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Повече от две десетилетия след началото на ”демократичния преход”, 
България пропадаше неудържимо в бездната на обществената и 
икономическа разруха. Режисирано и планомерно, макар в условия на 
привидна анархия и безредие. Властта бе окупирана от национални 
предатели и безлики мекотели, възпитани в чуждопоклонничество, слугинаж 
и нео-либерална педерастия. Всичко вредно и рушително за България бе 
толерирано и поощрявано; всеки антибългарски екстремист, маскиран като 
политик, бизнесмен или застъпник за човешки права, можеше 
безпрепятствено да граби, руши и поругава. Еврейски ционисти, американски 
колониалисти, турски имериалисти и обикновени мародери, се 
надпреварваха кой да заграби повече от разпадащата се страна. 
 

Най-лошото се състоеше не толкова в окаяното материално състояние, 
колкото в народното обезличаване на българите. С всяка изминала година, 
все по-малко знаеха кои са и накъде отиват. Мнозина дори се срамуваха от 
българския си произход и всячески подражаваха на чужди култури и 
идеологии, а в същото време бяха презирани по целия свят, именно поради 
липсата на самоуважение и национална гордост. Сатанинските слуги бяха 
постигнали почти напълно целта си да унищожат българите като културно 
явление, защото ако една тълпа единствено говори на български език, без 
никакви други културни свойства, то това вече не е народ, а безформена маса. 
Комунистите отровиха българския дух с нихилизъм и безверие, а демократите 
пристъпиха към директно унищожение и разграбване, маскирано с лозунги за 
демокрация и някаква неясна, размита свобода. Единствените, които виждаха 
ясно това самоубийствено пропадане, бяха родолюбците и националистите. 
Иначе, уж всички разбираха, че държавата загива, но не можеха да вникнат в 
истинските причини. Стигаха само до извода, че сме крадливо племе и че 
някой друг трябва да оправи положението. Европейци, американци, 
марсианци – някой отвън, който е много загрижен за българите. Нямаха 
сетива и интелект да разберат, че унищожението на България е фикс идея за 
най-влиятелните организации и 
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съглашения в света, защото собствената им простотия бе резултат именно от 
антибългарската пропаганда. 
 

 

... 
 

 

Движението на националистите бе пъстроцветно, с всевъзможни вариации на 
родолюбие, патриотизъм, национализъм и пр. Имаше силно развити 
личности, волеви, морални, идеологически подготвени; също и позьори, и 
лъжепатриоти, и побъркани. В малките градове, обикновено присъствието на 
твърди националисти се свеждаше до група от няколко човека, които 
съществено се отличават от останалото население във всякакво отношение, 
почти като отделни видове. Става въпрос за младежите-националисти, без да 
броим обикновените любители на историята и патриоти, чийто патриотизъм 
се свежда до окичване на знамето и разходка до някой паметник. Така бе и в 
Ловеч, угасващо градче, лишено от перспективи. Духовете в подобни селища 
бяха почти напълно приспани, населението броеше безславни години, в които 
местни феодали го експлоатират и рекетират, като бездушен добитък. И в 
това населено място имаше група от няколко момчета-националисти, които 
не се съгласяваха с установения овчедушен ред, простотията и 
циганизирането на съотечествениците си. Същевременно бяха част от една 
неголяма група от националистите, които считаха, че борбата за България се 
нуждае от съвсем различен подход. И не просто етническа или политическа 
промяна, а смяна на цивилизационния модел... 
 

 

*** 
 

 

И този следобед момчетата имаха среща на един хълм в градските 
покрайнини – предпочитано тяхно място за срещи, поради природните 
дадености и спокойствието, а и можеха да наблюдават района. Хълмът 
Стратеш – естествен природен парк, извисяващ се източно от града, в който 
преобладават широколистни дървесни видове, много от тях вековни. На 
няколко места паметници бележат сражения, водени през Освободителната 
война. Част от хълма е заета от местния зоопарк, един от най-големите на 
Балканите. 
 
 
 

 

2 



 
 

 

Родолюбците се събираха на едно закътано място на хълма, където си бяха 
направили заслон, украсен с няколко знамена с рунически символи, и едно 
със затворена свастика – древен български символ, носител на голям 
енергиен заряд и положителност, провокиращ „невежата сволоч”. 
 

Боил, Николай и Даниел вече бяха там и събираха клонки от околността, за 

да запалят огън. 
 

– Единствено националната революция е пътят, нищо друго. Всичко трябва 
да се промени из основи – общество, държавно устройство, разбирания за 
морал, дълг и чест. Тълпата само се заблуждава с някакви партии и тем 
подобни глупости – размишляваше Боил върху един от основните въпроси, 
направляващи устремените им към свръхчовечност съзнания. 
 

– Трябва, ама кой ще тръгне да ти прави революция? Всички мислят само за 
себе си, да се нагодят поединично и не им пука за България. Говорим си, но 
ни липсва нещо, не се решаваме на действия. Все нещо ни спира – отвърна 
Николай. 
 

– Това е генетично изхабяване, най-добрите българи са били избивани и не 
са оставяли поколение за сметка на по-негодните, които гледали да се снишат 
и да минат метър чрез предателство и измяна. Така е и днес... Все пак, не е 
необратимо, просто е дошъл моментът за пречистване и обнова. 
 

– Дано и ние сме част от обновата, да не останем само с пожеланията и бира 
в ръка – отбеляза Николай, отваряйки си бира в стъклена бутилка. 
 

–  Аз съм сигурен, че ще отсрамим българското име – намеси се Даниел,  

– От хилядолетия се опитват да ни унищожат и не са успели, ще пребъдем...  

А, ето ги Калин и Ицо. 
 

Към огъня, с бодри стъпки приближаваха още две момчета – Калин и 
Христо. Това беше постоянният им състав – петима души. Приличаха си по 
идеи и външен вид – стройни фигури, остригани глави, носеха стегнати дрехи 
– предимно прави дънки, камуфлажни панталони, тениски и суитчъри. 
 

Родолюбци, националисти, радикали, такива младежки формирования 
няма как да се приравнят и сравнят с разните субкултури и движения – те са 
нещо принципно различно. Вероятно, защото определяща е Идеята. А не 
позата, модата или личната угодия и кеф, както при останалите видове 
младежки движения. Разбира се, има някои субкултурни елементи, присъщи 
за скинарското движение, но в повечето случаи наличието им е обосновано 
от стремежът за различаване от овчеглавата тълпа, да покажат, че не им пука 
от модните тенденции. Пара-военният стил, оприличаван със скин- 
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движението, обикновено пасва добре на подобен мироглед. Но в случая, не 
може да се каже, че младежите се идентифицираха със скинарлъка, защото 
възприемаха и него като субкултура, възникнала в чужда среда, която поставя 
ограничения в развитието на националиста. Понеже имаха нагледни 
примери, че немалко индивиди от движението изчерпваха потенциала си в 
пиянски запои и стихийни побоища. 
 

Боил и Николай бяха на 25 години, Калин – на 23, а Христо и Даниел на по 
18. Първите трима се познаваха от доста години, бяха утвърдени в 
действителното българийство, както се изразяваха. Христо и Даниел бяха по-
отскоро, но показаха, че не са еднодневки и също се развиваха 
идеологически, имайки пример пред себе си. Последните няколко години, 
през движението бяха минали поне дузина младежи, но обикновено не се 
задържаха дълго, понеже не бяха отдадени; а хора, отдадени на някаква 
идея, различна от чревоугодие, се намират трудно, особено в един малък и 
приспан град. 
 

И тримата по-големи на години патриоти, бяха студенти в исторически 
специалности, като Боил и Николай трябваше вече да са завършили, но 
честите им конфронтации със състуденти и преподаватели, бяха основната 
причина да имат затруднения с изпитите. Не се вписаха, а и не искаха да се 
вписват в овчеглавата чалгаджийска тълпа, която се интересува само от 
личния си кеф, без устои и принципи. Откритото им, лишено от фалшиви 
любезности поведение, водеше до споделена с лицемерните скудоумници 
омраза. Не бе по-различно с Христо и Даниел, които все още бяха ученици, 
макар те да не бяха толкова асоциални. 
 

Калин и Христо вдигнаха ръка за древен български поздрав, последван от 
„Да живей България!” и също седнаха около огъня. 
 

– Ники, дай по една бира – поиска Христо, – Ожадняхме яко. 
 

– Боиле, знаеш ли кой видях днеска? – обърна се Калин към Боил, – Тая, 
дето искаше да я каниш не среща. Беше с някакъв абсолютен подчовек, 
фешън с мазно излъчване! Направо мислех да ги нагърмя, както си вървяха. 
 
 

– Да бе, знам, нормално. Очевидно е зомбирана като себеподобните си, 

вече не знаят на кой свят са. При теб не беше ли същото с оная от катедрата? 
 

– Да, наистина, сетивата им сякаш са манипулирани и изкривени. 
 

– Имам чувството, че дори влюбването им вече е програмирано и следствие 
на лъжовните стереотипи, с които ги облъчват от деца. 

 

                                                                                      4 



 
 

 

– Да вървят на леля си… няма какво да ги коментираме. 
 

– После ще са разкараме ли малко? – обади се Даниел. 
 

– Да пийнем по някоя бира и ще ходим – отговори Николай, поглеждайки 
Христо, – Ицо, каква е тая книга? 
 

– Днес си я взех от сергията за 2 лева – „Летописи за древните българи”. 
 

– Чудесно. Я прочети някой летопис за българите, да видим що за хора са 
били – предложи Калин, който добре знаеше що за хора са били древните 
българи. 
 

– Енодиий, 486г. - „Това е народът, който преди тебе имаше всичко, които е 
пожелавал; народ, у който този е придобивал титли, който е купувал 
благородството си с кръвта на неприятеля, у който бойното поле прославя 
рода, понеже у тях се смята без колебание за по-благороден оня, чието 
оръжие е било повече окървавено в сражение; те са народ, комуто преди 
битката с тебе не се е случвало да срещне противник, който да му устои...” . 
 

– Да, тоя е известен, знам го. Дай нещо друго. 
 

– Теофан Изповедник – „През годините на Константин, Кубрат, господарят 
на казаната България и на котрагите, завършил живота си. Той оставил петима 
сина и им завещал по никакъв начин да не се отделят един от друг и да 
живеят заедно, за да владеят те навсякъде и да не робуват на друг народ...” 
 
 

– Разделят се, за съжаление – въздъхна Боил, – Ние също сме петима...  

Предлагам да не се разделяме като тях?! 
 

– Разбира се, ще поправим историческата грешка. 
 

Половин час по-късно момчетата се спуснаха от хълма и вървяха по 

железния мост над реката. Пееха си известна песен на емблематичната група  

„Срам и позор” – На три морета граници ще мием, България ще бъде земен 
рай, победно знаме гордо ще развеем, на хаоса ще сложим край. 
 

Тъкмо стигнаха края на моста, пред очите им се изпречи твърде неприятна 
гледка – българско момиче, в компанията на две момчета от цигански 
произход. Тримата седяха на пейка пред входа на жилищен блок, от мобилен 
телефон се носеше свирнята на отвратителен кючек, който дразни сетивата на 
всеки нормален българин. 
 

– Гнусна картинка, плюла е на себе си – промълви Калин. 
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– Ех, защо на всяка крачка трябва да срещаме говна и помия! – афектиран бе 
Боил. 
 

От известно време, момчетата имаха намерение да се въздържат от 
вандалски прояви и инцидентни побоища, но гледката пред тях бе твърде 
предизвикателна за сетивата им. Гнъсната чалгия възприемаха като агресия 
срещу себе си и културата на хилядолетния си народ, а присъствието на 
младата българка, видимо културно претопена от срамна цигания, усилваше 
негативното въздействие на изпречилата им се сцена. Това излъчване на 
бездушевност и простотия у бившата българка, съчетано с антикултурата и 
арогантността на подвикващите нещо нечленоразделно и хилещи се 
пинджабо-азиатски потомци, отключи моментално агресията им. 
 

Минавайки покрай тях, Боил изстреля формален въпрос – Имаш ли огънче? 
 

Близкостоящият мургав младеж смутено бръкна в джобовете си, 
чувствувайки, че човекът насреща му няма нужда от огънче. В този миг Боил 
изправи юмрук в лицето му и тъмнокожият се прекатури зад пейката, а 
Николай посрещна с ритник в зъбите опита му да се изправи. Другият циганин 
се опита да побегне, но Калин го свали с подсечка. Даниел гневно държеше 
момичето за раменете и крещеше – Ти също си за бой, кучко! Не те ли е срам 
да предаваш кръвта си?! 
 

Христо грабна телефона, от който се носеше позорната свирня и го счупи с 
рязко движение пред краката й. Момчетата с бързи крачки се оттеглиха в 
тъмните улички, а тъмнокожите отново подвикваха нещо нечленоразделно, 
но този път задъхано и истерично. 
 

Младежите от агенцията по расов контрол, както понякога шеговито се 
определяха, се разделиха и насочиха към кварталите си. Николай 
коментираше с Христо, с когото бяха в една посока. 
 

– Опитваме се да не обръщаме внимание, но явно няма как да стане. С 
цигани ходят, играят кючеци... Егати отрепките! Тъпото е само, че рискуваме 
заради такива малоумни овце. 
 

– Има ги много като тая глупачка. Но фактически, с такива локални действия 

няма как да се промени кой знае какво. 
 

– Засега явно дотук се простират възможностите ни. Определено е нужна 
промяна. 
 

– Утре ще се видим с момчетата и ще говорим. Може да се поборим малко. 
 

– Добре, до скоро. 
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На другия ден момчетата имаха среща на едно скалисто възвишение, южно 
от града, друго тяхно място за срещи. Всички бяха там, само Дани 
закъсняваше. 
 

Боил и Калин се бореха на поляната, докато Николай и Христо прелистваха 
вестници. Боил се опита да направи ключ на падналия си опонент, но Калин 
го отметна с ритник. 
 

– И с крака ли играем, брат ми? 
 

– Ха, зависи от ситуацията. 
 

– Дай да починем малко, да не вземем да се сбием насериозно – предложи 
Боил и двамата седнаха до събратята си на поляната. 
 

– Бяхме се разбрали да ти я донеса – обърна се Ники към Боил, вадейки от 
чантата си книга. 
 

– Какво е това? – погледна любопитно Калин. 
 

– „Хайдути”, на Николай Хайтов, чел ли си я? 
 

– Не се сещам... мисля, че не. 
 

– Много силна книга. Ники, голяма работа е съименникът ти, титан на 
българизма. 
 

– Истина е. 
 

– Какви хора са живели по тия земи, истински българи... Днес е друг народ, 

ако изобщо може да се нарече народ. 
 

Калин имаше обяснение – Както говорихме, налице е генетично 
изхабяване, а и повече от 60 години комунисти и демократи промиват 
мозъци и възпитават в нихилизъм и овчедушие. Нужни са хора, които да 
запалят отново искрата, за да не угасне напълно огънят на българизма. 
Защото тия похабени поколения са преходни, въпросът е да не допуснем 
пълно обезличаване. 
 

– Именно, трябва нещо да се промени. В страната има доста родолюбци, но 
насочват енергията си предимно в несъществени прояви. Ние също сме така 
засега. А няма никакво време – нито за нас, нито за България. 
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– Аз откога ви казвам, че скинарлъкът е за подрастващи юноши, – намеси се 
Ники, – Ние трябва да сме истински български бойци, това няма нищо общо с 
моди и субкултури. Гледайте вестника – пълен е с изродщини. 
 

Калин разлисти вестника и изчете на глас няколко заглавия от 
криминалните хроники. „Непълнолетни изнасилиха и убиха възрастна жена в 
дома й”; Задържаха 40-годишен, продал бебето на 15-годишна майка”; 
„Освободиха задържан за убийството на 16-годишно момче, нямало 
достатъчно улики”... 
 

– И във вестника, естествено, се отразява една десета от всичко, което става  

– отбеляза Николай. 
 

В това време пристигна Дани, видимо мрачен и афектиран. По енергичното 
ръкостискане си личеше, че нещо определено е предизвикало гняв у него.  

– Какво те е ядосало, Дани? – попита Качо. 
 

– Току що научих, че убийците на един мой братовчед са пуснати на свобода 
– отговори Дани, гледайки кърваво-червения залез, който се виждаше добре 
от хълма.  

– Кой, не си казал? – почуди се Николай. 
 

– И на мен не бяха казали, пада ми се трети братовчед и не се знаехме 
много. Някакви мангали от селото го убили след скандал пред кръчмата. 
Цялото село знае кои са и какво е станало, но са ги пуснали.  

– Верицата им! Защо са ги пуснали? 
 

– Тъпите ченгета се забавили със следствието, понеже са некадърни 
педераси и циганофили. Съответно съдът преценил, че няма достатъчно 
улики. На ония им били осигурени адвокати, помогнали им разни 
правозащитни организации. Трябва да се вземем в ръце, иначе оправия няма. 
 
 

Боил усещаше, че решението вече е в умовете им – Явно часът да се вземем 
в ръце настъпва. Да отидем на място и ще проучим. Тебе знаят ли те там? 

 

– Ходил съм един-два пъти, едва ли някой ме познава. 
 

– По-добре да не идваш. Ще се представим за журналисти или нещо такова  

и ще разпитаме. Къде е това?  
– Ново село, до Севлиево. Момчето живееше с дядо си Йордан. 
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– Като си представиш, че това е село с бунтовна история... Затова ли са се 
вдигнали тогавашните българи, след сто и петдесет години пак кърджалии и 
азиатски разбойници да убиват децата им?! – побесня Николай. 
 

– Когато държавата не е легитимна, действа хайдушкото право – отмери 

Калин. 
 

Момчетата чувстваха единодушно, че единствено те могат да въздадат 
справедливост и да накажат убийците на момчето. В съзнанията им отдавна 
назряваше идеята, че е възможно в 21-и век да има хайдути и национал-
революционери, и това да са точно те. Дълбоко ненавиждаха реалностите в 
родината си – безобразията и анархията, подкупността и бездействието на 
полицията и съдебната система, апатията и деградацията на обществото. По 
никакъв начин не ги удовлетворяваше нивото на национализма в България и 
мижавата съпротива срещу разграбването и ликвидирането на страната. 
Сигурно в много други глави се въртяха подобни мисли, много млади 
патриоти обмисляха как може да възродят революционната форма на 
съпротива. А може би, някои вече вършеха наяве това, което мнозина 
говореха на градус по кръчмите, но само на местно ниво и затова не бе 
достояние за обществото. 
 

Личният мотив във случая също имаше значение, защото касаеше роднина 
на Дани, но това бе по-скоро търсеният повод за започване на открита война 
срещу беззаконията и безчинствата, разяждащи страната. Като всяка група от 
искрени родолюбци и националисти, между момчетата имаше братски 
чувства и постоянна готовност за взаимопомощ и подкрепа. Затова и никой от 
тях нямаше съмнение, че трябва да помогнат на Дани да накаже убийците на 
братовчед му, с цената на всичко. Така или иначе, за тях случаят бе и добра 
възможност да осъществят някои от идеите, които от доста време развиваха в 
съзнанията си. 
 

 

*** 
 

 

Решиха да отидат до селото няколко дни по-късно – в неделя, но не защото 
бяха толкова заети с работа през седмицата, а защото в неделя е по-вероятно 
да сварят хората в къщите им. Боил и Калин нямаха постоянна работа, 
единствено от време на време ходеха да блъскат в един склад за зърнени 
фуражи. Не можеше и на кой знае каква перспектива да разчитат, след като 
завършеха висшето си образование, с техните исторически специалности. 
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Николай от малък учеше езици, владееше немски и френски и се занимаваше 
с преводи. Но в малкия град нямаше много работа и за преводач. Умишлено 
натрапваната безперспективност също бе категоричен знак, че е нужен 
радикализъм, във всяко отношение. 
 

В неделя сутринта, Боил, Калин и Николай тръгнаха към Ново село с 
тъмнозеленото Волво на Ники. Боил бе разпънал пътната карта и търсеше 
Ново село.  

– На 21 километра от Севлиево, не е далеч. 
 

В това време видяха пред себе си кола, която отби в крайпътния банкет и 
спря до две проститутки. 
 

– Верицата им мръсна! Обществото е деградирало, навсякъде виждаш само 
поквара – възмути се Ники. 
 

Мнението на Боил не бе различно – Покрай масовото оскотяване, 
проституцията стана нормално явление, разните олигофрени се изказват как 
трябвало да се легализира, понеже така било на запад. Кажете, нормално ли 
е мъже със семейства и деца да ходят на проститутки? Всички са боклуци, 
цялото общество – нервно удари по седалката Боил. 
 

– Армагедон ще почисти Земята, ще озари душите на праведните, а уродите 
ще изпрати на вечни мъки. Ние ще му помогнем, това е нашата мисия – 
уверен бе Калин. 
 

След около час минаха табелата на Ново село, сега трябваше да намерят 
дядото на момчето, но не знаеха къде точно е къщата му. По пътя бавно се 
задаваше магарешка каручка с двама възрастни мъже, Николай приближи до 
тях с колата и ги заговори. 
 

– Добър ден! Можете ли да ни кажете как да намерим бай Йордан от 

селото? 
 

Каруцарят погледна малко съмнително – Бай Йордан? А вие откъде сте? 
 

– Студенти сме по журналистика и снимаме филм за престъпността по 
селата. Идваме във връзка с трагичния случай от миналия месец. 
 

Другият мъж в каручката се обади с разтреперан глас – Така го направи тая 
бандитска държава, да теглим на стари години, аха... Затриха момчето и няма 
ни полиция, ни власт, нищо. 
 

– Бай Йордан е в една къща след магазинчето, направо по улицата, на 
стотина метра. Ще я видите, варосана къща. Минавате магазинчето на 
центъра и само направо. 
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– Благодарим, приятен ден! 
 

– Само Хитлер ще ги оправи тия, момчета! – викна пак другият мъж в 
каручката. 
 

Селото бе от най-масовия тип български села – изстрадало и умиращо. Най-
лошото, както при всички подобни села, не е липсата на раждаемост и 
високата смъртност, а демографските „попълнения” от нагли и 
престъпнически цигански родове, които тероризират малкото останало 
българи. Целият процес, разбира се, бе дирижиран на държавно ниво, а 
селските кметчета просто си затваряха очите, за да бъдат преизбирани с 
циганските гласове – дребни душици на жалки и алчни плазмодии. 
Отчаянието се подсилваше от пълното бездействие на полицията, която 
отсъства именно там, където има най-голяма нужда от нея. По този начин 
цели райони на страната, с изключителни природни дадености и богата 
история, бяха обречени на обезлюдяване и циганизиране, за да могат лесно 
да бъдат заграбени от олигарси и колонизатори. 
 

