофьори на посланици – поучава-
ше го баща му, докато беше жив. 

Сега времената са други, отношенията са служебни, а не 
семейни – сякаш спореше наум с покойния си баща. Синът 
бързо схвана тънкостите на работата, даже беше доволен от 
наложената анонимност, не си представяше близост с кого-
то и да е от тези, които превозваше. Виждаше ги отстрани 
колко бързо се променяха, щом седнеха в колата, приемаше 
мълчаливо нарежданията и указанията, не заговаряше, до-
като не го попитат. Не можа само да свикне да го ползват за 
превозвач на министерските деца и тъщи, по правило по-ка-
призни от самите министри. 

Огледалото за задно виждане бе нагласено едва-едва да 
закачи ухото на служебния пасажер. Така шофьорът с един 
поглед, крадешком, държеше зам.-министъра в полезрението 
си всеки момент. В същото време пасажерът виждаше от него 
само гръб и рамене, а в огледалото – слепоочие, сега скрито и 
зад слънчеви очила. Така де, казваше си шофьорът, за какво му 
е да ме гледа, той се вози, нека си преглежда доклада за съве-
щанието или финансовите справки на отделите; аз трябва да го 
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виждам, аз съм водачът и съм отговорен за него! Засвидетел-
стваше му уважение дори гърбом – с винаги вчесан тил, изпъ-
ната яка, изчеткана старателно от косми и пърхот. 

Зам.-министърът се бавеше, но шофьорът не се запита да 
угаси ли мотора. Разбира се, не – заради климатика, а и да не 
губи време: бездруго закъснението му изяде аванса до прави-
телственото заседание. Откакто почнаха протестите, придвиж-
ването до центъра беше непредсказуемо. Днес също. Ще се на-
ложи да страни от големите кръстовища, където се събираха 
хора от рано сутринта. 

Най-сетне вратата на къщата се отвори и зам. министърът 
бързо прекоси обраслото дворче, което в столицата трябваше 
да мине за градинка. Беше по-скоро нисък, сравнително млад 
за подобен пост, с бледата кожа и късогледите очи на счето-
водител. Носеше скъп, изискан костюм и тесни продълговати 
очилца, кацнали на носа му в позлатена рамка. Не беше много 
свойствена за академичните среди, от които бе излязъл, тази 
суетност. Целият му външен вид говореше, че смята положе-
нието си напълно заслужено. Мина покрай шофьора, който му 
държеше вратата отворена, без да отвърне на поздрава му и без 
да го погледне. Разположи се на цялата задна седалка с лаптопа 
и куфарчето с документи. Шофьорът затвори след него, обико-
ли пред автомобила, настани се зад волана, огледа вътрешност-
та на колата, улицата назад и напред и бавно потегли.

Лимузината се плъзна безшумно и излезе изпод сенките на 
кварталната уличка, уверено набра скорост и показа нос на дву-
лентовия булевард. Трамвайните линии лъснаха на слънцето 
успоредно на шосето, губейки се в далечината, нейде в сърцето 
на града. Шофьорът спокойно даде газ към първия светофар. 
Още докато наближаваше, прецени, че оживлението е повече 
от обичайното, сякаш нито хората, нито колите бързаха за ра-
бота. Липсваше насока на движението, всеки момент то може-
ше да се обърне накъде ли не. Водачът леко намали, трябваше 
да съобрази бързо, по-бързо, отколкото се движеше колата, на-
право ли да продължи, или да свърне в пресечките. Нямаше да 
е обичайно автомобил със затъмнени стъкла да се прокрадва 
през тесните улички, но никой не би му попречил. 

Той проследи знаците и на първия позволен завой смени 
посоката рязко. 

– Защо завиваш? – с тих глас се обади зам.-министърът. 
Шофьорът се изненада, той мислеше, че пътникът чете в 

разтворения лаптоп. Вдигна поглед към огледалото и срещна 
тесните очилца с позлатена рамка. 