Момчетата подминаха единственото магазинче на селския площад, до 
което се строяваше и селския хоремаг. С бавна скорост продължиха по 
улицата и скоро забелязаха варосаната къща на Бай Йордан, на портата 
имаше жалейка и некролог. Николай позвъни на звънеца, който изглежда не 
работеше. 
 

– Тука ли си, бай Йордане! – викна два-три пъти Ники. Бай Йордан се показа 
на вратата на къщата, без да каже нищо. Беше възрастен мъж, на около 70 
години, все още жизнен, но отчаян. 
 

– Добър ден, ние сме студенти по журналистика, снимаме филм за 
престъпността по селата. Идваме във връзка с убийството, може ли да 
поговорим? 
 

– Аа, студенти... Те идваха какви ли не... влизайте. Откъде сте вие? 
 

– Следваме в Софийския университет, иначе сме от различни места, аз съм 
от Търново. 
 

Прекосиха двора и влязоха в едноетажната къща с бели, варосани стени. 
Седнаха около правоъгълна маса в главното помещение на къщата, където 
старецът прекарваше повечето си време, имаше печка и малко телевизорче. 
По стените бяха прикрепени снимки на внука и съпругата му, които вече не 
бяха между живите. Боил постави на масата дигитална камера със статив – 
трябваше наистина да изглежда като интервю, а и разговорът можеше да се 
използва като пропаганда. 
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– Имате ли против да запишем разговора? 
 

– Записвайте, щом ви трябва. 
 

– Бихте ли разказали накратко за този, наистина ужасен случай 
 

– Накратко, миналия месец моя внук беше убит от едни изроди, бандити, 
които тормозят цялото село с години. Разказали са ми го няколко човека 
какво е станало – Краси, моето момче, бил в кръчмата с две приятелчета, 
влизат ония, циганите, и му викат дай 2 лева. Той им казал – нямам пари, не 
ме закачайте, ония почнали да викат, да заплашват; викнали го отвън и Краси 
излязъл, не е очаквал чак до там да стигнат. С излизането, ония скачат да го 
бият, свалят го, ритат го, един от тях извадил нож и го наръгал... Затриха го 
момчето. Ей така, за нищо, да се покажат, че са бабаити... 
 

– А хората в кръчмата, неговите приятели, не са ли се намесили, да го 
защитят? – зададе следващия въпрос Боил. 
 

– Никой не се е намесил, наплашени са и не смеят нищо да направят. А и 
неговите приятели са малки момчета, не са смеяли... 
 

– Знае ли се кои са извършителите на убийството? 
 

– Всички знаят, че са Хюсеин и Али, двама братя, водят им се тартори 
някакви на циганите. А отвън е имало и някакви други, ама за поддръжка; 
иначе тия са главните виновници. 
 

– И убиват момчето само защото не им дало пари назаем? 
 

– Така е станало. Разправят, че имали и друг мотив - Краси знаел за техни 
кражби и им казал, че ще ги каже на полицията, сигурно и там има нещо... Ей 
така, за нищо го убиха... Какви хора може да са това бе, за 2 лева?! И всичките 
им приятели, роднини знаят, ама един няма да каже, че са виновни. Това е 
напаст, измет! 
 

– До къде стигна следствието на полицията, има ли вече обвинения? 
 

– До никъде не са стигнали. Миналата седмица тия двамата ги пуснаха, 
понеже нямало неоспорими доказателства, че те са нанесли смъртоносните 
удари. Били отвънка голяма група и сега гледат да ги измъкнат, че едва ли не 
само гледали... За убийство и пак ги пускат на свобода... Това не е държава, 
няма оправия. 
 

Калин въздъхна – Така е в цялата страна... Вие как си обяснявате това 
поведение на властите, апатията и безразличието; сякаш умишлено 
поощряват безнаказаната престъпност? 
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– Абсолютно, сто процента я поощряват, ама за чий интерес не знам... Те за 
кражбите даже не си правят труда от полицията да пращат хора – викат какво 
ни занимавате. Убийство стана и те пак по най-безхаберния начин, нито 
експертизи някакви, нищо. Това е от години, но чак до такава наглост не бяха 
стигали. Усетиха безнаказаност. И ние, българите, се топим, а те все повече 
стават. Това е държавна политика. Не знам, пари ли им дават, натискат ли ги, 
обаче българите сме без права... 
 

Николай предложи – Може ли да снимаме къщата на братята, да видиме 
къде е? 
 

– Е сега ще ви я покажа, вие сте с кола, ще минем от там. 
 

Четиримата се качиха в колата и тръгнаха към другия край на селото, 
упътвани от Бай Йордан. Минаха покрай ниска къща със сателитна чиния. 
 

– Ето, тука им е къщата. Живее доста народ в тая къща, сигурно са 10-15 
човека. 
 

Боил снимаше с дигиталната камера и коментираше – Да, типичната 
циганска къща. Дойдат от майната си в някое село, наблъскат се в някоя 
колиба и започват да паразитират и да безчинстват, но това им били 
човешките права. Не виждам нещо човешко в това. 
 

– Нищо човешко няма в тях – отговори Бай Йордан. Ние тука нямахме 
цигани, ама дойде тая пасмина и кметът ги засели, да има гласчета. Кажете и 
това във филма, дето го правите, ако го пуснете някъде. 
 

– Да, няма да го пропуснем. 
 

Момчетата оставиха Бай Йордан пред къщата му и си тръгнаха от селото. 
Естествено, бяха афектирани от чутото и видяното през деня. 
 

– Ужас, момчета. Това е като по турско робство, българите нямат права. 
Само че сега държавата се води българска, на хартия – говореше Николай. 
 

– Ако обходим цялата страна, ще видим и чуем за още хиляди такива 
случаи. Въпреки това народът търпи, сякаш не е очевидно, че всичко става с 
държавна протекция за изметта. Някой трябва да даде пример, иначе 
България загива. Ще действаме, трябват ни пушки – отсече Боил. 
 

Нуждата от действия бе вън от съмнение и за другите двама „репортери” . 
Калин извади мобилния си телефон – Още сега ще звънна на Дани. 
 

– Ало, как си, Дани? Срещнахме се с дядо му, видяхме каква е обстановката. 
Да, ще ни трябват някои неща, сещаш се. Добре, помислете как може да 
стане. Ще се видим... 
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– Дани каза, че можело да се намери от на Ицо вуйчо му, днес са умували 
по въпроса. 
 

Боил погледна с ентусиазъм – Значи ще действаме, и то скоро. 
 

– Да, няма друго решение – отвърна Ники, – Търново е близо, искате ли да 
се разходим преди да се върнем? Боил и Калин нямаха нищо против, отдавна 
не бяха посещавали живописния град Търново. 
 

„Журналистите” спряха на малък паркинг, в близост до крепостта Царевец и 
слязоха да се поразтъпчат. Това определено е място, което провокира 
историческата памет и въображението на родолюбеца. Където за последно 
България е имала своя собствена държава, която не е марионетка и колония 
на външни сили. Независима и мощна държава – след Асен Втори българите 
не познават такова явление. Момчетата имаха различен поглед върху 
историческата епоха, на която бе наследство хълма Царевец и околностите 
му. 
 

– Славни времена са били, това е била една от главните европейски 
столици, на една от най-могъщите европейски държави – въодушевен бе 
Калин. 
 

Боил виждаше нещата по друг начин – Няма спор, че сме били сила, но 
залязваща. Нещо вече е било повредено в Българския цивилизационен 
модел, може би сме изгубили самобитността и историческата си уникалност 
заради византийското влияние. Истинската, автентичната българска сила се 
усеща в Плиска и Мадара. Но и тук, разбира се, е въздействащо за сетивата. 
 

– Така е, и все пак, сила сме били. Няма база за сравнение със сегашното 
жалко и безлико живуркане на народ и държава – въздъхна Николай. 
 

– У нас всяко кътче е история и въпреки това историческата памет на народа 
липсва, масова амнезия го е обзела – каза Калин, оглеждайки изпитателно 
минаващите край тях туристи, в чиито празни погледи виждаше причините за 
народното падение. 
 

– Само историята ни е останала от величието, доведоха ни до пълна 
безперспективност. Здрави, прави български младежи, а ни задушава 
безпаричие и безработица, лишават ни от бъдеще, за да ни пратят да 
слугуваме на някакви западни педерунгели... 
 

Спуснаха се по стръмните търновски улици, които бяха изпълнени с млади и 
безгрижни хора, предимно студенти. Цял ден репортерстващите не бяха 
хапвали нищо и логично търсеха храна. Улицата бе обсипана с множество 
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заведения за хранене и имаше наглед богат избор. За момчетата обаче той не 
бе толкова голям – и тримата бяха претенциозни към храната, и то с 
основание. Никак не им се нравеха нито гадните пици на парче, нито 
измислените сандвичи, а дюнери не си купуваха заради мазните, 
нелицеприятни араби. В такъв случай, приемлив вариант бе само 
кебапчийницата. 
 

След като хапнаха набързо, решиха да се прибират, беше се стъмнило вече. 
Свиха обратно по улицата и се отправиха към площада, където бяха 
паркирали. На една пресечка вниманието им бе привлечено от червеникава 
неонова табела с фигура на стриптийзьорка – очевидно минаваха край 
публичен дом. Това предизвика негативни емоции у младите националисти, 
те не приемаха бардаците и проституцията за нормално явление, дори 
напротив. За тях именно легализирането и наместването на проституцията 
като нормално явление в съзнанието на тълпата, бележеше най-позорната 
черта на общественото падение. И докато възгледите им относно расовия 
състав на населението и нуждата от борба с криминогенните елементи бяха 
споделяни от немалко хора, то разбиранията им за морал и нравствени устои 
на обществото, се явяваха съвсем чужди и далечни за широките маси, дори за 
голяма част от „съидейците” им в страната. Така или иначе, те бяха убедени, 
че идеологическата борба и възраждането на България са в пряка връзка с 
моралното ниво и духовното развитие на българите – за да им помогне 
Провидението, те трябва да са достойни. 
 

– Култура и производство у нас няма, но бардаци и стриптийз клубове 
колкото щеш. Те са мухъла, който цъфти върху загниващото общество – 
коментираше Боил, когато вратата се отвори и от бардака излязоха двама 
високи на ръст англоговорящи чужденци, изтупани в светлосиви костюми. 
 

Тримата огледаха костюмираните отрепки с презрение. Николай изрече 
това, което и другите мислеха – Ето, боклуците са дошли на секс-туризъм. 
Предлагам да им направим обиск. 
 

– Приема се. 
 

Чужденците говореха на висок глас и се смееха, долавяше се американски 
акцент. Тръгнаха да пресичат улицата и очевидно щяха да минат през близко-
разположената градска градина с шадраваните. Това бе доста подходящо 
място за извършване на нерегламентиран обиск, защото нямаше почти 
никакво осветление. Момчетата бързо се прехвърлиха в парка, 
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следейки движението на нищо-неподозиращите си врагове и заходиха така, 
че да ги пресрещнат. 
 

Когато се разминаваха, просто сграбчиха навлеците за реверите и ги 
притиснаха до дървото зад тях. Боил бе извадил и джобен нож, който 
размаха пред същисаните западняци – The money or you are dead, scum! 
 

– Ok sir, ok sir… – англоговорящите палавници бяха напълнили гащите и 
бързо подадоха портфейлите си на обискиращите ги ксенофоби. И двамата 
бяха стройни и добре сложени, около 30-годишни, но типични нео-либерални 
западняци – неспособни да се защитят мекотели. 
 

– Sex-tourism, eh? – изръмжа Качо на единия, докато го шамаросваше. 
Костюмарите получиха по едно коляно в слабините и се сринаха в лехите зад 
тях. Момчетата бързо се изтеглиха и се отправиха към колата, беше време да 
си ходят. Пътувайки, можеха да погледнат какъв налог са им платили 
чужденците. 
 

– Колко пари са ни дали тия костюмирани отрепки? – попита Николай, 
включвайки чистачките на автомобила, тъй като заваля силен пролетен дъжд. 
 
 

– Тука има 120 лева и две кредитни карти, но те са безполезни за нас. В брой 
не носят много гадините – отвърна Калин. 
 

Боил разглеждаше другия портфейл – Тоя е дал към 80 лева. И личната му 
карта е вътре. Я, какво пише – секретар на американското посолство! Тия 
боклуци са били американски дипломати! Поздравления, определено си 
заслужаваше обискът. 
 

– Хах, трябваше повече да ги бием тогава – зарадва се Николай, – И тая 
измет като дойде тук, всичко им е без пари направо, а нас ни гледат като 
нищожества. 
 

– Можеше да ги отвлечем с поставим ултиматум да махнат военните им 
бази – засмя се и Калин, – Западна чифутска измет! 
 

 

*** 
 

 

Със всяка минута, колебанията на родолюбците, относно подготвяната акция, 
намаляваха. Бяха напълно убедени, че е настъпил моментът да действат 
решително срещу извергите. Да убият, за тях щеше да е нова емоция, но те 
познаваха грубата страна на живота; законът на суровата сила, който 
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единствен важи, когато насреща са примитивни и злонрави античовеци. Бяха 
вярващи хора, с развита ценностна система, но животът на безмилостни 
убийци и мерзавци, за тях не бе ценен. Дори не мислеха, че да убиеш 
подобни индивиди, може да се счита за убийство. Реално, изчадията, убили 
братовчеда на Дани, бяха по-нисши от животинските видове – т.е., излизаше, 
че е по-грешно да убиеш животно. Нежеланието им да приемат общественото 
падение и апатия, бе по-силно от желанието да се пазят от деяния, които 
могат да се тълкуват като престъпления. Вярваха в девиза Всекиму своето и 
че им е възложена мисия от Провидението, да накажат античовеците за 
злодеянията им, в случаи като този. 
 

Безнаказаната престъпност и особено циганският терор, който се вихреше 
от години, бе дотегнал в крайна степен на населението в цялата страна, в 
села, градове и паланки. Антикултурната общност бе оставена от 
противобългарската държава да прави каквото си иска, а това значеше само 
едно – терор и погром над българите. Всеки опит за повдигане на обществена 
дискусия относно циганските мародерства, бе туширан с обвинения в расизъм 
и пр. Пропагандата на „правозащитните” организации подхранваше и без 
това патологичната склонност на българите да търпят, развита през вековете 
на османско робство и болшевишка окупация. От своя страна, истинските 
българи, които не приемаха патологичната толерантност, все още не се 
решаваха на радикални действия. По инерция от 90-те, все още в страната 
имаше т.нар. скинарски банди, но техните действия се изчерпваха по-скоро 
със случайни побоища, отколкото организирани действия срещу мародерите, 
а и законите все повече притискаха подобни движения. Така или иначе, 
вероятно имаше не един случай на взимане на правосъдието в свои ръце от 
страна на засегнати, които са пострадали от бандити, изедници и 
антибългарски расисти, като водещ, разбира се, е бил личният мотив. 
 
 

Българийците, както се наричаха помежду си момчетата, искаха да дадат 
отявлен пример за самоинициатива, който да спомогне „излекуването на 
българската народопсихология”. Това бе основният мотив да организират 
акция на възмездието в Ново село, наред с личния мотив. Това щеше да е не 
просто хайдушко дело, а и важен етап от новоизграждащата се българска 
идеология. 
 

Основният въпрос – намирането на оръжие, изглежда, щеше да се реши от 
Христо, който се нагърби със задачата да вземе пушките на вуйчо си, 
съхранявани на село. Вуйчо му Благой бе любител на оръжието и често с 
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Дани излизаха с пушките, в околностите на селото. Преди година Благо бе 
заминал на работна бригада в САЩ и изглежда, нямаше да се прибира скоро. 
Христо знаеше, че пушките са оставени на тавана и един следобед хвана 
автобуса до село, да навести дядо си. Намери ги на място – две въздушни 
пушки, преработени от вуйчо му във флоберови. Беше ги закупил преди да се 
въведе законът за задължителна регистрация. Трябваше да внимава, да не го 
проверят някъде по пътя. Затова и бе по-добре да пътува с автобуса. 
 

Оставаше да пристъпят директно към акцията. Вече разполагаха с две 
флоберови пушки, но те ограничаваха възможностите им за действия, защото 
можеше да се зареждат само с по един патрон. Обмисляха всякакви 
варианти; бе ясно, че акцията трябва да е по тъмно и естествено, да няма 
много хора наоколо. Няколко дни поред излизаха в околностите на града и 
тренираха стрелба от близко и средно разстояние, по бирени и пластмасови 
бутилки. Бързо свикнаха с флоберовите пушки, които така или иначе, бяха 
доста точни. И тримата се упражняваха, но Николай бе нужен като шофьор, 
така че стрелци се очертаваха Боил и Калин. Христо и Даниел нямаше да 
участват – нямаше оръжие за тях, а и двама в случая изглеждаха достатъчни. 
Освен това, не искаха да рискуват всички вкупом, „младите надежди” 
трябваше да бъдат съхранени. 
 

Две седмици след посещението си като репортери в Ново село, „хайдутите-
революционери” определиха ден за въздаване на справедливост на 
убийците, които същевременно си живееха спокойно, без угризения и 
разкаяния. Николай, Калин и Боил се екипираха в тъмни дрехи и кубинки и 
бяха готови да щурмуват селото. Христо и Даниел до последно искаха също да 
вземат участие, макар да разбираха, че няма оръжие, а и в случая трима са 
достатъчни. 
 

– Ще се справим, не може всички да рискуваме наведнъж, а и ще си пречим 

– убеждаваше ги Боил. 
 

– И нали знаете – напомни Калин – никакви разговори по интернет и по 
телефоните. Нас не ни търсете, така или иначе си оставихме джиесемите. Ще 
ви потърсим близките дни. 
 

– Дал Бог. 
 

Отново бяха на път към едно от многострадалните български села, но този 
път отиваха, за да намалят страданията му. Вместо камера, спътник им бяха 
двете флоберови пушки и боеприпаси за тях. Преди да влязат в селото, 
замазаха с кал номерата на автомобила. Вероятно някой щеше да си спомни, 
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че същият автомобил е бил в селото преди две седмици, но така или иначе, 
не знаеха нищо за тях – кои са и от къде идват. Директно се отправиха към 
къщата на циганските глашатаи, спряха на петдесетина метра на място, 
откъдето можеха да наблюдават входа на „подчовешкото свърталище”. В 
общи линии, имаха план, но разбира се, с много неизвестни, защото не бяха 
наблюдавали предварително дневия график на братята-убийци. Все пак, 
логично бе привечер да има някакво раздвижване – това е времето, в което 
човеци, бивши човеци и човекоподобни обикновено излизат да се 
забавляват, разхождат и пр. Повечето села не правеха изключение от 
тенденциите в градовете – изключителна деградация на българския елемент, 
който в болшинството си бе чалгизиран, циганизиран и деморализиран. 
 

Очакванията им се оправдаха – скоро имаше раздвижване. Група от 5-6 
циганета излезе от къщата, надавайки нечленоразделни крясъци, и пое по 
прашните улици. След около половин час, на здрачаване, двама мургави, на 
около 30 години се появиха на портата, огледаха се и тръгнаха с наперена, 
бабаитска походка към селския площад. 
 

– Дали са тия?! – изстреля Боил оживено. 
 

– Тия са, гледах из интернет няколко репортажа на местната преса – сигурен 
бе Николай. 
 

– Да тръгваме след тях, ама бавно, отдалеч. 
 

Придвижиха се съвсем бавно, но само до завоя, в който кривнаха двамата 
циганина. Там спряха, защото имаше изглед към цялото протежение на 
улицата, която водеше до центъра на селото; нямаше нужда да предизвикат 
подозрение, като се движат след тях. Както и очакваха – убийците влязоха в 
селската кръчма. Родолюбците приближиха и спряха на позиция, от която 
можеха да наблюдават ситуацията в хоремага. Вътре имаше към двайсетина 
души, предимно възрастни пияндета. Циганите бяха седнали при двама свои 
съплеменници и надигаха бири. Калин отвори сака и извади двете флоберови 
пушки, едната подаде на Боил. 
 

– Вече се стъмня, ако са само те, действаме – рече Калин, зареждайки 

оръжието. 
 

– Да се надяваме, че ще си тръгнат отделно от другите маймуни. Тръгнат ли 
да стават, веднага излизаме – ти на лявата страна, аз – на дясната. Ники, ти 
знаеш, палиш и обръщаш двайсе-трийсе метра по-надолу. 
 

– Имаме по един изстрел – трябва и двамата да сме точни. 
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– Дано да е по-скоро, че това чакане яко натяга нервите. Спокойни ли сте? 
 

– Е, колко да сме спокойни, естествено, че адреналинът играе – отвърна 
Боил. – Но сме уверени в правотата си. 
 

– Разбира се – каза Калин, – Не трябва да имаме никакво съмнение. 
 

– Личи се, че са арогантни копелета тия мангали – запиват си с аверите и пет 
пари не дават. 
 

– Какво очакваш от тая измет, угризения ли... Всичко човешко им е чуждо. 
 

– Колкото по-безнаказани, толкова по-нагли. Чувстват се недосегаеми... 
 

След около час напрегнато чакане, братята убийци се изправиха и 
изглежда, се приготвяха да си тръгнат от кръчмата. Момчетата, които през 
цялото време стискаха в готовност пушките, реагираха мигновено. Боил и 
Калин скокнаха от колата и бързо се разположиха от двете страни на 
заведението, а пушките държаха в торби за пазаруване, така че в тъмното не 
се виждаше какво държат. Николай запали двигателя и потегли петдесетина 
метра напред, за да обърне. Първо излезе единия циганин и спря да уринира 
на няколко метра от кръчмата, свиркайки си с уста, докато брат му още се 
обясняваше нещо с пияндетата вътре. Стрелците в мрака се поколебаха за 
миг, дали да не нападнат пикаещия, но бързо решиха, че така може да 
изпуснат брат му. След минута и той излезе, и двамата тръгнаха в посоката, 
откъм която бе застанал Калин. 
 

Калин ги пресрещна и подвикна – Ей, вие ли сте братята Хюсеин и Али? 
 

– Ние сме, що? 
 

– Защо убихте момчето? 
 

Циганите бяха изненадани от директния въпрос, но веднага в готовност да 
проявят агресия, подпомогнати от алкохолния градус. Единият брат тръгна 

застрашително срещу Калин, викайки – Абе кой си ти бе, гяур? Кой си ти бе?! 
 

Калин мигновенно насочи пушката и изгърмя, нападателят му се строполи 
на земята и изхрипа в кръв. Другият циганин тръгна да бяга в обратната 
посока и нададе вик на ужас, когато бе посрещнат на ъгъла от дулото на втори 
стрелец. От непосредствена близост, Боил опря пушката и го разстреля в 
гръкляна; вторият отпадък също падна сгърчен. Николай потегли веднага след 
изстрелите и спря отново пред кръчмата, за да се качат стрелците, след което 
настъпи газта. От кръчмата изскочиха барманът и няколко от пияниците, 
които бяха що-годе адекватни, но видяха само отдалечаващият се автомобил. 
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След хайдушката акция, момчетата се разделиха за няколко дни и не 
контактуваха помежду си, докато се убедят, че няма следа към тях и 
полицията не ги търси. Най-накрая, уговориха среща с Христо и Дани, които 
бяха ентусиазирани от делото на съратниците си и се интересуваха от всяка 
подробност, свързана с наказанието на уродите. Дани бе особено 
въодушевен, че убийците на братовчед му са получили справедливост. 
 

– Братовчед ми е овъзмезден! Иначе, тия щяха да ги разнасят с години в 
съда и накрая да ги отърват адвокати и съдии, платени от някоя правозащитна 
организация... Дадохте пример, че правосъдието е в ръцете само на тези 
българи, които не се примиряват с терора и беззаконието! 
 

– Да, трябваше някой да покаже, че когато държавата не защитава хората, 
техен дълг е да се защитят сами – отговори Николай, – Правосъдната система  

е фиктивна, лъжовна и лицемерна. Истинската справедливост е в народнана 
мъст.  

– Яд ме е, че не участвах... Все пак, бе мой братовчед...  
– Щом е твой роднина, значи е и наш. Всички сме братя, Дани. Винаги 

трябва да сме готови за взаимопомощ.  
– За този случай трябва да се направи филм, ще е епохален! – мислеше 

Христо. 
 

– О да, ще е коренно различен от филмите, които се правят сега у нас. 
Хората се облъчват със супер тъпи филми, които са явно подражателство на 
западни продукции... Без никаква стойност – отбеляза Боил. 
 

Калин се включи в темата за кино-продукциите – Филмите, които се правят 
у нас, са абсолютна боза – фалшиви и комерсиални, актьорите дори не могат 
да влязат естествено в кадър. Само дето масата от дебили им се кефи. 
 

– Масата от дебили се кефи на всичко кухо, тъпо и извратено, стига да е 
поднесено в лъскава опаковка – филми, музика, начин на обличане и прочие. 
Цялото им светоусещане е дълбоко увредено и подчинено на материализъм  

и скудоумие.  
– Абе оставете ги тия филми – намеси се Ники – Важното е това, което 

свършихме наяве. 
 

 

21 



 
 

 

– Така е, но все пак, наистина би било въздействаща пропаганда. 
 

Докато си говореха за минали и бъдещи акции, телефонът на Боил звънна. 
 

– Ало! Да, братко, както ти писах – заглавието е „Масонската чума срещу 
България”. Разлепете поне стотина броя в университета, за сряда. Да, тогава 
ще дойда направо. До скоро. 
 

– Лекция ли ще изнасяш, Боиле? – попита Дани. 
 

– Да, лекция срещу масонската чума. Чух се с нашите момчета от 

университета, да разлепят листовки. 
 

– Ама и ние сме интересни животни – каза с усмивка Николай. – Побоища, 
хайдутлук, радикализъм, от една страна, а в същото време – четем лекции и 
градим идеология. Ха, чудна работа. 
 

– Не е толкова чудна, това е нормално за устремени към свръхчовешкото. 
 

– Така е, съгласи се Христо – Дела и идеология трябва да са ръка за ръка. За 
да можем сами да определяме кои сме, а не платени антибългари да ни лепят 
етикети като „фашисти” и „антисемити”. Сами трябва да изградим нашата 
идеология, а оттам насетне – на който му харесва. Който има потенциал – да е 
с нас. 
 

– Насочили сте се към „извора на злото” – масонството – отбеляза Дани. 
 

– Не знам дали е точно изворът на злото, може би е по-точно 
организираната структура на Земята, която му служи с огромните си финанси  

и политическо влияние – отвърна Боил.  
– Масонството е тумор за родината ни, който изсмуква живителните сили на 

народа. Масоните са троянски коне в обществото, работещи за разграбване 
на България от чужденци-експлоататори и стимулиращи моралното 
разложение на народа – обобщи Калин.  

– Точно казано.  
– Ще се справиш ли сам с лекцията? – попита Ники. 

 
– Ще се справя, няма проблем. А и нашите момчета там ми помагат с 

организацията.  
– Дано мине гладко, темата е доста провокативна за българофобските 

боклуци, може да опитат някакъв саботаж.  
– Да опитат, тъкмо ще привлечем повече внимание. 
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Лекциите в университета целяха по-скоро провокация на заспалите скотове, 
отколкото да предадат кой знае какви „академични” познания на 
слушателите. Затова и се подбираха гръмки заглавия, като това за 
„масонската чума”, използваха се ключовите думи „геноцид”, „толерастия” и 
тем подобни. Разбира се, облъчените съзнания на болшинството студенти, 
така или иначе не превключваха на самостоятелен мисловен режим, но 
националистическите афиши поне предизвикваха слабоумното им 
възмущение, което бе забавно. При повечето кандидат-висшисти, 
интелектуалното развитие всъщност бе спряло някъде в 5-и клас, а оттам 
нататък – пълна порнография, както се казва. Не само средното образование 
бе превърнато в порнография, така бе и във ВУЗ-овете. Огромната част 
записваха „висше”, просто за да осигурят ново поле за изява на социалните 
им способности да общуват помежду си по маймунски. Бърза разходка из 
т.нар. Студентски град в София бе достатъчна, за да е наясно човек с човешкия 
потенциал на „бъдещето”. Пари, разврат, чалгия – това бяха устоите на 
високо-интелектуалната младежка общност и отправните точки за развитие и 
просперитет. Накратко – огромна черна дупка, нищета. Хора, които не значат 
нищо, живеят в нищо и за нищо. Но на тях им бе добре, защото нямаха 
истински чувства и разум, нямаха сетива. 
 

„Крайните” послания на будните студенти много трудно можеха да 
спечелят популярност сред обзетата от въпиюща простотия тълпа, но бе 
интересен контрастът между националистите и кретеничните им колеги-
космополити, които от време на време се излъгваха да посетят някоя от 
лекциите. 
 

Така бе и този път – освен двайсетината твърди националисти, повечето от 
които редовно посещаваха подобни лекции, имаше и още толкова „случайни” 
лица. Сред тях имаше както студенти, заинтригувани от някаква форма на 
патриотизъм или от крайните афиши, така и няколко старчета, които 
принципно не изпускаха публични събития в района. Разбира се, сред 
непознатите лица, по правило можеше да се допусне присъствието на агенти-
списвачи от правозащитни организации, и доносници на службите. Особено в 
случая, съдържанието на темата определено бе провокативно и засягаше най-
влиятелния организиран фактор на обществената разруха – масонството. Боил 
говореше право и директно, както обикновено. 
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– Днешният елит на страната е съставен от хора, които целенасочено и 
планомерно унищожават българския народ и култура. В масонски ложи 
членуват политиците от всички партии, леви, десни и т.н. ; огромна част от 
обществено-значимите личности, включително много университетски 
преподаватели. Масоните са тумор за родината ни и за целия свят, по 
същество те са слуги на юдео-сатанизма. Предани са само на тайните си 
грандомански организации, които изповядват идеята за световно 
правителство, управлявано по юдео-сатанински канони. Масоните се явяват 
троянски коне за родината си и върли противници на родолюбието и 
национализма, като пречки пред заличаването на националната идентичност. 
Разрушителната си роля спрямо народа и националните интереси, прикриват 
зад фалшивата маска на благотворителност и борба с бедността. В същото 
време, богатствата им са натрупани за сметка на хиляди измамени и 
експлоатирани. 
 

– Политическите партии, без изключение, са ръководени от масони, така че 
различията между тях са фиктивни. Разиграват циркове на „управляващи” и 
„опозиция”, докато решенията се взимат на масонските им сбирки. Ложите, 
от своя страна, са основани и подчинени на еврейския ционизъм, затова 
масонството е проява на юдейски фанатизъм и антихристиянство. Евреите 
обявили война на християнството със самото слизане на Христос, защото 
ценностната им система е напълно противоположна на християнското 
милосърдие и добродетелност. Крайната цел на жидо-масоните е да 
установят световен ред, в който само парите имат значение, а хората, с 
изключение на фанатизираната юдейска върхушка, се третират като 
производствен добитък и неодушевени машини. Очевидно целта им е 
постигната, почти на сто процента. 
 

– Силата на сатанинските жидо-масони се крепи на егоизма, продажността  

и безпринципността на хората. Те виреят и владеят само там, където 
обществото е деградирало и обзето от бездушие. В никакъв случай нямаме 
право да се примирим с това сатанинско статукво. 
 

Речта на Боил, разбира се, бе в синхрон с идеите на националистите в 
залата, но на някои от останалите присъстващи, им се струваше крайна. 
Когато лекцията привърши и дойде време за въпроси, костюмиран студент с 
излъчване на нео-либерал, вдигна ръка и се изправи: 
 

– Вие сте нацисти, това е типична фашистка риторика! – изквича студентът-  

космополит, – И те са говорили така, така се е почнало... и избиха милиони... 
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Тея конспиративни теории са пълна измислица, няма никакъв еврейски 
заговор, вие просто искате да насаждате омраза! 
 

Боил бе крайно отегчен от баналните нападки, но отговори – Обвинението в 
нацизъм е неизменното оръжие, което уродите използват, за да накарат 
неудобните да замълчат. Обявяваш противника за нацист и вече не ти трябват 
аргументи, независимо колко абсурдна теза защитаваш. Самият национал-
социализъм е имал тесни връзки с юдео-масонството, върху които не се 
хвърля почти никаква светлина. Не се хвърля светлина, защото евреите-
ционисти и техните придатъци – масоните, имат нужда от този „символ на 
злото”, с който плашат глупаците и нападат всеки, опитващ се да ги критикува, 
и да разкрие истинското им лице. 
 

Говорите за насаждане на омраза – продължи Боил, – Омраза насаждат 
индивиди като вас, със простотията и дебилността си – откровен бе лекторът, 
при което патриотическата част от залата избухна в смях и ръкопляскане, а 
костюмираният младеж възмутено стана и напусна аудиторията, зачервен от 
яд. 
 

След като емоциите поутихнаха, друг младеж, явно националист, вдигна 

ръка и се изправи, за да изкаже мнението си: 
 

– Абсолютно точно ги казвате нещата за юдео-масонството, те владеят така 
наречените обществени върхове. Не са само сред политиците, техни хора има 
в съдебната система, в управлението на полицията, шоу-бизнеса, много от 
университетските преподаватели; въобще, както сте го формулирали в афиша, 
това е една чума, която превзема обществено-значимите позиции и задушава 
страната ни. Но все пак; въпросът е как можем да противодействаме срещу 
толкова силен противник, можем ли наистина да ги победим и да освободим 
България? 
 

– Ще ги победим с воля и вяра до последно. Истинското богатство на човека 
е именно силният му дух. Победата ще е наша ако се запазим духовно чисти, 
това ще ни даде истинското преимущество. Главното е да останем верни на 
себе си и да не играем по техните правила, да не вярваме на медийните 
лъжи, да не изповядваме „съвременен морал” и да търсим правдата във 
всичко. Бъдете сигурни, че в решаващия момент именно това ще натежи. 
 
 

– Въпросът е изцяло в ценностите, които изповядваме. След като хората 
играят по правилата на юдо-масоните, логично е те да печелят. Повече от 
ясно е, че е нужна национална революция на всичи нива, на първо място – 
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революция на духа и оттам, всичко останало. Нужно е фундаментално 
преустройство на обществото, нашата борба е за Нова България. 
 

– Добре, момчета, интересена тема сте направили – обади се един мъж, на 
около 50-60 години, – Но аз мисля, че много черни ги изкарвате масоните. 
Имали сме и възрожденци-масони, и много държавници преди 44-а, много от 
тях са работили за България и са били патриоти. 
 

– Няма как да работиш за България и в същото време да си част от 
интернационална, тайна организация, с неясни цели. Очевидно е, както 
отбелязахме, че масонските ложи са изградени въз основа на юдаизма, за тях, 
тайните им цели и интереси са над националните. С две думи – троянски 
коне. 
 

Докато продължаваше дискусията около ролята на масонството за 
държавността, вратата се отвори и в залата влязоха две ченгета. 
 

– Добър вечер, получихме сигнал за събиране на екстремисти и публично 

проповядване на нео-нацистка идеология. 
 

– Няма никакви екстремисти, това е нормална лекция – отговори учуденият 

Боил. 
 

Всички в залата бяха изненадани, с изключение на доносникът, който бе 
сред слушателите. Всъщност, антибългарските елементи се бяха активирали 
още когато момчетата разлепиха афишите из университета. Оплаквания и 
възмутени съобщения подадоха както левите, така и „американизираните”. 
Формално, нямаше причина лекцията да се забрани, но цялата пасмина 
„обезпокоени” и особено информираните за събитието правозащитни 
организации, не можеха да се примирят някой да „застрашава демокрацията” 
под носа им. Затова решиха да накарат полицията да прекъсне 
мероприятието на място. Това за тях не бе проблем, организациите им бяха 
сред спонсорите на МВР. 
 

Ченгетата очевидно бяха инструктирани да прекратят лекцията, затова 
настояха – Не можете да продължите, университетът не е място за 
проповядване на нацизъм. 
 

– Не се проповядва никакъв нацизъм, това е нормална лекция – отговори 
Боил. 
 

– То само като ви види човек става ясно колко е нормална – изтърси ченгето, 

като се оглеждаше, явно визирайки тази част от аудиторията, заета 
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от бръснати глави. Трябва да отидем в районното за изясняване на случая, 
получихме няколко сигнала тая вечер. 
 

В крайна сметка, лекцията бе прекратена, а Боил отведен в районното 
управление, където две цивилни ченгета чакаха да разговарят с него. 
 

– Защо съм задържан? – попита веднага Боил. 
 

– Не си задържан, просто искахме да те питаме някои неща. Колегите са 
получили сигнал, че в университета се събират нацисти и проповядват 
антидемократични идеи и насилие. 
 

– Нямате право да ме задържите просто заради подаден сигнал, това е 

полицейщина, превишаване на права и пр. 
 

– Не може да агитирате с фашистки лозунги насред университета! 
 

От двете ченгета, само по-възрастният говореше с Боил, а другият слушаше 
и си записваше нещо в тефтерче. И двамата бяха цивилни – единият бе 
облечен в тънък шлифер, а по-младият му колега носеше кожено яке. 
Вероятно не бяха обикновени полицаи, а от службите. 
 

– Не е имало никакви фашистки лозунги – повтори Боил, – Вие изкарвате 
всеки, който критикува системата, фашист и нацист. Това е абсурдно. 
 

– Вършим си работата. Щом са приели такива закони, трябва да се спазват. 
Ние се грижим за сигурността и спазването на законите, а вие, с такива 
проповеди само разпалвате омраза. 
 

– Полицията я няма, където хората са застрашени, а се занимава с лекции, 
на които се говори истината. Защо ви няма по малките градове и селата, 
където всеки ден беззащитни хора живеят в условия на терор и страх за 
живота си? 
 

– Младеж, много неща не са ти ясни. Ние работим по стратегии за 
национална сигурност, които се разработват от европейския съюз и 
правителството. 
 

– Ти на България ли искаш да служиш или на антибългарската система и 

еврейския съюз? – контрира Боил. 
 

Ченгето погледна озадачено – Сега ние задаваме въпросите... Искаме да 
знаем, поддържате ли връзка с екстремистки групи, които ви организират да 
провеждате такава пропаганда? 
 

– Какво значи екстремист? 
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– Отлично знаеш, не си глупав – изнасяш лекции. Навсякъде по света, както  

и у нас, има крайни групировки, които си служат с всички средства, 
включително насилие, за постигане на идеите си. Риториката им е сходна с 
вашата и имаме основание да мислим, че имате нещо общо с тях. Затова 
трябваше да разговаряме. 
 

– Аз не познавам такива хора. Заедно с другите момчета, се занимаваме с 
просветителна дейност. В нашите лекции и риторика няма нищо крайно, 
просто за свикналите да слушат само лъжи, е крайно изведнъж да им се каже 
истината. 
 

– На събирането ви е имало бръснати глави, скинари. Това означава, че 
радикалните идеи не са ви чужди. Познаваш ли ги остриганите момчета, 
които са присъствали тая вечер?  

– Някои от тях ги познавам, нормални момчета, патриоти. 
 

– Знаем ги колко са нормални... Това са вандали, които са склонни да бият  
и чупят с повод и без повод. Ако някой ги надъха да правят неща с висока 
степен на обществена опасност, стават потенциални терористи. Затова 
трябваше да те предупредим, да не проповядваш антидемократични 
действия и идеология.  

– Няма такова нещо, просто избистряме историческата фактология. 
 

След още няколко минути разяснявания, ченгетата го пуснаха да си ходи. 
Съмненията, че разпитващите не са от полицията, се потвърдиха, когато Боил 
дочу от коридора, че единият пита току-що влязло ченге „Ще го държите ли?”. 
Така или иначе, нямаха основание да го задържат и лекторът бе освободен. 
 
 
 
 

*** 
 

 

Докато Боил имаше премеждия с лекцията, останалите момчета от 
българийската група също участваха в интересна случка. Разхождайки се 
привечер из града, в района на гарата забелязаха, че няколко младежа са 
заобиколили 15-16 годишно момче, а един от тях го държеше за яката и го 
заплашваше. Националистите решиха да проверят каква е драмата. 
Приближиха се и Николай подвикна: 
 

– Ей, какво искате от момчето бе? 
 

– Искат да ми вземат парите! – отговори вместо тях притиснатият младеж. 
 

28 



 
 

 

Рекетьорите – трима навлеци на около 20-годишна възраст, погледнаха 
объркани, а Калин без забавяне разби устата на най-близо разположения до 
него, което бе достатъчен знак да се омитат. 
 

– Как се казваш? – обърна се Ники към момчето. 
 

– Владислав. 
 

– Какви са тия? 
 

– Едни отрепки, рекетират за пари. Налитат само на по-малки и по-слаби. 
 

– Виж ги ти... Отиваме към лостовете, ела с нас ако искаш. 
 

– Добре – съгласи се Владислав, който нямаше против да разбере повече за 
младежите, които му помогнаха. 
 

Момчетата отидоха в парка наблизо, където имаше беседка и лост за 
набиране. Почти всеки ден националистите ходеха там да тренират, освен 
когато правеха спаринги на поляната. 
 

Дани се обърна към физически слабия Владислав – Трябва да тренираш, 
поне на лостовете. Виждаш, че винаги трябва да си във форма. Идвай тук 
всеки ден и ще заякнеш. 
 

– Знам – отговори Владислав, – Но все отлагам или ме мързи. 
 

– Няма да се оставяш на отрепките. 
 

– Вие сте различни. Сигурно сте националисти или нещо такова? 
 

– Ние сме българи, ни повече, ни по-малко – отговори Николай, – Стремим 
се да сме такива, каквито са истинските българи – свободни, достойни, 
независими, непримирими с безобразията. Не влизаме в никакви шаблонни 
определения и самоопределения. Повечето ни „сънародници” са българи 
само по паспорт, затова ти изглеждаме странни. 
 

– Де да мислеха всички като вас. В училище са само дебили. Като влезеш в 
час, все едно си в маймунарник. 
 

– Медиите и образователната система промиват мозъците на българските 
младежи – продължи беседата Качо, – Учат ги, че трябва да са нихилисти и 
материалисти. От всички страни ги атакуват с отровни течения – чалга, 
наркомания, порнография, чуждопоклонничество. 
 

– И на мен не ми е лесно в училище – намеси се Христо, – С цялата тая 
безумна сволоч; сред тия циганизирани тъпаци. Но не ми пука – силният 
отстоява себе си и не се оставя да затъне в безликата сива маса. 
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– Накратко – обобщи Калин, – Ние сме това, което другите не са; ние сме 
свръхчовеци. Ти искаш ли да си свръхчовек? 
 

Въпросът бе малко краен за Владислав, но все пак поклати положително 
глава. В това време се появи Боил, който току що се бе върнал. 
 

– Как е, българийци! 
 

– Ти ще кажеш, как мина лекцията? – отговори Николай. 
 

– Драматично. Съвсем се оляха чифутите. Някакъв урод се обадил на 
полицията за сбирка на „нацисти-радикали”. Дойдоха ченгета и ме 
задържаха, но след 2 часа ме пуснаха. 
 

– Как така бе, вярно са се олели! За една лекция да викат полиция... 
 

– Примката се затяга, искат дебилите да учат само каквото им позволят 
юдомасоните – въздъхна Калин. 
 

– Иначе не бе зле, освен наши момчета имаше и непознати лица. 
 

– Вдяват ли това, което им говориш? 
 

– Някои да, други предпочитат да са зомбита. Така или иначе – поне им се 
казва истината, който има уши да чуе, както е казано. 
 

Боил погледна към Владислав, който бе седнал на пейката на беседката – А 
кое е това момче? 
 

– Това е Влади, спасихме го от някакви боклуци, искаха да го джобят – 

отговори Христо. 
 

– Тъкмо го просвещаваме – усмихна се Дани. 
 

– Попаднал е на точните хора. 
 

– А на изпита ходи ли? – сети се Калин. 
 

– Бах ти изпита, не ми се занимава с тея тапири. Професорът е кръгъл идиот, 
знаеш как е. Никога няма да оценят напредничави момчета като нас – каза 
Боил и запали цигара. 
 

Христо се учуди – Ти не пушиш по принцип, за какво си вредиш на 
здравето? 
 

Боил отвърна с усмивка – България загива, а ти си се загрижил за здравето 
ми. 
 

– Е, все пак ние сме кръвта на България, трябва да сме здрави. 
 

– Няма страшно, Ицо, не ми е навик. В тоя ред на мисли, разбрах, че с Дани 
сте се напили сериозно миналата седмица и сте правили шоу по центъра. 
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– Да, имаше нещо такова. Случва се... 
 

– Пийте с мярка. Прекалено глупаво е да рискувате да направите някоя 
глупост пияни и да ви задържат. Освен това, трябва да сме за пример. 
 

– Така е. А и като е пиян човек лесно може да се раздрънка на неподходящо 
място. 
 

– Алкохолът е попречил на доста момчета от движението да развият 
потенциала си – отбеляза Николай, – Вярно, че сте по-малки, но пак не си 
струва. 
 

– В крайна сметка, животът е твърде кратък и трябва да допускаме колкото 

се може по-малко грешки, за да е по-голям шансът ни за доближаване до 
свръхчовешкото – уточни Качо. 
 

След като разговаряха още известно време за усъвършенстването на 
личността и грешките на развитието, момчетата се разделиха и тръгнаха да се 
прибират в различни посоки. 
 