– Булевардите към центъра може да са блокирани.
Още докато отговаряше, шофьорът бе осенен от внезап-

но прозрение – пасажерът май се уплаши от него. За миг 
се замисли: дали не бе издал раздразнението си, докато му 
затваряше вратата, или антипатията, придобита в годините 
слугуване? Но в ледения тон на зам.-министъра се разпозна-
ваше омраза, не страх. 

– Може или са блокирани? – и след кратка пауза, твърде 
кратка, за да дочака отговор, добави все така равно, студено: – 
Ако ще ме возиш, трябва да знаеш всичко предварително. 

Шофьорът преглътна, за малко да се задави. За пръв път ня-
кой от виповете се набъркваше в работата му с директен укор. 
Пък долови и заплаха зад пестеливо изцедените думи. Той по-
звъни по мобилния за информация от централата, но оттам го 
оставиха на изчакване. Сега вече наистина не знаеше – да се 
върне на булеварда или да продължи по преките, да замълчи 
или да отговори. Този човек с една реплика бе отнел отговор-
ността за придвижването си от шофьора и пак му я бе върнал 

още по-голяма. Откъде му се тръсна баш на него на главата! 
Лимузината едва пъплеше, разклащайки пътниците при 

всяка дупка в настилката.
– Та къде отиваме сега? – Обади се отново зам.-министърът. 

– Трябва да се върнем на булеварда. 
Шофьорът знаеше от опит – това е заповед. Министърът 

може да е голям спец в работата си, но от бързо придвижване в 
градска среда очевидно нищо не разбира. Както казваха на ин-
структажите, нашата логистика е специална, като пасажерите 
ни. Шофьорът се въздържа и отвърна бавно:

– Ще се върнем, но отдругаде, улицата е еднопосочна.
– Не ми казвай, че с тази кола ще съблюдаваш пътните зна-

ци! – продължи министърът и или не съзнаваше, че намесата 
му е неуместна, или просто си беше дребнав.

Шофьорът, колкото и да умееше да се владее, усети го-
реща вълна да пълзи от корема към главата му и въпреки 
волята му го заля с гъста червенина от шията до косата. Пар-
веню! – такива думи той не си позволяваше дори наум, а сега 
тази му дойде право на езика. Преглътна я с усилие, лицето 
му продължи да пламти. 

„Задръж, задръж, задръж...“ – заповядваше си мислено, по-
емайки дълбоко дъх. Той спря колата насред улицата и взе да 
обръща. Повратлива, удобна, тя поемаше маневрите, но улич-
ката беше твърде тясна. Двигателят простенваше при всяко на-
тискане на педала, но се подчиняваше като дресирано животно, 
което разбира, че трябва да търпи капризите на публиката.

„Върша глупости – помисли си шофьорът, – връзвам се на 
непрофесионални забележки.“ Не беше, че ще наруши един 
знак, а губеше време и се остави да бъде скастрен като двойка-
джия пред дъската.

Най-сетне изправи волана и даде остра газ, сякаш се гот-
веше да излети. Тъкмо да излезе на булеварда, насреща му 
зави бяла баничарка. Приличаше на санитарна, но по вра-
тите си имаше някакви рекламни надписи. Той й присвятка 
да не навлиза, ала беше късно. Пред носа на мощната лиму-
зина, устремена върху нея, се покачи на тротоара. Той обаче 
беше висок и тя подскочи, разтресена от срещата на гумите 
с бордюра, спря на място, обърната косо. Министерската 
кола се шмугна край нея. За части от секундата шофьорът 
разпозна емблемата на социалния патронаж и мерна водача. 
Беше жена, пребледняла като платно. Знаеше, че след като се 
окопити, тя здравата ще го ругае. Не му беше до нея, но си 
помисли, че тия ругатни са на сметката на зам.-министъра. 
Само че как да й го обясни, като той управлява колата с тъм-
ните стъкла, съзират него, не и зам.-министъра. В огледало-
то видя, че тя не тръгваше, може би беше пукнала гума или 
разсипала канчетата с храната, а може би просто си плюеше 
в пазвата. Водачката излезе и заоглежда автомобила. Съжали 
я за миг, но не спря, а ускори и избяга, изгуби я от поглед. 