Боил и Ники бяха в една посока и си тръгнаха заедно. Тръгнаха си пеша, 
както обикновено – в малкия град придвижването с автомобил бе по-скоро 
прищявка, отколкото необходимост. По пътя продължиха да коментират 
лекцията в университета. Ники все още недоумяваше как е възможно да я 
прекратят, и то с полиция. 
 

– Добре де, как може да те задържат ченгетата, понеже получили сигнал за 
нацистко събиране, пълни малоумници! 
 

– Знаеш как е, когато някои говори срещу системата, обявяват го за нацист, 
така им изнася. 
 

– Факт е, че някои момчета залитат доста по нацизма. Но това няма нищо 
общо – не е нужно да имаш нещо общо с нацизма, за да свалиш маската на 
юдеите и масонството. 
 

– Така е, не всички са идеологически зрели. Приемат чуждата идеология. Не 
разбират, че трябва да развием нашата, чисто българската. 
 

– След толкова десетилетия насаждан нихилизъм, дори някои националисти 
явно се съмняват, че сме способни да развием някаква положителна 
уникалност... 
 

Разговаряйки така, докато се прибират, на двайсетина метра пред тях 
видяха, че мъж на около 35-40 години вика нещо в лицето на тъмнокосо 

момиче и изглежда я заплашваше. 
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– Остави ме! – извика момичето и се опита да си тръгне, но мъжът я хвана за 
ръцете и я удари в лицето. 
 

– Ти си нищо! Ще те смачкам! – изкрещя й насилникът, след което се качи в 
черен Мерцедес и потегли. 
 

Боил и Ники бяха афектирани от гледката и бързо се насочиха към 
момичето, което седна на тротоара, плачейки. 
 

– Добре ли си, какво се случи? – попита Боил. 
 

– Нищо, добре съм... 
 

– Имаш ли нужда от помощ? 
 

– Не! – отговаряше през сълзи момичето. 
 

– Спокойно – подаде Николай ръка, – Ела в кафето, ще ни разкажеш какво 

се е случило. 
 

Момичето се поуспокои и се изправи. Тримата влязоха в близкото 
заведение, където тя им разказа предисторията на грозната сцена. 
 

– Е, този приятелят ти ли беше? Защо те удари? – попита Боил. 
 

– Не ми е точно приятел – отговори момичето, – познат е на една моя 
приятелка. Веднъж бяхме излезли с нея, запознахме се и оттогава ме 
тормози, звъни постоянно, пише ми, чака ме след работа. Озлоби се, че не му 
обръщам внимание. Иначе не съм му давала повод да ме преследва. Тая 
вечер пак ме чакаше с колата си и настоя да се кача и да ходим на кафе. Аз 
отказах, а той стана агресивен и ме удари. Заплаши, че ще ме направи 
проститутка. Каза, че ако не искам, ще убие и мен, и семейството ми... 
 

– Изглежда е някакъв бандит – прекъсна я Ники. 
 

– Да, Антон Черния, всички го знаят. 
 

– Аха, тоя ли беше, не го познах. Вярно, целият град е пропищял от него, а 
ченгетата не го закачат. От години прави каквото си иска. Ще подадеш ли 
жалба? 
 

– Не, няма смисъл. Веднъж отидох да подам, но ченгетата ме приеха с 
подигравателна усмивка. Попитах няма ли да направят нещо, а дежурният 
полицай ми отвърна ехидно „Не се прави, кифли като тебе сами си го търсят”, 
нищо не направиха. 
 

Боил я погледна замислено – Поставили са те в безизходица... Ще 

поговорим с него. 
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– Не, недейте! – отвърна тревожно момичето, – С него не може да се 
говори. Той е животно, ще ви убие и няма да му мигне окото. 
 

– Знаем точните думи. 
 

– Така или иначе, на добра воля едва ли ще те остави. Трябва някой да 
поговори с него – опитваше се да я убеди Николай, – Знаеш ли къде можем 
да го намерим? 
 

– Знам, че има къща извън града. Но постоянно е някъде в движение...  

Следващата събота ще празнува рожден ден на един от неговите хора, 
караше ме да присъствам. Запазили са ресторант „Брезите” до пазара. 
 

– Впрочем, аз съм Николай – протегна ръка младежът. 
 

– Петя – отговори момичето. 
 

– А аз – Боил. 
 

Тримата поговориха още половин час, след което си тръгнаха. Младите 
националисти нямаха никакво вътрешо колебание, че ще действат, и то на 
всяка цена. Решиха го още в момента, в който слушаха историята на Петя. 
Според начина им на мислене, всеки подобен случай се приемаше като 
възможност за разправа с паразитите. Но главният фактор, изглежда бе 
стремежът да продължат революционното дело. Местният дерибей бе 
перфектната мишена. 
 

В началото Петя не разбираше мотивите им, затова нямаше пълно доверие  
и се отдръпваше от предложението за помощ. Вероятно не бе срещала хора, 
които биха помогнали просто така, от „християнско милосърдие”, и то 
непознати. Въпреки това, появилите се изневиделица младежи имаха 
излъчване на откровеност и прямота, затова реши да им разкрие 
подробности относно Черния, който само преди половин час й посегна и 
заплашваше да я превърне в бяла робиня. А и се чувстваше в безизходица, 
влиятелният бандит явно нямаше намерение да я остави на мира. При 
пълното бездействие на полицията и липсата на близки, на които да разчита, 
вече я обземаше отчаяние и ужас. 
 

Във всяко малко градче имаше по един местен феодал, който коли и беси; 
изнудва, рекетира, контролира всяка форма на търговия и бизнес, нактратко  

– изедник. Дерибействането на такива бабаити бе отличителна черта на 
прехода, който не бе никакъв преход, а период на организиран хаос, чийто 
край не се виждаше и осигуряваше необходимите условия, за да бъде 
разградена докрай държавата и обществото. 
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– Тук вече, май ще нагазим в дълбоки води – коментираше Ники, след като 
изпратиха Петя, – И все пак, явно съдбата ни води, неслучайно срещнахме 
това момиче. 
 

– Да, Ники – отговори Боил, – Бъди сигурен, че не е случайно. В крайна 
сметка, това е нашата борба, нашата съдба. Това е знак, че е дошъл моментът 
да накажем тоя кръвопиец. Ще звънна на Качо, заедно ще мислим какво да 
правим. 
 

– Ало, как е, братко? Не, още не сме се прибрали, отбихме са да пием по 
сокче. Утре трябва да се видим... На камъка към 11, трябва да поговорим за 

нещо важно... 
 

 

*** 
 

 

На другия ден Боил, Ники и Калин се събраха на хълма, за да обсъдят срещата 
от вечерта. Калин слушаше с интерес разказа на съратниците си. Дори само 
слушайки, историята предизвика у него същите емоции, каквито изпитаха 
Ники и Боил вечерта. В него също пламтеше искрата на желанието за 
действия и разправа с негодяите. 
 

– Така е брат, трябва нещо да направим – каза с въздишка Ники, след като 

обясни на Калин за срещата с Петя, – Не може да оставим така нещата. 
 

– Как ви се видя момичето, дали наистина си заслужава да й се помогне – 
отговори с въпрос Качо. Зададе такъв въпрос, тъй като пред очите му 
изплуваха образите на немалко леконравни момичета, които бе виждал; без 
самоуважение към себе си, свикнали да се пускат на мнозина и непознаващи 
честта и достойнството. 
 

– Да, определено ми се стори свястно момиче, не е някаква повлекана – 
сигурен бе Боил, – Не е виновна, просто тоя боклук си е наумил, че ще е 
негова. 
 

– Има и друго, от години си говорим, че изроди като Черния трябва да бъдат 

изчистени, за да не тормозят хората. Това явно е шансът ни, никак не е 
случайно, че срещнахме момичето – отбеляза въодушевено Ники. 
 

– Точно това си помислих – отвърна Качо, – Явно Провидението ни показва 
пътя, насочва ни към боклуците, които трябва да почистим. 
 

– Разбрахме, че следващата седмица е запазил ресторант „Брезите” до 
пазара. Тогава ще ударим. 
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Ники бързо насочи вниманието към главния въпрос – Проблемът е, че 
нямаме оръжие. А тея гниди винаги са въоръжени. Само пушкалата на Ицо 
няма да са ни достатъчни в случая. 
 

– Така е, ако искаме да използваме възможността, трябва бързо да 

измислим нещо – угрижен бе Боил, – Нямаме нито време, нито пари да 
търсим на черно. Всъщност търсим от месеци, но без резултат. 
 

– Сещам се за една моя налудничава идея – каза с блясък в очите Калин, – 
Може би е единственият ни шанс. 
 

Боил се усмихна – О да, мисля, че се досещам. Налудничава е и то много. 
 

Ники се почуди – За какво става въпрос? Обир на магазин? 
 

– Още по-лудо. Ще конфискуваме служебното оръжие на някои ченгета. 
 

– Ха-ха, това минава всякакви граници. Идеята ми харесва, но ако се 
издъним, горим сериозно. 
 

– Затова няма да се дъним. Ще дадем шанс и на полицията да е полезна с 

нещо. 
 

– Какъв по-точно е планът? 
 

– Ще инсценираме битов скандал на улицата, когато забележим, че минават 
полицаи. Те, естествено, ще се намесят, но тогава ще ги нападнем и вържем. 
Взимаме им оръжието и изчезваме – обясни накратко Качо. 
 

– Ако ни хванат за такова нападение, не ми се мисли... 
 

– Така е, затова трябва да сме бързи и убедителни. Обикновено такива 
униформени пешаци минават по центъра. Има тъмни улички, които са 
подходящи. 
 

– Ще викнем ли Ицо и Дани? 
 

– Да, определено има нужда от помощта им. Те ще участват в инсценирания 
скандал, а другите ще повалят полицаите ненадейно. 
 

– Добре, утре се събираме всички и ще тренираме ситуацията. 
 

Следващите няколко дни тренираха замисленото нападение над 
униформени, което трябваше да осигури оръжие за акцията срещу Черния. 
Даваха си сметка, че идеята да конфискуват оръжието на полицаи, бе доста 
налудничава и крие огромни рискове, но след успешната акция срещу 
циганските бабаити от Ново село, въодушевлението им бе твърде голямо. 
 

След няколко дни решиха, че са готови да осъществят замисленото. Късно 

вечерта чакаха на една пресечка на централната улица, по която обикновено 
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минаваха по двама пеши полицаи. Дани и Ицо бяха засекли няколко поредни 
дни, че патрулиращи минават по улицата между 11 и 30 и 12 ч. След 10 ч., по 
улиците на малкото градче нямаше почти никой, особено в работни дни и 
това, разбира се, бе в техен плюс. Всички бяха в тъмни дрехи и с шапки, 
разучиха къде наблизо има камери, за да не влязат в кадър. Дани, Калин и 
Ицо бяха застанали до оградата на едно училище, докато Ники и Боил чакаха 
в тъмното, на отстрещния тротоар. На моменти им се струваше, че идеята е 
безумна, но бързо си възвръщаха увереността. 
 

Не се наложи да чакат дълго. Малко след 11 и 30, както очакваха, по 
главната се зададоха две ченгета. Ники даде сигнал към стоящите под 
уличната лампа „каскадьори” да са в готовност. Калин и Ицо притиснаха Дани 
до оградата и симулираха заплашителни действия. Започнаха да му 
подвикват и да псуват, а Дани повтаряше на висок глас – Пуснете ме, махайте 
се! Качо му удари шамар, а Ицо го блъсна. Униформените, разбира се, 
забелязаха кавгата и веднага се насочиха към агресорите. 
 

– К’во правите бе? Стой на място! – викна едното ченге, приближавайки с 

бързи крачки. 
 

– Нищо не е станало, малко се скарахме – отговори Калин, потупвайки Дани 
по рамото. 
 

– Що са бийте бе, я си вадете личните карти. 
 

Двете ченгета застанаха на метър от тях, а те бръкнаха в джобовете си, да си 

търсят документите. 
 

– На гамени ли се правите бе? Сега в районното ще видим какви сте 
бандити; вадете всичко от джобовете! 
 

В това време Ники и Боил бързо и безшумно приближиха ченгетата и се 
хвърлиха върху тях, правейки им ключове на вратовете. Униформените бяха 
едри, но по-скоро дебели, отколкото мощни. Наднорменото им тегло ги 
правеше бавни и тромави. Опитаха се да извият ръцете на нападателите си, 
но останалите трима ги хванаха за краката, така че пазителите на реда се 
строполиха на задните си части. Нанесоха им няколко удара, които ченгетата 
наричат „разсейващи” и „контролни”. Дани извади две върви от джоба си и 
завързаха ръцете им зад гърба. Без да губят време, Боил и Николай грабнаха 
пищовите им и ги прибраха под якетата си, след което петимата се оттеглиха 
по тъмните улички, към колата на Ники. 
 

Закръглените полицаи бяха напълно изненадани от нападението и 

единственото, което можаха да направят, бе да извикат няколко пъти – 
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Полиция, полиция! Стой! Стой на място! – което изглеждаше странно, тъй 
като лежаха по корем, с вързани ръце. 
 

 

*** 
 

 

Присвоеното служебно оръжие бе отнесено в импровизирания склад, който 
момчетата си бяха направили, в близост до поляната, на която тренираха. 
Складът представляваше изкоп в земята, покрит с камъни и клони. Там бе 
далеч по-безопасно да се съхранява оръжие, отколкото в домовете им. Бяха 
почти сигурни, че няма никаква следа към тях и полицията няма как да ги 
заподозре като извършители на дръзката акция, но оръжието трябваше да е 
добре скрито, в случай, че все пак стигнеха до тях. 
 

Всъщност, оставаше съвсем малко време до следващата акция, при която, 
вече конфискуваното оръжие, трябваше да влезе в употреба. Очертаваше се 
вихрена седмица на страсти и кръв. Първата крачка бе направена, въпреки че 
в началото им изглеждаше твърде налудничава идеята за подобен метод на 
въоръжаване. Очевидно, лудостта им позволи да се осъществи наглед 
абсурден план. Дързостта им се дължеше и на друг фактор – усещаха, натиска 
на времето и заплахата да останат само с бляновете да запечатат имената си 
като борци за свободна Свръхчовешка България. Тази идея обзе и 
радикализира мисленето им, така че само действията вече имаха значение. 
Разбира се, Ицо и Дани бяха по-малки, още ученици, и не усещаха в такава 
степен натиска на времето и трескавата, обсебваща еуфоричност; но имайки 
пред себе си такъв пример, не можеше да не се заразят с радикализъм. 
 

Служебните „Макаров”–и бяха заредени със стоп-патрони, така че 
момчетата трябваше да намерят отнякъде бойни. Решиха да вземат от някое 
стрелбище. За целта, Дани и Ицо отидоха в Плевен, където имаше стрелбище 
с богат арсенал. Част от патроните не изстреляха, а прибираха в ръкавите си, 
докато не ги гледаха. Всеки от тях успя да свие по 15-16 патрона, което бе 
достатъчно. Имаше още няколко души, които стреляха почти непрекъснато и 
оръжейникът не се усъмни. 
 

На другия ден Боил, Калин и Ники също отидоха да тренират на 
стрелбището, за да пестят малкото налични муниции. „Макаров” не е най-
точното оръжие, но за случая бе напълно подходящо, защото щяха да стрелят 
от непосредствена близост. Вече имаха известен опит, разбира се, с 
огнестрелните оръжия и стрелбата по живи мишени, но в случая, трябваше 
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да очакват и ответна реакция; при всички положения поне част от бандитите 
щяха да са въоръжени. Най-добрият вариант бе да не им оставят време за 
реакция, а изненадата със сигурност щеше да е на тяхна страна. 
 

– Момчета, вече сме и с двата крака нагазили в дълбокото – отбеляза Ники 

при една от срещите им, няколко дни преди замисленото разчистване в 
ресторант „Брезите”, – Знаете, че няма връщане назад. 
 

– Така е, и може би за добре – отговори Боил, – Сега вече няма да имаме 
излишни колебания. Трябва да живеем с мисълта, че няма какво да губим. 
 

– И все пак – обади се Калин, – Въпреки че превърнахме в дела някои от 
революционните си идеи, все още има врата назад, защото полицията не е 
стигнала до нас. 
 

– Вероятно и това ще стане, но ние вече имаме начертание – ще се борим 
до последно. Няма да се оставим на чифутската система. Ние сме във възраст, 
в която индивидите, особено революционните, достигат зенита си и трябва да 
използваме пламъка докрай. 
 

– Да, нашето начертание изглежда не е да живеем по шаблона – замисли се 
Ники, – Образование, кариера, женитба, и пр. И ако ще се жертваме, то 
наистина кулминацията наближава. Но все пак, за вас двамата – обърна се 
към Дани и Ицо, – Все още има време, което да оползотворите за нещо 
важно, за някакво развитие. Затова е добре вие да не рискувате в крайна 
степен. 
 

Дани и Ицо гледаха замислени светлините, отразяващи се във водата на 

близкото езеро. 
 

– Готов съм на всичко, нямам какво да губя – промълви Дани. 
 

– Нито пък аз – обади се и Ицо. 
 

– Да, знаем, разбира се – отговори Боил, – Но да погледнем така – сега сме 
ние, след няколко години – вие; а да се надяваме, че ще има верижен ефект  

и ще се явят много българи, които да доведат делото докрай и възстановят 
саракта. Всъщност, не може да се отрече, че вече и вие сте доста навътре, 
макар да не участвахте в същинското разчистване... Но така или иначе, 
оръжието отново е ограничено, а и рискът в случая е много по-голям, 
отколкото беше с манговците. За момента не можем да рискуваме всички 
вкупом да изгърмим; най-малко, някой трябва някой да продължи 
идеологическото развитие. 
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След няколко подобни беседи помежду им, Дани и Ицо приеха, че като по-
млади кадри, засега няма да взимат пряко участие в подобни акции, в които 
рискът е на живот и смърт; освен ако не е наложително. Но в случая отново 
нямаше оръжие за всички, така че и от практическа гледна точка, нямаше 
смисъл от тяхното участие. В крайна сметка, българийците решиха Боил и 
Николай да са с пищовите, а Калин трябваше да вземе едната флоберова 
пушка. 
 

Момчетата бяха на мнение, че най-много двама-трима от присъстващите на 
мутренското празненство ще носят огнестрелно оръжие, но в противен случай 
можеше да попаднат в деликатна ситуация. За местните бандити не бе 
толкова характерно носенето на огнестрелно оръжие, защото обикновено не 
им се налагаше да носят такова – в малкия град и региона нямаха особена 
конкуренция, с която да воюват, и от която да се пазят. Това бе и голямото 
предимство за родолюбците – Черния и хората му така бяха свикнали с 
овчедушието на „раята” в региона, че едва ли допускаха някой да им поиска 
сметка за дерибействата, продължаващи вече десетилетия. Феодалните 
безчинства на местните бандити бяха честа тема на разговор за младите 
националисти, още като ученици планираха физическото ликвидиране на 
Черния, което в очите им щеше да ги извиси до истински революционери. 
Чудеха се как за тези двайсетина години не са се намерили истински българи, 
които да ликвидират изедническата гад. Разбира се, действията на Черния и 
свитата му вече не бяха толкова директни и безцеремонни, както през 90-те, 
когато рекетът и побоищата посред бял ден бяха нещо нормално. И въпреки 
това, мислеха си момчетата, дори да не бе толкова активен, бандитът си 
оставаше своеобразен символ на безнаказания терор и срамно петно за 
българите, които не излъчили поне един юнак да изчисти изметта... 
 

И така, момчетата мислеха, че Черния вече не е толкова актуална 
обществена язва; до миналата седмица, когато бяха свидетели на случката с 
Петя. Тогава си дадоха ясна сметка, че подобни отрепки никога не се отказват 
от начина си на живот, чрез кръвопийство и тормоз над беззащитните. Нещо 
повече – мутрата явно се бе насочила към трафика на хора. Радикалните 
младежи приеха за знак на съдбата срещата с Петя и затова, почти без 
никакво колебание решиха, че е дошъл часът и на „тая гад”. Половината 
патрони от стрелбището бяха изстреляни, за да проверят функционалността 
на пистолетите, а другата половина остана да заредят пълнителите за акцията. 
Оставаше само да решат как точно ще щурмуват ресторанта, за да връчат 
сметката на бандита, и то с лихвите... 
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*** 
 

 

Дойде събота вечер – денят, в който местният феодал трябваше да празнува 
рожден ден на един от своите доверени хора. Месечината бе във фаза 
пълнолуние и улиците бяха осветени от меката й светлина. От ресторант 
„Брезите” се носеше мазна чалгия, съпроводена с радостни възгласи от 
компанията на Черния, която бе запазила заведението само за себе си. Вече 
приближаваше 10 часът вечерта, когато от крайречната улица се зададоха 
трима младежи, облечени в елегантни сака – това бяха Николай, Калин и 
Боил. Боил и Калин носеха на гърба си калъфи за китара, а Ники – две палки 
за барабани. Тримата действителни българи бяха решили да влязат в ролята 
на музиканти, тъй като знаеха, че в този ресторант често има музика на живо. 
 
 

Определено сценарият бе рискован, защото ако всички гардове на Черния 
бяха с огнестрелно оръжие, можеше да се окажат в примка, която сами са си 
надянали. Разчитаха най-вече на изненадата и знаеха, че трябва да я 
използват докрай, за да е успешна акцията и да се измъкнат невредими. 
 

Стигнаха пред заведението с бодри крачки, макар адреналинът вече да 
бушуваше. Отвътре се чуваше музика на живо, мутрите бяха наели момиче, 
което знаеше всички чалга-хитове наизуст, както и двама музиканти – 
единият с кларинет, другият на клавиши. Прад вратата седеше анаболен 
младеж, изпълняващ функциите на портиер. 
 

– Добър вечер, – представи се Калин, – Ние сме музиканти, идваме за 
рожденния ден. 
 

– А, не са ми казвали, нещо да не сте се объркали? То вътре има музиканти, 
те дойдоха още преди два часа. 
 

– Ние също сме от състава, колегите първо изпълняват парчета без китари,  

а сега трябва и ние да се включим.  
– Рок ли ще свирите? 

 
– Да, най-вече класически рок, но владеем всякакви стилове. Сега всичко се 

прави с китари...  
– Аха, я да ви претърся само, дайте да погледна калъфите. 

 

Охранителят отвори калъфите дополовина, като и в двата видя китари – 
едната акустична, а другата – електрическа. 
 

40 



 
 

 

– Добре, влизайте. И да не объркате нотите – ухили се здравенякът. 
 

Момчетата влязоха в ресторанта, вътре имаше около 40 души, заедно с 
персонала и музикантите. Веднага фиксираха Черния, който седеше на 
централно място. Имаше мургаво лице и тъмен поглед, облечен с маркови 
дрехи и с много златни украшения – ланци, гривни, пръстени. Той също 
забеляза момчетата и проследи с поглед движенията им, понеже му се 
сториха съмнителни. Тримата музиканти директно се отправиха към 
„колегите” си на подиума, които тъкмо правеха кратка почивка между 
песните. 
 

– Добър вечер – поздрави ги Ники и им подаде ръка, – Ние също ще ударим 
няколко парчета, но спокойно си свършете вашите, ние сме по-късно. 
 

– Приятно ми е, Десислава – подаде ръка момичето, което пееше тази 
вечер, – Не са ни казали, че ще има и други изпълнители... От кой състав сте? 
 

– Група Валидол, наскоро се сформирахме – усмихна се Боил, – Иначе сме 
свирили в различни малки банди. Момичето също се усмихна, тъй като се 
почуди какъв е репертоарът им. 
 

– Предимно класически рок, но имаме и собствено творчество, което 
широката публика не познава – разясни Ники. 
 

След като видяха, че току-що пристигналите младежи разговарят с 
музикантите, Черния и хората му приеха, че те са част от музикалния състав и 
продължиха да се забавляват, пляскайки с ръце на две танцьорки, които се 
качиха на масата пред тях. 
 

– А къде е тоалетната? – обърна се Калин към младата певица. 
 

– По коридора вдясно – посочи колежката. В това време Боил и Ники 
извадиха от калъфа електрическата китара. 
 

– Ех, много бързо се разстройва – каза с въздишка Боил, затягайки 
ключовете на струните. 
 

Калин бързо сви в коридора към тоалетната, без на някой да направи 
впечатление, че не свали калъфа от гърба си. След като влезе в тоалетната, 
извади акустичната китара и разглоби корпуса й – във вътрешността 
момчетата бяха поместили предварително скъсената пушка и двата 
„Макаров”-а. Калин зареди пушката и я постави обратно в калъфа, като 
прибра в джобовете няколко патрона, а пищовите напъха в колана си. Върна 
се на музикалния подиум, където Деси и колегите й бяха захванали нова 
песен; нещо за изневери и низки страсти. Боил и Калин продължаваха да 
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майсторят нещо по електрическата китара, която отказваше да се настрои или 
по-точно, момчетата от Валидол не си даваха мнохо зор да я настроят. Калин 
се възползва от факта, че чалгията се носеше с много високи децибели и се 
приближи до Ники, уж да му каже нещо на ухо, а след това и до Боил, като 
посочи електрическата китара, сякаш разискваха детайли около очакваните 
им музикални изпълнения. В това време, колегите му дискретно прибраха 
под саката си пищовите. 
 

Вече бяха сигурни, че ще използват оръжието, което успешно вкараха на 
мутренското празненство. За нищо на света нямаше да пропуснат 
възможността да разчистят изметта. Заредено оръжие и само няколко крачки 
разстояние... Нечовешките и нагли физиономии на местния феодал и аверите 
му предизвикаха отвращение у младите родолюбци. Това ли е бандитът, пред 
когото трепери овчедушно населението повече от две десетилетия; това ли е 
негодникът, който се разпорежда, коли и беси безнаказано в целия регион? 
Само след няколко мига усмивката му щеше да замръзне. Цялата обстановка, 
естествено, допринасяше яростта им да достигне връхна точка и да премахне 
всякакви психически бариери пред очертаващата се оловна фиеста. Мазната 
чалга, символ на общественото падение, напълно пасваше на празненството; 
като „културен” феномен, тя е тясно обвързана с появата на новоизлюпени 
бандити, пръкнали се с благословията на ДС. Обяснението е тривиално – само 
много прост, чалгизиран народ, би могъл да търпи да бъде мачкан и ограбван 
от замаскирани и явни престъпници. 
 
 

Бандитите, подгрели обилно с алкохол, бяха в кулминацията на 
празненството си и ухилени подвикваха на двете танцьорки, които се кълчеха 
полуголи на масата. Феодалът свободно ги опипваше; те работеха за него, не 
само като танцьорки. 
 

Моментът бе идеален и без да се замислят, момчетата пристъпиха към 
същинската част на купона. Боил, както бе нарамил електрическата китара, се 
насочи към масата на Черния. Вероятно някои от присъстващите помислиха, 
че ще изпълнява песни по желание. 
 

Той обаче имаше съвсем друго намерение – спря на не повече от два метра 
от Черния и погледите им отново се срещнаха. Въпреки че бе вече в известна 
степен опиянен от марковото уиски, бандитът видя в очите на китариста, че 
този човек не е музикант или най-малкото не бе дошъл, за да пее. За други 
размисли обаче нямаше време – Боил бързо извади пистолета 
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и стреля два пъти в главата на изедника, кръвта опръска масата и стената зад 
него. Двама от празнуващите, които бяха близо до „китариста”, инстинктивно 
посегнаха към него и Боил изпразни пълнителя в тях. Празнуващите 
залегнаха, а танцьорките започнаха да пищят от ужас. Служителите на 
ресторанта изпаднаха в паника, а чалгаджиите прекратиха свирнята и също 
залегнаха с ръце на главата. 
 

Както и подозираха момчетата, малка част от бандитите бяха въоръжени с 
огнестрелно оръжие – в случая само един. Най-близкостоящият до шефа си 
бандит запази хладнокръвие и бръкна в якето си, откъдето извади черен 
„Колт”, но Николай го разстреля в момента, в който понечи да дръпне 
предпазителя. На съседната маса стояха няколко назобани горили, които 
обаче бяха въоръжени само с ножове. Един от тях се изправи и тръгна срещу 
момчетата, явно нервите му не издържаха. В този момент Калин изгърмя с 
пушката и едрото добиче се строполи с пукната глава. Останалите в 
заведението не помисляха да вдигнат глави от пода и за момчетата остана да 
се изтеглят по най-бързия начин. 
 

– Всички на пода! Никой да не мърда, уроди мръсни! – крещеше Николай, 
приближавайки изхода. 
 

Радикалните родолюбци почти стигнаха до изхода, когато вратата се отвори 
и в помещението влетя мутрата-портиер с пистолет в ръка. Момчетата имаха 
предимството да стрелят без забавяне по всеки появил се на вратата субект, 
докато портиерът загуби време в ориентиране кои са свои и кои – чужди. 
Току-що презаредилият Калин отново стреля с пушката и мутрата се свлече с 
куршум в сърцето. Изходът бе разчистен и действителните българи напуснаха 
светкавично ресторанта и района. 
 

Новината за очистването на Черния се разнесе за броени минути в цялото 
градче, а скоро и в страната. Хората от съседните на заведението блокове се 
скупчиха около ресторанта и гледаха сеирджийски полицаите и 
медицинските лица, които изнасяха безжизнените бандити. Веднага 
започнаха компетентни дискусии и анализи относно причините и 
извършителите на вендетата. 
 

– Настъпил е някой от големите риби – обясняваше възрастен мъж, – Той си 
беше фактор само за нашия умрял град и тоя път са му излезли криви 
сметките... 
 

– А, ясно е като бял ден, че ченгетата са го очистили, това е работа на ДС – 
обади се друг, – Аз не знам как изкара толкова време, хитър беше... 
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– Това е руската мафия бе, те са навсякъде; решили са вече, че нямат нужда  

от него... 
 

Самите полицаи гледаха озадачени и в недоумение, сякаш невярващи, че 
местният феодал, покровител на немалко и от тях, е ликвидиран. Те не знаеха 
Черния да има реална конкуренция и мислеха, че вероятно извършителите са 
бандити от друг регион. Не допускаха, че може да става въпрос за 
разчистване, следствие на идеологически подбуди. 
 

 

*** 
 

 

Както бе и след разстрела в селото, момчетата избягваха всякаква 
комуникация помежду си поне седмица след акцията срещу емблематичните 
за града изедници. Въпреки че, според тях, бяха спазили всички условия за 
конспиративност, винаги имаше опасност в такова малко градче с двайсетина 
хиляди души население. Най-големият риск бе да не са разпознати от някой в 
ресторанта или в района. Родолюбците не забелязаха нито едно лице, с което 
да се познават, но това не гарантираше, че са били анонимни музиканти за 
всички присъстващи в заведението. 
 

Подчертано асоциалният им живот определено спомагаше да са 
неразпознаваеми за по-голямата част от населението, особено за тези, които 
запълват времето си с висене по заведенията – нещо, което радикалните 
младежи не правеха почти никога, с изключение на случаи като при 
запознанството с Петя. 
 

Срещнаха се с Петя отново, десетина дни след чистката. Патриотите искаха 
най-вече да се уверят, че няма да й дойде на ума да говори с някой за 
запознанството им, а и искаха да видят очакваното успокоение от 
премахването на изверга. Видяха се една дъждовна привечер, в малко кафене 
в района на гарата, където нямаше много хора. Момчетата прецениха, че е 
по-добре Петя да не вижда останалите „хайдути” и отново само Боил и 
Николай се срещнаха с нея. 
 

Още с появата й си личеше, че е в особено емоционално състояние, очевидно 
свързано с гръмката акция. В очите й се четеше ентусиазъм и почуда, гледаше 
проучвателно събеседниците си, сякаш да улови черти във физиката и 
характера им, които не бе забелязала при първата и единствена дотогава 
среща. Боил и Николай бяха доволни от ентусиазма и видимото 
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разведряване в излъчването на Петя. Искаха да видят добрата страна на 
иначе кървавото дело, макар така или иначе да бяха убедени в правотата му. 
 

– Разбрахте ли какво се е случило в ресторанта? – започна разговора Петя, 
след като мълчаха известно време. Разбира се, бе сигурна, че младежите 
знаят отлично какво точно и как се е случило. Просто й изглеждаше малко 
невероятно възпитаните и спокойни наглед момчета, да стоят зад акцията 
срещу местния феодал и бабаитите му. Все още не схващаше, че за техните 
действия, определящи са идеологически мотиви. Не бе срещала хора, с които 
да ги сравни и затова не бе сигурна дали трябва да се пази от тях, ако и да 
усещаше, че може да им има доверие. 
 

– Да – отвърна Боил, – Мисля, че градът може да си отдъхне. Един от 

главните душмани вече няма да безчинства. А и за теб е по-добре. 
 

– Не знам какво да кажа, наистина не вярвах, че е възможно да направите 

нещо такова. Станах причина да се стигне до смъртта на тези хора... 
 

– Първо, не са хора и второ, не е само заради теб – отговори Ники с тих, 
спокоен глас, – Това трябваше да се случи и то отдавна. Тоя боклук и 
бандитите му тероризират от години града. Хората са свикнали да живеят, 
свели глава, вместо да се изправят срещу изедниците и да ги накарат да си 
платят. Затова България затъва. 
 

– Не знам как да реагирам. Това е нереално – срещата с вас, начина, по 
който говорите... И само седмица по-късно, научавам, че се е случило това. А 
сега ви виждам едва за втори път. Сякаш сънувам... 
 

– Бъди спокойна и не говори с никой за случая – погледна я сериозно Боил,  

– Това е най-важното сега. Знаеш, че рискуваме твърди много, включително с 
тази среща. Не можеше да те оставим, видяхме, че си добро момиче. 
Понякога са нужни крайни действия. 
 

– И все пак, не разбирам съвсем мотивите ви. Начина, по който говорите...  

Явно сте патриоти, националисти... Но по принцип, виждала съм такива хора, 
повечето са по-скоро хулигани, а вие сте доста различни. 
 

– Това е медийна пропаганда, родолюбието е трън в очита на системата, 
национализмът пречи на грабителите и затова трябва да бъде оплют и 
отречен, представен в „ужасяваща” светлина. Пречи на системата, заради 
която живеем като скотове в мизерия; толерира боклуци като тоя бандит. За 
това не трябва да й се вярва нито за миг. Това да си националист е най-
основно нещо, не би трябвало изобщо да е въпрос за който и да е българин. 
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– Иначе си права за хулиганския образ – допълни Николай, – Наистина има 
момчета, чийто национализъм се изчерпва в пиянство и хаотични побоища. 
Ние се стремим към нещо друго, към истинска борба. 
 

– Откровени сме с теб и се надяваме и ти спрямо нас, Петя. Нищо повече. 
 

– Не се притеснявайте, въпреки че всичко, което се случи в последните 
седмици е шокиращо, няма как да ви навредя. Вие ме избавихте от голяма 
заплаха. Впрочем, винаги съм се чувствала националист, но не по такъв начин, 
като вас. Не съм срещала и контактувала точно с такива хора, иначе вероятно 
и аз щях да съм малко по-радикален човек. В тези времена, наистина е нужен 
радикализъм... 
 

– Това е добре. Когато те срещнахме, видяхме в очите ти, че си 
действителна българка. Действителни българи наричаме тези, които са 
носители на първичния български ген и притежават свръхчовешки потенциал 
за съществуване на по-високо астрално ниво. Затова и поемаме такъв голям 
риск, включително сегашната ни среща. 
 

– Благодаря за всичко – отговори Петя, макар за мнозина, подобни слова, 
като изречените от Боил, да бяха определено налудни. Въпреки че не бе 
свикнала да слуша подобни думи, тя чувстваше, че наистина има някаква 
особена връзка с тези младежи, може би на духовно ниво. 
 

– Чудно ми е, че не съм ви срещала по-рано. Макар че дори да съм ви 
срещала, възможно е просто да не съм обърнала внимание. Това е кофти – 
може ценните хора да са съвсем наблизо, но да ги подминеш, без да 
разбереш. 
 

– О да, така е. Още по-ценни ги прави това, че са толкова малко. Ти, казваш, 
не си срещала хора като нас. Ние също не сме срещали в нашия град 
индивиди, които наричаме новите видове – личности със свръхчовешки 
потенциал. В страната има някои, но са доста малко. 
 

– Повечето няма да са част от шестата раса – отговори Петя. 
 

– Чела си за шестата раса? – леко се почуди Боил, – Не, че това е някаква 
секретна информация, но не всеки се интересува от съдбата на човечеството, 
колкото и абсурдно да звучи. Материализмът и безверието са заместили 
почти изцяло стремежът към духовно и личностно развитие, което е 
единственият път към по-висшата форма на живот. 
 

– Да, интересувам се от такива въпроси и то доста. Аз също знам, че в по-

висшата форма на живот ще преминат само достойните. Опитвам да се 
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ръководя от духовни принципи, да се развивам интелектуално и да не се 
поддавам на масовата дегенератска пропаганда. Остава ни да се надяваме, че 
сме на прав път, но кой знае, не можем да сме сигурни. 
 

Колкото и да бе странно, разговорът помежду им се завъртя много бързо 
около новите видове и шестата раса, обречеността на закърнелите и пътят 
към четвъртото измерение. Това бе доста неочаквано, на фона на повода, по 
който се срещаха и неотшумялата в града, а и в страната, истерия около 
очистването на Черния. В същото време, не бе никак случайно – вярващите в 
скорошната обнова на човечеството, бяха в състояние да игнорират всякакви 
теми на разговор, било то свързани с прякото им участие в такива драстични 
социални катаклизми като ликвидиране на всевластни феодали. За момчетата 
подобно изключване от реалността бе нещо нормално, но определено бяха 
изненадани, че Петя е толкова близо до тях в психологическо отношения, със 
сходно светоусещане. Това още повече затвърди впечатлението, че 
ненадейната им среща не е била случайна. 
 

След като почувстваха близост от духовно естество, помежду им вече 
имаше и по-голямо доверие, така че Петя не виждаше някаква заплаха в тяхно 
лице; което, преди да ги опознае по-добре, бе обяснимо, тъй като знаеше 
само, че могат да убиват. От друга страна и момчетата усетиха, че Петя не е 
заплаха за тях, с евентуално издайничество пред полицията или на друго 
неподходящо място. Затова и решиха да я поканят на рожденния ден на Дани, 
който бе след два дни и щеше да се празнува на обичайното място в 
крайградския парк, където се чувстваха най-добре. 
 

– Ще се радваме да дойдеш, Петя – обърна се към нея Николай, – На 
другите момчета би им било приятно да видят, че има и момичета с 
нормално мислене, с български устои. 
 

– Добре – прие поканата Петя, – Изглежда е време да компенсирам 

досегашното си общуване с безпринципни мекотели. 
 

Петя щеше да разнообрази контактите си, които, по нейни думи, дотогава 
бяха само със зомбита, за което голяма роля има и фактът, че почти не бе 
пътувала извън заспалото градче, разтърсено наскоро от акцията на новите 
видове. Момчетата, от своя страна, също бяха доволни, че могат да придобият 
преки впечатления относно светоусещането на едно младо момиче, което 
изглежда имаше интелектуален потенциал, превъзхождащ този на сивата 
маса. 
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За рожденния ден на Дани, решиха да му подарят една картина на 
Мадарския конник, изобразен върху мозайка от дребни камъчета. Христо я бе 
забелязал в едно арт-магазинче от няколко седмици и определено идеята се 
хареса на останалите. От посещенията им в Мадара, родолюбците добре 
знаеха с каква първична българска сила е заредено това място и определено 
го приемаха като сакрално. Затова и нямаха съмнение, че гравюрата на 
Мадарския конник е идеален подарък за младия им съратник. 
 

На рожденния ден на Дани, родолюбците се събраха на любимото си място 
в парка, където се чувстваха на спокойствие и в естествена среда. 
Обстановката се хареса и на Петя, която в лицето на младите националисти, 
изглежда намери нови и надеждни приятели. Нещо повече – можеше да 
общува с тях открито, което почти не й се бе случвало нито в училище, нито 
сред колегите. 
 

Навсякъде властваше лицемерие, позьорска простотия и снобарщина; 
обществото бе затънало в кретенизъм и псевдоценности. Всички растяха и се 
развиваха в лъжи и дребнави интриги, без да бъдат себе си и без дори 
веднъж да се опитат да разчупят това потискащо и нечовешко статукво. Щом е 
модерно момичетата да се държат като безличностни непълнолетни курви  

– всички са такива; щом е прието момчетата да са мазни чалгаджии, 
изключенията са рядкост и минават за анормални. И така, всички живееха в 
един задушевен, античовешки еснаф на тесногръдието и простащината, 
замаскиран като широко-скроеност и модерност. 
 

Сред колцината българийци обаче, Петя бързо видя, че такова нещо няма – 
те бяха нещо като оазис в обществото и може би затова бяха толкова 
антисоциални. Те не се интересуваха от обществените норми, презираха ги и с 
право ги наричаха самоубийствени и идиотски. Никой не ги обичаше, но на 
тях, разбира се, не им пукаше. И нямаше как да им пука, когато ги мразят 
зомбита, лишени от личност и самостоятелен, независим интелект. Знаеха, че 
винаги са прави, защото дори грешките им бяха следствие от висша идея и 
жертвоготовност, която бе неразбираема за скотовете. И тъй като отказваха 
да са част от гнусния сатанистичен театър на всеобщото падение, се налагаше 
да живеят в своя паралелен свят, който обаче знаеха, че е истински, в който 
има действителен живот, а не лъжи и празна суета. 
 

Дани сипа и раздаде на всички водка в пластмасови чаши. Като цяло, 

момчетата избягваха да употребяват алкохол, особено след като мисленето 
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им се оформи в посока към свръхчовешкото. В подобни случаи и с мярка 
обаче, бе допустимо. 
 

– Честит рожден ден, Дани, нека светлината бъде с теб! – изрече в свой стил 
Качо. 
 

– Да си жив и здрав, братко – поздрави го и Боил. 
 

Ники отбеляза с тържествено-декламаторски тон – Българийци, имаме 
двоен повод за празник – нашият съратник Даниел има рожден ден, а скоро 
прочистихме града от една гнусна пиявица и изедник. Да живее България! 
 

– Да живей! – отвърнаха гръмовно останалите. 
 

– Празникът е дори троен – уточни Боил, – Сред нас е Петя; една българка, 
на която, по волята на Провидението, успяхме да помогнем. 
 

– Радвам се, че съм сред вас – отвърна на поздрава Петя. 
 

– Дани, тая година завършваш, ще кандидатсваш ли за висше? – обърна се 
Качо към рожденника. 
 

– Абе братко, за какво да кандидатствам? Ще се отърва от едни олигофрени, 
за да попадна сред други такива? За какво ми е, предпочитам да почваме 
революцията. То се е видяло, че сред това общество няма живот за хора като 
нас. 
 

– Хе-хе, напълно си полудял, така ми харесваш! Вярно е, трябва да сме 
радикални, времето го изисква. Това доказва, че сме истински българи. Прав 
си, че така не може да се живее – това общество е враг на всичко българско и 
човешко, затова не можем да виреем сред него. 
 

– Единственото решение, изглежда, е да осъществим идеята ни за Нова 

Плиска – средище на Нова България, само за истински болг-арии – напомни 
Боил за една тяхна отколешна идея. 
 

– О, да, там ще е само за индивиди със свръхчовешки потенциал, като нас – 
уточни без излишна скромност Качо, – Архитектурата ще е като на 
величествената Плиска, но технологично развита, един вид начало на нова 
цивилизация. 
 

– Това ще е общество на правдата, което ще сложи началото на Новите 
видове. Нито един нечестивец няма да може да вирее там. 
 

– Парадоксалното е, че ако още сега искаме да положим основите, ни 
трябва нещо толкова тривиално като парите. Най-малкото, за да изкупим 
земя, на която да установим свръхчовешкото градище... 
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– Не се притеснявай, Провидението ни води, ще ни покаже пътя. Възможно  

е ние да сме само вестителите, но така или иначе, Нова Плиска ще има.  
– Струва ми се, че с тея приказки за нови цивилизации и революции, ще 

стреснете момичето – направи забележка Христо, макар напълно да 
подкрепяше изказаните мисли.  

– Не, напротив – отговори Петя, – Идеята на пръв поглед е странна, но 
всъщност звучи логично да се случи нещо такова. Сякаш чух на глас това, 
което съм си мислела често, наблюдавайки обществото, но безсловесно. Аз 
също мисля, че падението на човечеството няма как да продължи още дълго. 
Трябва всичко да почне наново и основите ще положат само най-достойните. 
Може наистина да са нови видове.  

– Ето, че се събираме новите видове – отбеляза Дани, – Провидението ни 
събира. Между другото, странно е, че хубаво момиче като теб, Петя, 
разсъждава по такъв нематериалистичен начин. Жаргонно казано, мацка – 
усмихна се рожденникът. Не е приятно да го констатираме, но обикновено 
момичета с такава външност се интересуват само да си намерят чичко с 
достатъчно пари. 
 

– Така е, всеки решава за себе си – отговори Петя, – Тези, които се държат 
като парцалени кукли, не ме интересуват. Не мога да стана като тях.  

– Но сигурно ти е много трудно да удържиш и да се запазиш достойна. 
Когато околните са нравствено пропаднали, натискът е доста силен, особено 
за едно момиче. 
 

– Да си призная, имала съм моменти на колебания, дали не трябва да съм 
като тях, но слава Богу, не съм поддала. Много е важно, че ви срещнах, това 
ми дава увереност, че трябва да запазя себе си като индивидуалност. Друго си 
е, като видиш хора със сходно мислене, дава кураж. 
 