Вля се в булеварда. За няколко минути движението се бе 
сгъстило – и коли, и пешеходци. С повратливи маневри се за-
промъква сред потока. Знаеше, че всяка секунда е важна, една 
кола по-напред да бъде – и шансовете да не го заклещят в ко-
лоната са по-големи. Мощната лимузина респектираше, вода-
чите инстинктивно й правят път. Нахалството при шофира-
нето в задръстване бе нещо обичайно – един се беше залепил 
за задницата му и го използваше като прикритие да напредва. 
Правеше го умело, та шофьорът се разтревожи, усети, че губи 
хладнокръвие, но сам се успокои: твърде много филми са му 
в главата, надали този го следи. И също като на кино, обходи 
с очи автомобилите пред себе си, прецени кой как кара и при 
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първата пролука се прокрадна, избута един, присвятка на друг, 
засече трети и се измъкна начело. 

Беше преодолял по-голямата част от разстоянието, на-
среща си виждаше купола на министерството между покри-
вите на градските кооперации. Деляха го още два светофара, 
но имаше предимството, че посоката му беше надясно и дори 
да се наложеше, можеше да се отклони, без да прекосява бу-
леварда. От централата пак не отговориха на повикването 
му, като че ли бяха измрели там! Усети се, че стиска волана, 
напрежението бе стегнало тялото му и потиснало раздразне-
нието му от министъра.

Но само след миг чу ледения глас зад себе си:
– Закъсняваме за заседанието.
„Не ние, глупако, ти закъсня!“ – изруга наум шофьорът и 

без да поглежда в огледалото, отвърна тихо, мислейки, че с това 
разговорът е изчерпан:

– Правя, каквото е възможно.
– Не искам да закъснявам – натърти зам.-министърът и шо-

фьорът разбра, че работата му е спукана. 
В миг осъзна, че не му пречат тия отвън, които се движат 

в автомобилната колона и по тротоара, независимо на работа 
ли са тръгнали, или да протестират, както се заканваха снощи. 
Притиска го, като невидима вълна, с мрачната си самонадея-
ност министърът.

– Пусни буркана.
– Бурканът няма да ни измъкне, ако влезем в капан – обяс-

ни шофьорът възможно най-меко. Не трябваше да дава вид, че 
го обхващат съмнения. По уплътняването на трафика можеше 
да предположи, че някъде напред, където видимостта бе пре-
пречена, вече се образува тапа. Огледа се, като съобразяваше 
къде ще го отведе първата пресечка вдясно, и тъкмо когато ми-
слеше, че е взел правилното решение, зам.-министърът отново 
се обади: 

– Пусни буркана, ще ни направят място – все така тихо и 
през стиснати зъби. 

Този път шофьорът погледна в огледалото за задно вижда-
не, където го посрещнаха очите на министъра. Шофьорът също 
си свали очилата, нямаше съмнение, че випът беше бесен. Ти-
хата му заповед бе по-страшна, отколкото ако беше изкрещял. 

– Няма как да се промъкнем, това е кола, не велосипед – от-
върна шофьорът, объркан от безсилието си да втълпи мини-
мално разбиране у шефа си.

Отвън гласовете се засилваха, хората ставаха все повече, 
автомобилната колона забавяше ход, а денят едва бе започнал. 
Как да се измъкне! Той и не помисляше да сложи светлинната 
маркировка, беше безсмислено, а вече се опасяваше, че е и не-
разумно. Шум от свирки и дюдюкания проникваше през стък-
лата. 

Най-сетне от централата се обадиха, съобщиха му в слу-
шалката, че кръстовището, към което се бе упътил, е току-що 
затворено от протестиращи, че народ от всички страни се сти-
ча нататък. 

– На следващата пресечка ще отбия вдясно – съобщи шо-
фьорът. – По нея ще изляза в гърба на министерството на три 
преки и ще избегнем светофарите. 

Информацията му вместо да успокои зам.-министъра, го 
вбеси. 

– Пусни буркана, колоната все още се движи, ще ти напра-
вят място! – нервно и самоуверено нареди зам.-министърът и 
заповедта му не търпеше възражение.