– Хубаво е да се знае, че има и жени, които мислят така. И на нас ни дава 
увереност. Впрочем, говори се за разни еманципации, а реално, ролята на 
жената е много по-принизена от преди 200 години, да речем. Да не би сега да 
е по-добре; нормално ли е едно момиче на 20 да е спала с 10 човека? Това се 
налага за нормално и повечето го вярват... Сексът го нямат за нищо! Имам 
предвид, че могат да си легнат с някой просто така, без чувства или нещо 
такова, само за материална цел или за развлечение... Накратко – парцалени 
кукли!  

– Прав си – отговори Петя, – Повечето момичета секса за нищо не го имат, 

защото мислят, че така е модерно, да са пачаври. Нямат никакъв морал, не 
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знам какви деца ще възпитават. Всъщност знам – няма да се различават 
много от тях самите. 
 

– Кажи, Петя – обърна се към нея Боил, – Не мислиш ли, че много от 
момичетата днес, на практика са неплатени проститутки? 
 

– Вярно, определението е точно. За тяхна сметка си е. 
 

– За жалост, не е само за тяхна сметка, верицата им мръсна! С това си 
поведение те срамят българското име, носят единствено позор. Наистина, 
изпитвам огромен срам като чуя, че българките имали славата на леки жени. 
Как е възможно? Тоя народ се превърна в биологичен отпадък! 
 

– А мъжете, да не би да са по-различни? – намеси се Христо, – Ако бяха 
истински мъже, нямаше да търпят такъв позор; жените им пачаври, дъщерите 
им – малолетни проститутки. 
 

– Напълно си прав, Ицо. Мъже, жени, всички са в нравствен колапс. 
Възможно ли е наистина това да са потомците на гордия български народ, 
пред който са треперили империи? – въздъхна Ники. 
 

– Не са, братко – отговори Качо, – Голяма част от тях са мелези, това е 

сигурно. В противен случай, в тях щеше да проговори гласът на кръвта; щеше 
да си проличи поне капка гордост и самоуважение. 
 

– Тогава, за кого е борбата ни? Със сигурност не за някакви мелези без грам 

самоуважение и национална гордост! 
 

– Разбира се, че не. Борбата ни е, преди всичко, за великото българско име. 

Има истински българи, на които принадлежи бъдещето. 
 

– Важното е да не допуснем да бъдем увлечени от падението на сивата, 
безформена маса, която приема всяка форма на деградация за добродетел. 
 

– А това, разбира се, е доста трудно – усмихна се Христо, – Защото означава 
живот в маргиналност, някъде извън обществото, както сме сега в този парк; 
близо до града, но не съвсем. 
 

– Спокойно – отвърна рожденникът Дани, – Винаги е било трудно, но това 
не е повод за капитулация. Веднага се сещам за думите на Ботев – „пътят е 

страшен, но славен!” . 
 

– Вярно е, няма защо да се сравняваме с тея, дето не знаят „позор ли е или 
слава” – допълни с друг Ботевски цитат Боил. 
 

В това време се чу мелодията на ”Шуми Марица” – телефонът на Калин 

звънна. 
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– Ало! Здравей! Добре съм, а ти? Сигурно, да... Най-вероятно ще дойдем. 
Добре, до скоро. Да живей! 
 

– Къде „ще дойдем”? – попита Ники. 
 

– Обади се Влади от София, да пита дали ще ходим на шествието за 20 
април. 
 

– Добре е да идем, от доста време не сме виждали хора от движението, а 
там се събират доста момчета. 
 

– За Априлското въстание или за рожденния ден на фюрера го организират? 

– попита Ицо. 
 

– Най-вероятно и за двете – отговори с усмивка Боил, – Някои даже знаят 
само за второто – но какво да се прави; особености на движението през 
„демократичния преход”. Ники, колата свободна ли е за неделя? 
 

– Да, няма проблем. Тъкмо може да мина на сервиз, че от тия тук не съм 

доволен. 
 

 

*** 
 

 

В неделя момчетата отпътуваха рано към столицата, тъй като шествието бе от 
11ч. Появиха се тъмни облаци и за кратко заваля, но скоро отново се проясни 
и изгряха не една, а две дъги на красивото априлско небе. Българийците 
усещаха особения революционен заряд, който винаги изпълва въздуха по 
това време на годината. Динамичната промяна на времето също влияеше 
върху склонните им към известен романтизъм възприятия. Скоро пристигнаха 
в София, където романтизмът винаги се долавя по-слабо, вероятно заради 
пренаселеността или нещо друго. Появиха се на площада десетина минути 
преди обявения за начало час. 
 

Момчетата се познаваха с голяма част от съратниците, които се бяха 
събрали на площада; с някои от тях често се виждаха на мероприятия и 
събори, а имаше и такива, с които заедно бяха участвали в по-радикални 
прояви, като сбивания и палежи. Присъстваха националисти от цялата страна. 
Повечето, разбира се, бяха местни – от столицата, макар и това да не би 
сигурно, тъй като много от тях бяха преселници от различни райони на 
страната, подгонени от икономическия колапс. Почти всички бяха младежи, 
много от тях минали през скинарлъка. Обикновено младите радикални 
националисти в по-ранната си възраст бяха откровени скинари, а след 20-25 
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годишна възраст, вече изглеждаха по-„цивилни”, някои търпяха изменения в 
идеологията си, търсейки по-ефективни средства за борба. Други пък просто 
„навлизаха в живота” – работа, деца, битовизми и се превръщаха в съвсем 
„нормални” хора, почти немислещи за нещо странично. Такива обаче ставаха 
обикновено тези, които са били по-скоро за модата, отколкото истински 
идеалисти. Имаше и трети вид – които не изменят привичките си дори след 
прехвърляне на 40-те – носеха си якета бомбъри, камуфлажи и всичко 
останало и изглеждаха така, както са били в началото на 90-те. Те бяха нещо 
като емблеми на движението по време на „демократичния преход”, всички ги 
познаваха и обичаха да си преразказват легенди за тях. 
 

Дружината, която току-що бе пристигнала със зеленото Волво на Ники, 
определено не се вписваше в някоя от познатите категории националисти и 
изобщо в някаква обществена категория. На външен вид, естествено, имаше 
сходства по отношение на прически и начин на обличане; идеологията им 
също бе много сходна, макар голяма част от присъстващите да бяха по-скоро 
национал-социалисти, отколкото български националисти. Две бяха 
съществените разлики, които на пръв поглед, може би не се забелязваха. 
Едната – че бяха осъзнали нуждата от напълно различен подход за 
осъществяване на идеите, да го наречем революционен; насочен срещу 
главните „бастиони на злото, деградацията и националната разруха”. Другата 
разлика – силно развитите им духовни сетива и стремежът не просто към 
политическа или икономическа, а към Цивилизационна промяна. Те бяха 
убедени, че белезите на висшата раса са не само физически, а и духовни – за 
да е истински болг-ариец, човек трябва да е на високо духовно ниво. 
Текущата цивилизация за тях бе враг на всичко болг-арийско, затова трябваше 
да бъде унищожена. Така си обясняваха и падението на родината – България 
не е Явление, което може да съществува в условията на мамонистична 
цивилизация. 
 

Новопристигналите завариха на площада около 200 души, както казахме, 
предимно младежи. Имаше и няколко чичковци, известни с опитите си да 
навлязат в политиката с програма, близка или копирана от национал-
социалистическата. Случайно или не, повечето от тези чичковци бяха доволно 
луди, което улесняваше стремежите на властта да ги изкара неуравновесени 
фанатици. Двеста човека бе сравнително добра бройка, като се има предвид, 
че редови граждани в общи линии нямаше. На подобни мероприятия, 
обикновено присъстваха само познати муцуни и рядко можеше да се 
забележат нови хора. Момчетата познаваха повечето от 
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присъстващите и поне две минути се здрависваха със съратници. Не така 
беше с Дани и Ицо, които не бяха посещавали столицата и не бяха виждали 
повечето присъстващи, освен някои, с които се бяха засичали на шипченския 
паметник, в Карлово, и на други подобни места. Те обаче нямаха и кой знае 
какво желание да се запознават с всички, тъй като бяха слушали отрицателни 
характеристики за голяма част от тях – систематично пиянство, употреба на 
наркотици, футболни вражди и подобни нездрави явления, които за 
съжаление важаха за част от движението. Някои даже ги помислиха за 
„стрейт едж”, понеже видимо показваха сдържаност и известно 
дистанциране. 
 

Христо дочу какво си казаха момчетата зад тях и се обърна тихо към Даниел 
– Чу ли ги, Дани, викат „тия май са еджове или хамъри”, хах. 
 

– Да, не знаят, че сме просто нови видове – усмихна се Дани. 
 

Иначе шествието бе добре организирано, в последните години ако не 
друго, поне откъм шествия и демонстрации, националистите бяха придобили 
немалко опит. В първите редове бяха строени младежи, носещи български и 
въстанически знамена, имаше и няколко транспаранта с националистически 
лозунги. Автомобил с озвучителна уредба съпровождаше шествието, носеха 
се обичайните песни – Боят настана, Стани, стани юнак балкански, Шуми 
Марица и пр. 
 

Калин се заговори с Влади, с когото се бяха чули по телефона. 
 

– Е, Влади, как е движението в столицата, днес има доста хора? 
 

– Ами знаеш как е тук, по принцип има хора, ама само се карат за глупости. 
Нацепиха се на хиляда организации... Липсва обединение. 
 

– Това е отколешна нашенска черта, българите изключително трудно се 
обединяват, дори когато са застрашени от гибел. Много генерали, малко 
войници. 
 

– Липсва ни и избистрена идеология – намеси се Николай, – Уж всички сме 
за една идея, но са налице твърде много различия, в някои случаи, ако се 
погледне реално, дори не може да се говори за една и съща идеология. 
Например, има някакви сатанисти, дето се правят на националисти, това е 
абсурд. 
 

– Има и такива глупаци, но не мисля, че са много – отговори Влади. 
 

– Така наречените национал-социалисти , за сметка на това пък са много, не 

можеш да отречеш. 
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– Е, какво му е лошото, и аз съм такъв. Това е най-развитата идеология. 
Фюрерът е велик. 
 

– Развита е, но не е българска, в крайна сметка. Не забравяй, че една и съща 
идеология не може да се приложи навсякъде като нещо универсално. От една 
страна, всеки народ си има особености, а от друга; въпрос на национално 
самоуважение е да изградим своя собствена идеология. 
 

– Е, добре, няма да се караме за това сега. 
 

– Разбира се, че няма да се караме, но стана въпрос за крайната нужда от 

избистрена българска идеология. 
 

В действителност, голяма част от младежите бяха видимо повлияни от 
национал-социализма и съвременните западни явления като „нео-наци”, 
„кежуъл”, „стрейт едж” и тем подобни субкултурни течения. Това си личеше 
по определените марки дрехи, които носеха и по многобройните татуси, 
предимно свързани с Третия райх. Определено се беше оформило едно 
движение на „граждански” тип национализъм, силно повлиян от 
субкултурните движения на Запад. Нещо повече – колкото и да изглеждаше 
парадоксално, модерният „краен” национализъм носеше някои черти на 
интернационализъм, именно поради директното копиране на идеология и 
стил от движенията в западните държави. Повечето приемаха това за нещо 
нормално, вероятно както някога част от хъшовете са приемали за нормални 
идеите за славянски федерации и пр. 
 

През цялото време, докато изминаваха маршрута на шествието, момчетата 
разменяха по някоя дума с някой от немалкото си приятели и познати, които 
присъстваха. Един от тях – Игнат, се поинтересува „има ли живот” в 
ловчанско. 
 

– Е, момчета, как е по вашия край? Има ли някакво развитие? 
 

– Почти без промяна – отговори Ники, – Това сме, дето дойдохме днеска. В 
общи линии, заспала работа. 
 

– А няма ли да идвате насам, нали бяхте студенти? 
 

– Няма, братко, ние завършихме, а и какво да правим тука... 
 

– Може поне работа да си намерите, има далеч по-голям шанс. 
 

– Как да ти кажа, въздуха тук не ни понася. Не е за нас тоя град. 
 

– Все пак, тук е основната част от движението, не трябва така да се 
откъсвате. А и това е мястото за водене на политическа борба, където са 
държавните и административни центрове. 
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– Не може всички да се концентрират на едно място, трябва да има 
навсякъде хора. Ако всички дойдем тук, значи сме отписали останалата част 
от страната? 
 

– Да, но само тук може да се прави нещо съществено. 
 

– Виж, Игнате, шествията и концертите не са лошо нещо, но не мисля, че 
точно по този начин ще променим историческия ход на България. 
 

– А по какъв друг начин. Не ми се вярва и там да правите нещо кой знае 
какво. 
 

– Опитваме се. 
 

Гласовитата група от около 200 националисти, опеделено привличаше 
вниманието на случайните минувачи. Много от тях спираха да гледат, а някои 
снимаха с телефоните си, любимо занимание на средностатистическия 
лумпен. Повечето, разбира се, гледаха с неодобрение или пренебрежение, 
продиктувано от овчето им съзнание. 
 

Народ, за болшинството от който националист е неудобна, опасна или 
обидна дума, не може да е друго, освен биологичен отпадък. Тази тъжна, 
очевадна истина, явно бе невидима за изпростелите „народни” маси. Освен 
всичко друго, човек, който не се чувства националист/родолюбец, по правило 
е прост и ограничен индивид. 
 

Потвърждението на тая аксиома дойде от няколко млади жени, иначе 
добре нагласени и гримирани, които се разминаха с шествието. Тъкмо в този 
момент, част от националистите скандираха: „Национална съпротива! 
Национална съпротива!”, при което една от девойките, с нечовешко 
изражение на напудреното си лице, изръси: – Съпротива срещу к’во? ...  

Калин забеляза неинтелигентната реакция на девойката и усети, че е на път 
да се вбеси за глупости, но не се поддаде на негативната емоция. 
 

Скоро шествието извървя неголемия си маршрут и стигна до пункта, където 
бе предвидено да се държи реч. Редиците от националисти се събраха пред 
няколко големи каменни стъпала, на които се бяха разположили ораторите. А 
ораторите, може да се каже, не бяха малко – споменатите около десетима 
чичковци се изправиха на импровизирания подиум. Разбира се, не всички от 
тях щяха да говорят, някои просто имаха роля да допълват сюжета с 
пламенните си погледи. Имаше и няколко младежа, които щяха да говорят от 
името на организациите, които представляваха. 
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Както и мислеха момчетата, ораторите отдадоха чест първо на Априлското 
въстание, а след това и на рождението на Адолф Хитлер – традиционният 
сценарий, с оглед преобладаващите сред движението пристрастия към 
национал-социализма. 
 

В края на речта си, един от чичковците се обърна окуражително към 
аудиторията – Момчета, някой от вас ако иска да каже нещо, да заповяда. 
Едно пълничко момче направи няколко крачки и грабна микрофона, не бе 
много ясно дали бе намислил да каже нещо определено, но погледна пред 
себе си вдъхновено и след кратко мълчание нададе няколко пъти вик „Зи-иг!” 
, на което, разбира се, момците отговаряха с „Хайл!” . Изглежда, тове бе 
всичко, което имаше да каже – кратко, но съдържателно. 
 

Петимата ловчански боили приеха с усмивка тези възгласи; отдавна считаха, 
че „фанатизма” на нашите националисти трябва да се разпалва само от чисто 
българска символика и от български герои. Затова и изпънаха десните си ръце 
– знаеха, че древните българи се поздравявали именно по този начин. 
Постоянно се опитваха да убедят родолюбците, че е въпрос на национално 
самоуважение българите да имат собствена идеология и да почитат миналото 
си на велики и независими хора с уникална култура, а не толкова като част от 
нещо общоевропейско. 
 

Българският национализъм не може да се разглежда на еднаква полоса с 
останалите, на този народ е съдено да благоденства само ако се стреми към 
свръхчовешкото; не и ако просто опитва да живурка безлико. Странното бе, че 
трябваше да го обясняват именно на националисти, наистина смутни 
времена. 
 

Повечето участници в шествието не обърнаха внимание, че след като 
достигнаха крайния пункт, където се държат речи, към тях се присъедини 
сравнително млад мъж, късо подстриган, с черно кожено яке. Вероятно не му 
бе обърнато голямо внимание, защото ораторите вече бяха захванали речите 
си и повечето младежи ги слушаха, макар повечето да знаеха едва ли не по 
точки какво ще чуят, тъй като обикновено се повтаряше всяка година. Все пак, 
някои от момчетата го забелязаха и веднага се усъмниха, че е цивилно ченге. 
Дори да не искат да бъдат забелязани, както е обикновено, цивилните 
полицаи винаги си личат и то отдалеч, а и в случая всички участници в 
шествието се познаваха и нямаше как новопоявил се в редиците им да не 
предизвика съмнение. Забеляза го и Боил, и не само го забеляза, а веднага си 
спомни, че го познава. Това бе единият от разпитващите ченгета, които го 
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чакаха в районното, след като бе задържан по време на лекцията в 
университета. По-точно, не го разпитваше, а само си записваше разговора с 
колегата му. 
 

В началото изглеждаше, че е дошъл просто да разузнае как протича 
мероприятието, тъй като даваше вид, че слуша с интерес въодушевените 
оратори. Скоро обаче, Боил забеляза, че ченгето го наблюдава и изглежда 
щеше да потърси комуникация с него. Мъжът с кожено яке всъщност 
деликатно огледа всички присъстващи, преди да забележи Боил, явно 
търсеше именно него. Действителният българин, разбира се, помисли, че 
може отново да има задържани, както след лекцията, и цивилното ченге е 
дошло да огледа обстановката, преди да дойдат униформените. Или пък 
събираше информация за присъстващите, вероятно негов колега ги снимаше 
отнякъде... Затова и след финалните „Слава на България!” и „Хайл!”, Боил 
пришпори приятелите си бързо да свият в тесните улички. 
 

– Момчета – обърна се към тях с нисък тон, – Да се изтегляме по-бързо, че 
забелязах ченге, наблюдава ни. Ицо, викни Дани и да тръгваме. 
 

Дани се бе заговорил с няколко подрастващи скинове от Габрово, с които си 
бе писал по интернет. Всъщност той бе единствения от групата, който имаше 
профил в социалните мрежи и го ползваше активно. По-голямата част от 
националистите, с които комуникираше, не бе срещал на живо. Затова и 
останалите често му повтаряха да внимава и да не си пише по „дълбоки” теми 
с хора, които познава само по интернет. 
 

Докато Христо подканваше Дани да тръгват, ченгето се приближи до Боил и 
го поздрави със спокоен глас, подавайки му ръка. 
 

– Здравей, помниш ли ме? 
 

Боил бе малко изненадан от потърсената директна комуникация, какво ли 

можеше да иска. 
 

– Вие бяхте в районното миналия месец... 
 

– Да, така е. Впрочем, очаквах да те видя тук и това бе една от причините да 

дойда. 
 

– Пак ли ще ми задавате въпроси за екстремисти, нямам какво повече да ви 
кажа. 
 

– Не, не. Не съм тук в качеството на полицай. Вероятно няма да ми 

повярваш, но дойдох по лична инициатива. 
 

– Значи все пак имаш някаква цел. Каква по-точно? 
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– От една вяра сме – отговори с утвърдително кимване неочакваният 
събеседник на Боил, – Точно затова искам да поговорим. Ще останете ли в 
София днес? 
 

– Вероятно не. За какво да поговорим? 
 

– Има за какво. Важно е за идеята. Ела тая вечер в ресторант „Лотос”, 6 
часът. Не е далеч от тук, ще го намериш. 
 

Боил не отговори нищо, но определено остана замислен. Събратята му, 
разбира се, наблюдаваха с почуда разговора със странника, който си тръгна и 
очакваха да разберат кой е той. 
 

– Тоя ченге ли беше? – попита директно Николай. 
 

– Да. Личи му, нали? – отговори Боил, правейки жест да тръгват. 
 

– От километри. Какво иска? 
 

– Беше един от разпитващите след лекцията в университета. Сега се 
представя като наш човек. Сякаш намеква, че иска да правим нещо за идеята, 
съвместно. 
 

– Наш човек-ченге? Много, много съмнителна работа. 
 

– Това са полицейски трикове – намеси се Калин, – Шансът да има такъв във 
полицията е едно на милион. Иска да получи някаква информация от теб или 
да те вербува. 
 

– Да, това е първото, което ми мина през главата. Иска да говорим тая 
вечер, в някакъв ресторант. 
 

– Ще идеш ли? 
 

– Това се чудя. Интересно какво може да иска. 
 

– Ако са надушили нещо, кофти – отговори Калин, – Макар че в такъв случай, 

по-скоро щяха да ни направят обиск. Странен подход в случая. 
 

– Абе, знаеш ли какво – обърна се Ники към Боил, – По-добре отиди и виж 
за какво става въпрос. Ако искаха да задържат някой, щяха да го направят 
днес. Опитай се да разбереш какви точно са мотивите му. Ние ще те изчакаме. 
 
 

– Да, така и ще направя. 
 

– Внимавай. Ние ще сме наблизо, ако стане нещо. 
 

Момчетата имаха няколко часа да се помотаят по прашните столични улици 

и решиха да запълнят времето, като отидат на стрелбище. Почти 
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постоянно се оглеждаха за съмнителни хора около тях, потенциални цивилки. 
В интерес на истината, всеки трети или четвърти им изглеждаше съмнителен. 
Обяснението сякаш трябва да се търси в почти повсеместната лукавост и 
неискреност, която се четеше в очите на много от хората наоколо. Разривът на 
морални ценности и устои си личеше дори по лицата на случайните минувачи 
– дали от обезверение и отчаяние, дали от зомбираност или и двете. 
 
 

Така или иначе, отидоха на стрелбище, където по позната вече схема, 
успяха да изнесат известно количество 9мм-ови патрони. Знаеха, че рискуват 
в известна степен, ако ги спрат някъде за проверка, затова Ицо и Дани взеха 
патроните и се разделиха с останалите, като си определиха час за среща. 
 

Боил пита няколко таксиджии за ресторант „Лотос” и скоро го намери в 
една тясна централна уличка. Точно в 6 ч. влезе в заведението, а Калин и 
Николай останаха да чакат в парка отсреща, като можеха да наблюдават 
изхода, за всеки случай. Ченгето вече бе там и Боил се насочи към масата. 
 

– Добър вечер – подаде ръка болг-ариеца, – Аз съм Боил, както ви е 
известно. 
 

– Здравей, аз съм Стоимен. Имах известни съмнения дали ще дойдеш, 
нормално е да си резервиран, след като ме познаваш като ченге, което те е 
разпитвало. 
 

– А като какъв трябва да те познавам? – попита, вече на ти Боил. 
 

– Както ти казах днес, вярваме в една идея. Аз съм националист, 
родолюбец, борбата ни е обща. Всичко в България трябва да се промени; 
цялата система. Отсега ти казвам – няма да те подведа, можеш да ми вярваш. 
 
 

– Но ти си част от системата и то от репресивния апарат. Откъде да знам 
дали нямаш скрити помисли, дали не са ти възложили някаква задача да ме 
разузнаеш – директен бе Боил. 
 

Сервитьорката дойде за поръчката и двамата за кратко прекъснаха 

разговора си. 
 

– Един плодов чай, ако обичате – поръча си Боил. 
 

– Да, така изглежда, давам си сметка, че е трудно да ми повярваш – 
отговори Стоимен, – Но съвсем искрено ти казвам, че съм готов да използвам 
службата си в системата в името на идеята. Не са ме пречупили. Ето, казвам 
ти открито, че работя в ДАНС, макар че е напълно забранено да говоря. 90-те 
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като тийнейджър движех със скиновете в Севлиево, от малък бях радикален, 
но после разбрах, че голяма част от сподвижниците нямат потенциал за 
сериозни неща, а осъзнавах, че е нужно много повече. Добре, че не си 
направих проблеми като повечето момчета – всички имаха досиета, някои и 
присъди. Реших да вляза в системата, да съм близо до нещата. Всъщност и аз 
съм имал досие, но ги убедих, че е било хлапашка глупост; важното е, че не 
бях съден. 
 

В това време сервитьорката донесе чайчето и го остави на масата. 
 

– Вероятно е така, както казваш – отвърна Боил, – Но защо всъщност поиска 

да се срещнем? Защо точно с мен?  
– Защото разбрах, че не сте като преобладаващите псевдонационалисти, 

които се занимават само с шествия, мачове и кръчмарски мелета. Вероятно 
знаеш, че в ДАНС има отдел, който се занимава с групи, движения и 
организации, които се считат за радикални, националистически, ксенофобски  
и т.н. Аз работя в него. Забелязах, че носите различен тип идея, не сте като 
масово познатия образ на националистите, които като цяло нямат особен 
потенциал за нещо сериозно. От пропагандните ви акции също личи, че сте 
различни; едновременно са радикални и интелигентни.  

– Не са незаконни. 
 

– Така е, не са незаконни. Но има известни съмнения, че се занимавате и с 
друг тип дейност, свързана с идеите ви. Стоимен сниши глас – Във връзка с 
разстрела на известен бандит от вашия край, имаше разработка, че сте 
замесени. Аз самия положих усилия разследването да се насочи в друга 
посока. Имаше натиск и от известна масонска ложа, да се разкрият 
извършителите.  

– Това е интересно, защо са решили, че може да имаме връзка? 
 

– Виж, имаше някои сведения, свързани с вашата група; известно е, че сте 
няколко души със сходни виждания. Знам как мислиш, че ченгетата са 
еничари. И наистина са такива повечето, тъпи еничари и слуги на системата. 
Но аз не съм като тях. Неслучайно положих усилия да отклоня следата от вас. 
 

– Ако са ни подозирали, защо не са ни викали в полицията и не са ни 
правили обиски? 
 

– Защото сведенията бяха на ниво косвени доноси. Първо стигна до нас 
информацията от обикновени доносници; пълно е с такива плужеци, може и в 
блока ти да има, и в магазина, където си купуваш хляб и т.н. Бе по-скоро 
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слух – на някои от града ви сте се сторили съмнителни, забелязали са ви 
заедно и тем подобни истории. За късмет аз пряко отговарях за тази 
разработка, насочих ги към заключение, че става въпрос по-скоро за 
несериозни слухове, отколкото за истински следи. Впрочем, много бе важно, 
че нямаше нищо съмнително в кореспонденциите ви. 
 

– Имаш предвид, че сте ни слушали, следили и т.н.? 
 

– Да – телефони, интернет, всичко бе проверено. Предполагам, не те 
изненадва. 
 

– Определено. Всеки човек с малко обща култура е наясно с методите на 

полицейщината. 
 

– Да – отвърна Стоимен, – И въпреки това, повечето не се пазят и горят 
именно заради такива елементарни неща. 
 

– Когато става въпрос за истински бандити, добре е, че горят. 
 

– Да, във вашия случай не е така – усмихна се леко Стоимен. 
 

Боил отпи от чая и проницателно погледна събеседника си – Ако е така, 
както казваш, може заедно да работим за България. 
 

– Това се опитвам да ти кажа. Няма друга причина да те потърся. Виж, в 
такава възраст, не съм първа младост, усещам, че е крайно време да направя 
нещо за България. Наближавам 40-те и не искам живота ми да мине като на 
обикновен човечец, който си гледа службата и просто се надява на по-добри 
времена. След като получих информация за вашата група, разбрах, че сте 
хора, с които може да се направи нещо значимо за идеята. 
 

– Как мога да ти вярвам? 
 

– Ще ги познаете по делата. Искам директно да пристъпим към действие и  

с това ще се убедиш, че не съм агент на системата, а агент в системата.  
– Вероятно имаш информация не само за нас, а и за действителните врагове 

на родината. 
 

– Да, трябва да удряме змията в главата. Не просто да се хабим за някакви 
дребни цели. 
 

Боил вече започна да си изгражда преценка, че събеседникът му е по-скоро 
искрен, а обикновено не грешеше, когато си правеше изводи за човек по 
излъчването му. Разбира се, предпазливостта беше задължителна, но той и 
приятелите му от доста време живееха с мисълта, че няма какво да губят, така 
че не бе твърде предпазлив. 
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– Спомена, че е имало натиск от масонска ложа – попита със спокоен глас 
Боил, – Това със сигурност спада към змийската глава. 
 

– Да, определено. Имам интересна информация за тях, ще е полезна. Когато 
се запознах с лекцията, която изнесе в университета, бях сигурен, че би искал 
да направиш повече от това, да ги разобличиш. Както и аз – говореше с 
уверен тон Стоимен. 
 

– Как виждаш нещата, какво трябва да се предприеме срещу тях? – попита 
директно Боил. 
 

– Мисля, че трябва да се опарят лекичко, за да разберат, че не могат да 
правят каквото си искат. Казах ти, решен съм на удари срещу враговете ни, 
крайно време е. Ще поддържаме връзка, ако решите, че можем да работим 
заедно. 
 

– Щом си от Севлиево – на път ти е. Може да се отбиеш ако си ходиш. 
 

– Да, често си ходя, ще се обадя скоро. Вие помислете. 
 

Стоимен извади телефона си и му сложи батерията, която предварително бе 
извадил. 
 

– Засега това е, ще си включа телефона, че може да ме търсят. 
 

– А откъде знаеш дали моят е бил изключен? – попита Боил. 
 

– Е, казах ти, че събирахме информация. Знам дори модела на телефона ти  

– доста е стар и не може да се слуша ако не разговаряш по него. 
 

– Вярно си е. И аз бях сигурен за такива архаични модели. 
 

– Разбира се, всички разговори се записват, но вие го знаете добре. 
 

На връщане от столицата, действителните българи коментираха срещата на 

Боил със служителя на ДАНС. 
 

– Дали казва истината, че е бил скин едно време? – чудеше се Дани, 
слушайки разказа за срещата със Стоимен. 
 

– Няма как да съм сигурен, но по излъчването му, мога да кажа, че има 
нещо такова. Знаете, личи си когато някой е бил част от движението. 
 

– Вярно е, друга ни е маята на националистите – каза мъдро Христо – Винаги 
се познава когато някой е от нашите. 
 

– Да, което не гарантира, че някой не може да е пречупен от системата – 

отбеляза Даниел. 
 

– И ти си прав... 
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– Аз познавам едни момчета от Севлиево, ще ги поразпитам дали го знаят – 
обади се Калин. 
 

– Имай предвид, че не е на нашите години, към 40 е някъде. 
 

– Ясно, ще питат по-дъртите ако трябва. 
 

– Как ти се стори, искрен ли е в това, което казва? Дали са такива мотивите 
му да те потърси? – попита Николай. 
 

– Както казах, стори ми се, че е националист. Твърди, че вече не може да 
търпи службащината и че е влязъл в системата, за да може да я удари в 
подходящия момент. 
 

– И този момент е настъпил? 
 

– Така изглежда. 
 

– А защо точно теб е потърсил? 
 

– Вижте, братя, явно са ни разследвали, имали са съмнения във връзка с 
акциите от последните два месеца. Разбрал е, че в наше лице има 
революционна група, която вече действа и е решил да се свърже с нас. По 
неговите думи, той самият е насочил разследването в друга насока, т.е. 
помогнал ни е. 
 

– Значи ни знаят всички. 
 

– Да! Имайте го предвид. Някой е доносничил за нас, но явно не е знаел 
нищо конкретно. А и ние се справяме доста добре с конспиративността – не са 
намерили нищо в кореспонденциите ни по телефона и в интернет. 
 

– Не трябва да се предоверяваме – каза угрижено Калин, – Щом е от ДАНС  

е много рисков елемент. 
 

– Така е, на първо време ще опитаме да научим повече за него, ще 
изчакаме.  

– От друга страна самия той си казва, че е от ДАНС – вметна Ники, – Ако 
задачата му е да събере сведения за нас, едва ли щеше да се разкрие. 
 

– И това го има. Може наистина да е идеалист. Ще се срещнем пак; каза, че 
има информация за масонска ложа, може да ни помогне да ударим змията в 
главата, както той се изрази.  

– Това ще е нещо наистина значимо, ще нагазим в дълбоките води – 
отвърна Калин. 
 

Докато пътуваха, времето отново промени няколко пъти настроението си – 

премина гръмотевична буря и заваля поредният пролетен дъжд, а след това 
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нощното априлско небе се проясни и изгря месечината, която тази вечер бе в 
магнетичен червено-оранжев цвят и изглеждаше съвсем близо, като горящ 
метеорит, спрял над земната повърхност. 
 

Родолюбците се наслаждаваха на всяка минута от тази гореща пролет, 
която им донесе твърде много емоции. Чувстваха неминуемото 
въодушевление, което обзема човешкия дух, когато живее с ясното съзнание, 
че върши нещо в името на идеалите си. А те го вършеха категорично и 
всепоглъщащо, за което най-сигурен белег бе близостта на смъртта. Няколко 
пъти те видяха смъртта в очите, която дойде по техен повик и грабна 
нечестивите уроди, за да облекчи живота на Земята и да разчисти 
територията за свещения български саракт. Знаеха, че може и тях да грабне, 
но обезсмъртяващо; с ясното съзнание, че изпълват дълга си към Велика Болг-
Ария. 
 

 

*** 
 

 

През следващите няколко дни момчетата поразпускаха психически, поради 
натрупалото се огромно напрежение от последния месец. Разбира се, това 
напрежение всъщност им носеше живителна сила, но имаха нужда известно 
време да се позанимават с обикновени занятия – освен борбите, които 
организираха помежду си, играеха също футбол и шах. Излизаха от време на 
време да пият по някоя бира, за да поразчупят антисоциалния си модел на 
живот, но само в едно заведение, което също може да се определи като 
маргинално. В него често звучеше архаична рок музика, а посетителите му 
бяха предимно артистични безработни натури и младежи, свързани с 
непопулярни субкултурни течения. Всъщност, напоследък и тея субкултурни 
движения изчезваха, като оставаха почти изключително тоя тип младежи, 
които могат да бъдат определени като Безлики – смесица от всякакви 
субкултурни движения, но с доминираща роля на мангалоиден поп-фолк и 
култ към непукизма и простотията. На фона на това идиотско унифициране, 
независимите от чалга-порнографската вълна младежи, със свой собствен 
облик и стил, все повече изглеждаха като извънземни. 
 

– Песента „Тийнейджъри от Марс” на Срам и Позор, изглежда е пророческа! 
– шегуваше се в тази връзка Христо, – Май наистина сме от друга планета. 
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Разбира се, четяха и доста книги, предимно за т.нар. Първобългарски 
период – времето на „неподправеното българско величие”, както го наричаха, 
когато в Европа е имало два държавнически фактора – България и клоновете 
на Римската империя. Калин и Боил бяха особено заинтересовани от този 
период, и бидейки убедени, че е допусната някаква дълбока историческа 
грешка, довела до западането на България, продължаващо 1000 години, 
бленуваха да възстановят българския саракт – свещена територия за 
свръхчовеци. Нещо, за което съвременните „българи” си нямаха и на идея. 
Да, прагматиците биха ги нарекли просто мечтатели, но може ли някой да ги 
обвини, че се стремяха към свръхчовешкото? 
 

Николай напоследък четеше много хайдушка и военна литература, която 
постоянно го надъхваше и му даваше примери за подражание. Като голям 
почитател на своя съименник Николай Хайтов, доста често припомняше 
негови цитати, когато спореше с някой заблуден индивид относно 
национализма и родолюбието. Впрочем, такива спорове все по-рядко се 
случваха, момчетата осъзнаваха, че ако някой до 20-годишна възраст е 
оформен като дебил, шансът да се очовечи е нищожен. 
 

– Последният истински български интелектуалец – повтаряше често Ники за 
родопския писател. Един от любимите му цитати бе от интервю, в което питат 
Хайтов „По какво съдите дали човек е интелигентен?”, а той категорично 
отговаря –„На първо място, по това дали е националист”. 
 

Кратко и ясно – кой може да претендира за интелигентност, ако не е 
изграден като личност, която отстоява правата и интересите на България? Да 
не говорим за т.нар. „интелигенция” – тя реално отсътства в България, 
заместена от продажна, малодушна и чуждопоклонническа клика. Не, тези 
хора не са природно интелигентни, а амбициозни злобари; те са заучени и 
тренирани да са роботи и слуги на чужди интереси... 
 

Момчетата прекарваха голяма част от времето си сред природата, в 
околностите на града. По това време на годината – апогеят на природното 
събуждане, нямаше как да е иначе. Хилядите разцъфтели люляци и дръвчета 
създаваха една психеделична атмосфера, която зарежда с живителна сила, 
както ги зареждаха и идеалистичните им дела. Те виждаха съвършенството на 
природата и несъвършенството на закърняващите човеци, превръщащи се в 
подчовеци. Гората ги зареждаше, а обществото ги афектираше. 
 

Затова и не можеха трайно да се успокоят – така или иначе, живееха в града 

и виждаха покварата и простотията, завладели сивите маси. 
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Неминуемо ги съпътстваше желанието, при всеки сгоден случай да наказват 
слугите на нечестивия. Така бе и един следобед, в който се бяха събрали у 
Христо, на раздумка. Христо и Дани, като по-малки, бяха по-активни в 
интернет и социалните мрежи, но и там виждаха твърде много сволоч, срещу 
която искаха да се предприеме нещо. Докато останалите си говореха, Христо 
съсредоточено гледаше нещо на лаптопа си. 
 

– Какво зяпаш толкова, Ицо – забеляза Калин, – С мацки ли си пишеш. 
 

– Не точно. Нали ми бяхте пращали за някакви дето правят акции срещу 

педофили. Какво ще кажете да пробваме нещо такова? 
 

– Може да пробваме някой път – отговори Дани, – Защо не. 
 

– Може да пробваме още сега. Направих си фалшив профил в сайт за 
запознанства и някакъв тъпак ми пише. 
 

– Направил си профил на малко момиче? 
 

– Да, Юлия, на 13 години. Пише ми някакъв на 42 години. Личи си яко, че е 
педофил. Вижте кореспонденцията. 
 

– Тоя ли е бе? – коментира Николай, – Много мазна физиономия! 
 

– О да, абсолютен педофил, личи му отвсякъде! Дали е женен боклукът? 
 

– Не го знам, не е писал много за себе си. 
 

– А, чакайте малко! – викна Дани, – Тоя го знам, преподава в езиковата! 
 

– Вярно ли бе?! Ужас... 
 

– Е не го ли знаят, че е такъв? – почуди се Боил. 
 

– Абе знаят го, ама не го махат. 
 

– Гледайте, гледайте какво пише – „Много си сладка, изглеждаш супер...  

Искаш ли да се почувстваш по-голяма?”... Предлага на моята Юлия среща, ха. 
 

– Пиши му, че искаш, направете си среща. 
 

– Чакай малко, по-леко ще го давам, да не се усети. Сега му писах, че го 
харесвам, но е много възрастен за мен. Отговаря, че това не трябва да ме 
притеснява, хаха. Пита къде ми е удобно да се видим. 
 

– Добре, пиши му, че може, ама да е близо до квартала... В градинката 
срещу ХЕИ. 
 

– Писах му, за 8 часа... Съгласен е, козелът... – „Ще съм с бяло якенце”, 
праща целувки. 
 

– И ние ще му пратим – усмихна се хищнически Качо. 

 

67 



 
 

 

Момчетата не можеха да изпуснат такъв шанс за психическо разтоварване  

– дори такива, наглед дребни акции, допринасяха твърде много за 
емоционалния им баланс. Педофилията, като една от най-отвратителните 
прояви на изродщина в обществото, нямаше как да не предизвика агресията 
им. Обикновено, подобен род педофили, като преподаватели в училищата, са 
доста хитри и предпазливи, затова патриотите бяха ентусиазирани от 
възможността да стъпчат един такъв. Радикалните стожери на правдата бяха 
запознати с развитието на доброволчески движения против педофилията, 
разпространени предимно в Източна Европа и естествено, адмирираха 
появата им. За момчетата нямаше значение дали се изправят срещу 
високопоставен негодник или най-обикновен дребен боклук – всяка 
възможност за саморазправа трябваше да се използва. 
 

Стараеха се да са внимателни, за да не подплашат наглия мръсник. Ники и 
Калин чакаха в колата, на един ъгъл с изглед към градинката, а останалите 
бяха седнали в едно малко заведение на срещуположната страна. Скоро се 
появи и похотливеца, който иначе бе учител по география. Бялото му яке 
вероятно трябваше да му придаде по-свеж вид, с който да е атрактивен за 
предполагаемото малолетно момиче, с което щеше да се срещне. Бе зализал 
прошарената си коса с гел и това в известна степен му придаваше вид на 
бисексуален педерунгел. И нищо чудно – веднъж паднал, нечестивецът се 
превръща в обиталище за всевъзможни пороци и извращения. 
 

Първи го забелязаха момчетата в заведението, затова Боил звънна на 
Калин. 
 

– Идва откъм гарата, ние излизаме. 
 

Даскалът, с бодра крачка и ръце в джобовете, вече се разхождаше из 
градината, оглеждайки се за Юлия, а Дани, Ицо и Боил се движеха зад него. 
До една пейка, посред градината, педофилът спря и се огледа внимателно, 
гледайки часовника си. Не видя никой, с изключение на тримата младежи, 
които бавно се движеха зад него, по алеята. Това явно събуди подозрението 
му и тръгна с по-бързи крачки напред, с намерение да излезе от парка. От 
горната страна на алеята обаче се зададоха другите двама ловци на мерзавци 
и това вече предизвика сърцебиенето на палавия преподавател, тъй като в 
парка нямаше други хора. 
 

Сега вече даскалът съвсем ускори крачката и окончателно реши да си ходи, 

след като усети във въздуха, че времето не е за любов. Опасенията му бяха 
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основателни – младежите идваха за него. Когато се разминаваха, Калин го 
заговори възпитано: 
 

– Добър вечер! Вие ли сте Валентин? 
 

Педофилът погледна като гръмнат – Моля? Да... Не, не... Бързо смени 
посоката и тръгна в обратната посока, но и другите му опасения се оказаха 
основателни – младежите от срещуположния край на парка също търсеха 
него. Другите трима го пресрещнаха, а Христо го хвана неучтиво за реверите. 
 

– Да не търсиш Юлия, случайно – процеди му през зъби. 
 

– Нещо сте се объркали, момчета. Пуснете ме, ей там е полицая, пуснете ме! 

 

Калин и Николай също се присъединиха към вечеринката. 
 

– Не ми казахте, вие ли сте Валентин? – повтори въпроса Калин. 
 

– Аз съм, да, защо? – отвърна с разтреперан глас даскалът, – Правите 
грешка. 
 

– Е, Вальо, падаш си по малки момиченца, а? Не си ли много дърт за 13-

годишни бе, боклук! 
 

– Объркали сте ме, просто се разхождах. 
 

– Дали? – контрира Христо, – Нали ми прати снимка, даже каза, че ще си с 
бяло яке. 
 

– Големи момчета сте, не правете глупости... 
 

– С Юлия не си говореше толкова културно – усмихна се Ицо. 
 

– Стига бе, всеки е флиртувал по нета – призна си Валентин, – Недейте така. 
 

– Всеки ли! – викна му Ники, – Всеки уродлив боклук може би, да. 
 

Даскалът се опита да се отскубне, виждайки, че на всичкото отгоре едно от 
момчетата го снима с дигитална камера. Това допълнително вся ужас в 
черната му душа. 
 

Последваха два шамара, които Дани му зашлеви – Не се бутай, гад! Когато 
воините на правдата питат, ще отговаряш! Артистичното слово на Дани 
предизвика усмивки у съмишлениците му. 
 

Боил продължаваше да снима и това беше най-големият ужас за 

преподавателя – в малкия град новината ще се разпространи светкавично. 
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– Ще пуснем видеото в интернет, негоднико. И кореспонденцията с нашата 
приятелка Юлия ще качим. Не можем да лишим хората от дон-жуановските ти 
любовни слова. 
 

Момчетата имаха желание да убият даскала, но решиха, че в случая е по-
добре да направят историята публична, защото нямаше съмнение, че ще 
разбуни духовете в крайна степен. След като го оритаха доволно в калта, 
направиха и фото-сесия с размазани по лицето му кучи екскременти. Решиха, 
че за момента това е достатъчно и се оттеглиха в падналия вече здрач. 
 

Последва седмица, в която българите не се срещаха тъй като всеки от тях 
имаше някакви ангажименти – Боил хамалстваше в склада, където имаше 
пролетно оживление и повече работа, макар едвам да понасяше профанната 
обстановка и безперспективния физически труд, а Калин имаше изпити в 
университета. Николай също бе по-ангажиран с преводаческата си работа, 
докато Христо и Даниел караха последния си месец в училище. 
 

Христо разпространи видео с любовната кореспонденция на даскала по 
география, което включваше и саморазправата в калта. Само за ден, вече 
нямаше ученик, а скоро и учител, който да не знае за приключенията на 
педофила Вальо. Като резултат, похотливия преподавател бе уволнен; но не 
за друго, а защото реномето на училището бе застрашено от пълен крах. 
Кретенията на системата отново бе демонстрирана от действията на 
полицията и прокуратурата, която се самосезира не да разследва педофила, а 
тези, които стоят зад видеото. Българийците предвидливо бяха качили 
видеото от интернет-клуб, за да не ги проследят по ай-пи адреса. 
 