За миг се поколеба, искаше да подбере подходящи, уважи-

телни думи, но се отказа, отпусна длан върху волана с пълно-
то съзнание, че е безсмислено. Нямаше как, повече не се про-
тиви: извади синята лампа, отвори прозореца, протегна ръка 
и я бодна върху купето с такава решителност, сякаш реплики-
раше шефа си: „Ха сега да видим!“. Вдигна отново стъклото, 
сложи си тъмните очила и включи сирената. Острият й звук 
го проглуши, предизвиквайки едновременно страх и облекче-
ние у него. Но сякаш се засрами от това, което трябваше да 
прави, та повдигна рамене: не съм виновен аз, ти реши така... 
Да беше по-млад, да беше независим, да имаше по-свястна 
професия, въобще, при всякакви други обстоятелства просто 
би слязъл от колата, ей тука, насред улицата, насред колоната, 
изпод виещата сирена, пред погледите на всички шофьори и 
пешеходци, би хлопнал вратата и би оставил сащисания си 
пасажер да се оправя сам. Дори би му извикал в затъмненото 
стъкло, че е боклук.

Сигналът на синия буркан, пронизителен, на остри пре-
секулки, наелектризира въздуха на и без това шумния буле-
вард. Няколко от автомобилите отпред размърдаха задници, 
разстъпиха се предпазливо, тромаво, откриха просека, в 
която той ловко се провря. Вече виждаше светофара на кръс-
товището, още малко, още малко... Разбира се, ще се справи, 
ще издържи, издържал е какво ли не досега, ще издържи и 
това. Но как ще я кара с тоя свой началник занапред, утре 
например, пак ли ще е същото? 

Министерската лимузина се промъкваше бавно и само без-
спорните умения на водача я опазваха непокътната. На педя 
разстояние от колите, тя отвеждаше високопоставения си па-
сажер, невидим зад тъмните стъкла. Шофьорът усети ризата 
си залепнала за гърба, беше мокър и под мишниците, този път 
красивата кола не го правеше щастлив. 

Вече мислеше, че се е измъкнал, когато върху предното 
стъкло, току пред очите му, с тъп удар се размаза един домат, 
долетял от изневиделица. Последва го втори, трети – не може-
ше да ги брои. Включи чистачките, но доматите се лепеха и сти-
чаха по стъклото, по ламарините. 

„Нá ти буркан, глупако!“ – изруга наум шофьорът.
Някъде прозвуча клаксон, подхванаха го и други, пешехо-

дците бързо се групираха, взеха да свиркат и дюдюкат, да об-
саждат пъплещата едва-едва кола. Тя сякаш пъшкаше сред це-
лия невъобразим шум. Съвсем наблизо двама-трима скочиха 
пред капака и задумкаха с юмруци отгоре му.

Шофьорът едва успя да спре. Малко го делеше от спасител-
ната пресечка, но не смееше да мръдне, за да не прегази някого. 
Натискаше газ на място, колата ръмжеше, но двамината смел-
чаци, залепени на капака, не се плашеха, а ръкомахаха пред ли-
цето му отвъд стъклото. 

„Защо на мен, идиоти, аз съм като вас! Тоя, който ви трябва, 
е отзад!“ – крещеше им в ума си шофьорът, а наяве стискаше 
челюсти. – „Не трошете колата, тя не ви е виновна!“ 

И понеже не можеше да стори нищо, изключи алармата и 
бавно, покорно намали горивото почти до спиране, остави ко-
лата да се движи неусетно, безшумно, като по инерция.

Зам.-министърът отзад му нареди още нещо с ледения си 
тон, но шофьорът дори не го чу, камо ли да го удостои с от-
говор. Беше зает да спаси лимузината, тая красавица. Дано 
не са й огънали някоя ламарина! Доматите ще ги изчисти, 
ще я лъсне като нова... Сега той мразеше всички – и випа, и 
протестиращите, и работата си, и началниците си, и нека-
дърниците, дори на себе си беше яден, защото не знаеше коя 
е неговата страна.  ◆