 

*** 
 

 

В края на седмицата радикалите отново се събраха в своя зверилник, както 
понякога наричаха съборното си място. Ревовете на лъва от близкия зоопарк 
разтрисаха целия хълм и това създаваше психеделична обстановка в 
падналия вече здрач. 
 

– Трябва да го пуснем, казваха си от време на време младежите и не съвсем 
на шега, пийвайки студена бира, – Престъпление е така да държат животните, 
за да се снимат с тях някакви смрадливи примати. 
 

– Голямо шоу ще стане, но може да пострадат и невинни. 
 

– Невинни, ти познаваш ли невинни?... 
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Ники, от чийто телефон звучаха комитаджийски народни песни, се почуди 
защо Христо се появява сам, тъй като обикновено идваха на срещите заедно 
с Даниел.  

– Къде е Дани, братко? 
 

– Принципно учи за кандидат-студентски изпити, но да ви кажа не е само 
това. Излиза с едно момиче, затова не може да дойде тая вечер, а и през 
седмицата все нямаше време да се видим.  

– Познаваш ли я? 
 

– Визуално я познавам, от съседния клас е. 
 

– И как ти се вижда? – поинтересува се Боил, – има ли потенциал за  
действителна българка? 
 

– Ами не мога да кажа със сигурност. Наглед изглежда добре – правилни 
черти, нормални дрехи; не ходи като някаква проста чалгарка. Но само по 
външен вид не мога да определя какъв човек е точно. Знаете, че понякога 
външността лъже. 
 

– О, да, така е – отговори Калин, – Аз нали миналата година излизах с една, 
която изглеждаше с нормално ДНК, а се оказа долна овца! За една година е 
сменила четирима приятели...  

– Е, не знам, надявам се, че в случая с Дани не е така. 
 

– Дано това не го промени, още е малък и не е укрепнал идеологически – 

изрази известни опасения Николай.  
– Има някои, които никога не укрепват, просто нямат потенциал. Дани обаче 

ще се запази, според мен. Не е от вчера, достатъчно интелигентен е да 
разбере, че не става въпрос просто за някаква субкултура или мода – 
мислеше Боил.  

– Със сигурност. Но в такава възраст са възможни сътресения. Особено при 
явления като любов, влюбване, разлюбване и тем подобни. Някои се 
променят.  

– Важното е, че в наше лице има някакъв пример за развитие. 
 

– Да ви кажа какво разбрах – обърна се Калин към останалите, – Питах за 
ченгето от ДАНС, Стоимен. Едно момче от Севлиево ми каза, че имало такъв и 
бил доста активен навремето, но се отдръпнал и от едно десетина години 
почти не поддържа контакти с движението. Знаят, че отишъл в София, ама 
нищо повече. 
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– Значи, за миналото си не е излъгал – отбеляза Боил. 
 

– Дано и за настоящето е така. 
 

– Друго казват ли за него? 
 

– Не, само това. Не поддържал контакти от много време. Повечето считали, 
че се е отказал и си е станал някакъв нормален човек. 
 

– Хм, интересно. Да се надяваме, че мотивите му са такива, каквито казва. 
 

– А чували ли сте Петя – сети се Калин за тъмнокосото момиче. 
 

– Обади ми се през седмицата – отговори Николай, – Каза, че сега има доста 

работа и като попремине, ще дойде да се видим. 
 

– Какво работеше тя? 
 

– Нещо с недвижими имоти; къщи, земи, такива работи. 
 

– Какво ли си мисли за нас? Дали след като е премислила, не е решила, че 
сме просто психопати? 
 

– Едва ли. Когато говорихме, ми се стори искрена. Мисля, че наистина е като 

нас, в много отношения. 
 

Докато така разсъждаваха, телефонът на Боил звънна, отсрещният номер 

беше скрит. 
 

– Ало? Здравей. Да, тук съм. Сега ли?... Добре, да се чакаме до транспортния 
мост към стария път за Севлиево. Може да дойдат и момчетата. До скоро. 
 
 

– Тъкмо говорихме за Стоимен и той се обади. Ще мине през града, след час 
е на моста долу. Вие ще дойдете ли? 
 

– Рисковано е да отидем и тримата, така ще види и нашите лица. Все още го 
познаваме твърде малко – мислеше Николай. 
 

– Вече е тъмно, няма да може добре да ни огледа – изрази мнение Калин. 
 

– Не забравяйте, че ни е разследвал и то доста подробно. Знае кои сте, 
снимки, биография и т.н. Дани и Христо може да не ги знае. Затова ти, Ицо, 
по-добре да не идваш. 
 

– Така е – съгласи се Николай, – Ще дойдем, тъкмо да придобием някаква 
представа на живо за него. 
 

Момчетата изчакаха близо до моста, на една бивша автобусна спирка. 
Скоро телефонът на Боил отново звънна. 
 

– Да, на спирката след моста сме. Мисля, че те виждам. 
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Стоимен спря и момчетата се качиха. Караше напълно обикновен 
автомобил, който не бие на очи. 
 

– Здравей – поздрави Боил, – Дойдох с двама приятели, вероятно са ти 
познати. 
 

– Здравейте момчета. Да, може да се каже, че са ми познати. Вече знаеш 
откъде. Къде да отидем, да поговорим? 
 

– Има едно малко заведение наблизо. 
 

– А какво ще кажете да поговорим на открито. Малко бързам, а и така е по-

добре. 
 

– Тогава, да отбием малко по-нагоре, извън града, там ще е подходящо. 
 

Стоимен спря в отбивка, на километър от града, в безлюдна местност. По 
самото шосе твърде рядко минаваха автомобили, тъй като бе старо и 
неремонтирано от доста години. Тиха и спокойна вечер, чуваха се само 
хилядите щурци наоколо. Четиримата слязоха от колата, а Стоимен извади 
батерията на телефона си. 
 

– Препоръчвам ви и вие да направите същото – обърна се към младежите, 
които и без това знаеха, че така е редно. 
 

– Е, момчета, както вече знаете, казвам се Стоимен, работя в ДАНС. Отдавна 
търся истински българи, като вас, с които да правим нещо значимо за 
България. 
 

– Как реши точно с нас да се свържеш? – попита Николай, макар вече да 
знаеше от това, което Боил сподели. 
 

– Казах и на Боил, в ДАНС съм към отдела за радикални и екстремистки 
групировки, така се водят. Имаше следа към един от вас, че е свързан със 
стрелбата по местен бандит и хората му, оттам научихме в общи линии кои 
сте; разбрахме за пропагандните акции, като лекцията в университета. Аз 
обаче съм националист и то не на думи. Насочих разследването в друга 
насока, защото разбрах, че наистина се борите за България. Това е причината 
да се свържа с вас. 
 

– Трудно е да се повярва, че и в ДАНС има такива хора – изрази съмненията 

си Калин. 
 

– Така е, единици са хората с такова мислене в службите и трудно оцеляват  

– натискът е много голям. Там е най-лесно за мижитурките, които изпълняват 
заповеди машинално. Повечето ми колеги са абсолютни гъзолизци и 
плазмодии, това е самата истина. Държавният апарат работи изцяло срещу 
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българското, срещу българския народ и култура. В системата съм и виждам за 
какво става въпрос. Родолюбците се третират като заплаха за сигурността, но 
за чия сигурност – това е въпросът, който явно вълнува само нас, истинските 
националисти. 
 

– Имаш ли някакви избистрени идеи, как да водим борбата – попита 

директно Боил. 
 

– Готов съм да си сътрудничим. Разбрах е, че вие не сте някакви хулигани 
или свързани с партийните плъхове; готови сте за истинска борба. А аз мога 
да помогна. 
 

– Спомена, че масонска ложа оказвала натиск да се ускори разследването? 
 

– Да, Вней Врит, много силна ложа, подкрепя всичко деструктивно и 
тровителско за обществото. Аз обаче знам повече детайли относно интереса 
им към случая от миналия месец. Бандитът, който бе разстрелян във вашия 
град, е свързан с тях, имат общи бизнес-интереси. Става въпрос за канали за 
проституция, той е пращал момичета на запад да работят за техни хора. Но в 
крайна сметка, не се напрегнаха кой знае колко, такива бандити за тях не са 
толкова значими, защото ги заменят с други. 
 

– И такива уроди управляват държавата! – не се сдържа Николай, – 
Масонските ложи контролират обществените „върхове” . 
 

– Да, политиците от всички партии членуват в ложите. Дори в ДАНС е пълно  

с такива, затова и не се безпокоят от службите за сигурност. И аз съм опитвал 
да правя разработки по въпроса, но шефовете блокират опитите и дават 
наставления да не се занимаваме. Казват, че не било заплаха за националната 
сигурност. Хора с огромни финанси, милиони, заграбени от държавата и 
народа, но не били заплаха; заплаха са например двайсе хлапета, които се 
сбили на някакъв мач... Все пак, имам някои сведения за тях. Следващата 
седмица Вней Врит организират събиране в хотел в София.  

– Дали ще присъстват най-висшите им представители? 
 

– Най-вероятно да. Мисля, че е крайно време да почувстват яростта на 

истинските българи, които не искат да търпят сатанинските им безобразия.  
– Е, ако ударим там, определено ще разклатим системата. Тези хора дърпат 

конците на всичко, което става - упадъка, разврата и мизерията. Ще им дойде 
като гръм от ясно небе.  

– Какво бихме могли да направим? – погледна въпросително Николай. 
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– Обмислете и ми се обадете, аз ще помогна с информация и каквото мога,  

– Звънете на този номер – каза Стоимен, подавайки лист хартия, – Не е на мое 
име, но по-добре не звънете от ваши телефони. Аз ще тръгвам, имам работа в 
Севлиево. Успех момчета, да живей! 
 

– Да живей! 
 

Момчетата тръгнаха пеша по обратния път към града, обсъждайки срещата  

с агента на ДАНС.  
– Е, как ви се вижда? 

 
– Изглежда ми, че мисли като нас – изрази мнение Калин, – Доста е надъхан. 

 
 

– И на мен се стори, че вярва в това, което говори – мислеше Ниолай, – 
Вижда нещата по същия начин. Макар че нищо не е сигурно. Ама трябва да се 

рискува, няма какво да губим.  
– Все още има какво да губим, тъкмо започнахме да развиваме 

революционното дело. 
 

– Така или иначе, няма много време до другата седмица, ще трябва да 
измислим какво да правим. 
 

– Ами какво да правим, ще ги елиминираме. Крайно време е да усетят, че 
има съпротива срещу геноцида.  

– А дали няма да е по-добре да ги компроментираме по някакъв начин, да 
покажем, че си играят със съдбите на хората, дърпайки задкулисно конците 
на партии и институции? – разсъждаваше Ники.  

– Хората са толкова облъчени, че нищо няма да им направи впечатление – 
скептичен бе Боил, – При всички тия безобразия, никой не надига глас. Това 
са зомбита, няма да се стреснат, дори ако им докажем, че ги управлява самия 
дявол.  

– И все пак, може да направим нещата по-явни. Ще покажем, че политици от 
опозиционни партии всъщност са едно цяло; ченгета, бандити – всички са 
заедно на гнусните си масонски сбирки.  

– Значи трябва да се случи нещо, което да не остави съмнение, че тия 
изроди са били заедно. 
 

Антисатанистите решиха да разобличат слугите на дявола, като взривят 

експлозив на събранието им. Боил и Николай имаха представа от изработката 

на взривове, тъй като няколко години преди това искаха да 
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ударят партийни офиси със самоделни бомби. В крайна сметка, бяха решили, 
че в такъв малък град е по-добре да не рискуват с гръмка акция, но така или 
иначе, в резултат на проучванията си, придобиха познания по изработката на 
самоделка с основно вещество амониева селитра. По време на следването си 
пък, контактуваха с техен съидейник – Геле Комитата, който им показа как се 
свързва експлозив с часовник. 
 

Идеята им обаче не бе да избият присъстващите на масонската сбирка, 
макар повечето да го заслужаваха. Те бяха абсолютни противници на черния 
тероризъм – не можеха да допуснат, че ще пострадат случайни хора, което е 
твърде вероятно при поставяне на взрив. Щяха да направят бомба по-скоро с 
психологически ефект, която да предизвика шок и най-вече – да привлече 
обществено и медийно внимание. 
 

За изработката на експлозива се събраха у Николай, тъй като той живееше в 
къща и не се налагаше да търпят досадното комшийско любопитстване, 
присъщо на жилищните блокове. Щяха да направят бомба по единствената 
рецепта, която знаеха – с пероксид и селитра. 
 

– Стоимен знае ли вече какво сме решили? – обърна се Качо към Боил, 
докато премерваше прахообразното иницииращо вещество с електронен 
кантар. 
 

– Да – отговори Боил, който пък стриваше селитра с празно винено шише, – 
Вчера му се обадих от уличен телефон. Споменах му, че сме решили да има 
заря за рожденния ден. Ще мине утре насам, има нова информация. 
 

– Колко грама да сложим в пакета? – чудеше се Ники. 
 

– Не много. Както се разбрахме, целта е само да предизвикаме шок сред тях 
и да ги извадим на светло. А и не бихме искали да ги изкарат мъченици, тия 
сатанински изчадия. 
 

– Триста грама май ще е достатъчно – отмери Калин на кантара, – Целта в 
случая е да привлечем внимание, както казваш. Няма да добавяме метални 
пластини и шрапнели. 
 

– Черният тероризъм не се вписва в принципите ни. Има разлика между 
революционното прочистване на бандити и произволните терористични 
акции. Второто го правят предимно арабските маймуни. Ние сме дългата ръка 
на Провидението; когато прочистваме, засягаме само тези, които трябва, а не 
случайни индивиди. 
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В това време дойдоха Христо и Даниел, които бяха купили часовник от 
близкия битак. 
 

– Как е, Дани – поздрави Калин, – Тъкмо се чудехме да не си ни забравил, 
покрай други занимания. 
 

– Няма страшно – отговори с намигване Дани, – Знаете, че не съм 
еднодневка. 
 

– Как е приятелката ти? 
 

– Стабилна българка. Нищо общо с чалгаджийските пачаври. 
 

На следващия ден вечерта, бойците срещу световния сатанизъм имаха 
среща със Стоимен в едно задимено и слабоосветено заведение, което 
предпочитаха заради маргиналната обстановка. Разбира се, „крайните” 
младежи бяха маргинали дори сред маргиналите. Останалите посетители, 
повечето от които пост-хипарски пияндета, ги гледаха с нетрезви погледи и се 
чудеха що за хора точно са, но не смееха да ги питат. Скоро се появи и 
Стоимен, облечен спортно и с бейзболна шапка. 
 

– Е, какво намислихте, съратници? 
 

– Ще е добре да осветлим сбирката на тея дяволски слуги – отговори Боил,  

– Да привлечем внимание. Какво ще кажеш да поставим взрив? 
 

– Идеята е добра. Но с бомбите има сериозен риск от непредвидени 
обстоятелства. 
 

– Мислим да е малък взрив, несмъртоносен. Колкото да предизвика истерия 
и ужас. 
 

– Хм, добре. Определено ще има ефект, а вероятно и медиите ще реагират 

бързо, такова нещо не може току-така да се покрие. Ще се справите ли с 
експлозива? 
 

– Ще се справим, знаем една рецепта. Може да се каже, че е готов. По 
телефона спомена, че имаш нова информация? 
 

– Да. Сбирката им ще е в хотел „Мизия” в Плевен. Решили са да не е в 
столицата, вероятно с цел да не привличат много внимание. Така да се каже, 
идват ви на крака. 
 

– Явно усещат къде е веселбата – намигна Калин. 
 

– Стигнах до интересна информация във връзка с целта на събирането. Ще 

имат гост от САЩ, американски евреин от тамошната ложа на Вней Врит, 
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който ще ги посвети в новите постижения на психотрониката и технологиите 
за манипулиране на човешкото съзнание. 
 

– Психотроника... Съвременното средство за невидим геноцид. То е ясно, че 
такива сатанински изчадия няма да се събират за нещо хубаво. 
 

– Няма нищо човешко в жидо-масонските изроди; за тях хората са просто 
производителен добитък. Идеята ви за несмъртоносен взрив не е лоша, но не 
знам дали трябва да сме хуманни с такива изроди. 
 

– Все пак, може да стане фал, рисковано е с взривовете. Не може да 

рискуваме с невинни хора. 
 

– А от тукашните масони, дали ще присъстват някакви интересни фигури? 
 

– Както говорихме, при тях членуват хора от всички по-големи партии; 
сигурно е, че ще имат представители. Естествено, техни са повечето 
влиятелни бизнесмени, така наречените правозащитници и тем подобни. 
Имам данни дори, че ще присъстват и мои колеги от ДАНС и няколко висши 
ченгета. 
 

– И какво излиза – вие трябва да ги следите, а в същото време някои от вас 

са едни от тях? 
 

– Именно, излиза, че сме шизофреници. Функцията на службите формално  

е да пази родината ни от заговори и подривни организации. На практика 
системата работи, за да улеснява всичко, което е против България; което 
разгражда и убива... Сигурни ли сте, че не ви трябва помощ за експлозива? 
 

– Да, пробвали сме рецептата, работи. Въпросът е как ще го поставим 
където трябва. 
 

Стоимен извади бележка от джоба си. – Тук е информацията, която съм 
събрал; дата, час, предполагаеми гости. В хотела има зала за конференции на 
втория етаж, трябва по някакъв начин да влезете там през деня. Имате ли 
някакви идеи? 
 

– Може да се представим за техници и така да влезем – отговори Боил, – 
Виждам, че събранието на античовеците е в неделя. Това би следвало да ни  

е от полза – вероятно ще има по-малко ръководен персонал и ще можем по-
лесно да ги заблудим.  

– Хм, интересно... Само че рецепционистът ще иска да провери кой ви е 
пратил.  

– Да, това вече е проблем. 
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– Най-вероятно наистина няма да е там управителя, затова ще го потърси по 
телефона. Може да заглушим телефоните, за да не може да направи връзка. 

 

– Откъде да вземем заглушител? 
 

– Такива джаджи ги продават свободно в интернет, но няма време да 
поръчвате. Утре ще ви пратя по пощата. Ще го носите със себе си и ще 
заглушите телефоните в хотела. 
 

– Значи, все пак ще опре до късмет работата, дали ще ни повярва 

рецепционистът. 
 

– Късмет и упорство. Късметът винаги играе. Не забравяйте – каквото е 
писано. 
 

– Да се надяваме, че ще се получи. 
 

– А тия кръвопийци, не се ли притесняват да се събират на обществени 

места? Може да ги разпознаят? 
 

– Не се притесняват. Такива сбирки се представят обикновено като бизнес-
срещи, тия от хотела едва ли знаят за какво точно става въпрос. А и да знаят - 
не им пука, всеки се интересува само да му платят. 
 

– Психотронни оръжия – замисли се на глас Боил, – Повечето хора дори не 
вярват, че съществуват, а в същото време с тях спокойно могат да моделират 
психиката им и да ги убият. Сигурен съм, че немалко от самоубийствата и 
психическите сривове са резултат от прилагане на психотроника. 
 

– Абсолютно. Това е още една тема, която необяснимо защо е табу в ДАНС. 
Получавали сме много сигнали, че у нас действат екипи за зомбиране, 
предимно американски и руски, но отгоре спускат да не се разследва. Нещо 
повече – хора от нашите служби разполагат с такава апаратура и периодично 
атакуват с нея. На практика, никой не е застрахован. С такава апаратура може 
да се въздейства комплексно – разстройване на физиологията, увреждане на 
органи, причиняване на туморни заболявания, загуба на разсъдък, 
самоубийства... Хората си нямат представа какво се върши у нас, и не само у 
нас. 
 

– Ще е много добре, ако успеем да извадим на показ и целта на жидо-
масонското събрание. 
 

– О да, интересно медиите как ще го представят. Вероятно ще опитат да 
замажат нещата, но ще им е трудно... Е, братя българи, успех и до скоро. Ще 
държим връзка. 
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– Стоимене, почакай – спря го Боил, – Бихме искали да се вречем, за идеята. 
Носим икона. 
 

– Добре, да излезем отвън – съгласи се Стоимен. 
 

Четиримата излязоха от заведението и отидоха на едно тихо място, където 
имаше огромни вековни букове. Николай извади неголяма икона на Христос, 
изобразен архаично и почти схематично, която носеше със себе си. 
 

Изрече кратки клетвени слова, които всички повториха – В името Господне, 
вричам се да остана верен на Бог и България, и да не предам съидейниците 
си, бойци за възстановяване на великия болг-арйски саракт. Амин. 
 

Клетвените слова далеч не бяха канонични, но за българийците бе твърде 
важно да се врекат заедно във вярност към делото, още повече с отскоро 
познатия им Стоимен. Много добре осъзнаваха, че ако той не е вярващ, дори 
една клетва не би била пречка да ги предаде, но така или иначе, бе важно за 
укрепване на душевното им и психическо равновесие. 
 

В следващите няколко дни изпробваха няколко експлозива в околностите 
на града, около руините на някогашна вила. При първата проба, в очакваната 
минута не последва взрив и това предизвика известен смут. Приближавайки 
се на нокти, Калин установи, че батерията на часовника е изтощена и 
часовникът просто е спрял. Затова и се подсигуриха, като купиха от най-
скъпите батерии. Нагледно изчислиха, че за да не предизвика летални 
последици, експлозивът трябва да е не повече от 200-250гр. По куриер 
получиха заглушителя за телефони, който Стоимен обеща да прати. Беше се 
подписал, разбира се, с други имена – Крум Горанов.  

В пакета обаче намериха и кратко писмо от Стоимен, в което им 
препоръчва да използват компютърна програма за обсебване на телефонни 
номера – т.е., даден номер свързва автоматично всички изходящи набирания 
с използващия програмата компютър. Николай успя да инсталира програмата 
от интернет-адреса, който Стоимен им бе написал. Очевидно технологичен 
способ, който за момента бе на разположение предимно на службите за 
следене. 
 

 

*** 
 

 

В неделното утро тримата отпътуваха към Плевен, за да саботират 

мероприятието на сатанинските слуги. Имаше доста въпросителни около 
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осъществяването на плана, очевидно разчитаха и късметът да е на тяхна 
страна. От информацията, която им предостави Стоимен, придобиха известна 
представа за организацията и разположението на помещенията в хотела. 
Наистина можеше да се очаква, че като в неделен ден, ще присъства само 
обслужващия персонал. 
 

Боил и Калин щяха да влязат в хотела, преоблечени в работнически 
униформи на ел-техници. За дегизировка, Боил си бе залепил голяма брада, 
а Калин бе с дълга руса перука.  

– Това е номера на рецепцията, нали? – попита Николай, пишейки на 

лаптопа си.  
– Да, така е в указателя – отговори Боил. 

 

Ники набра номера, отсреща се чу – Хотел „Мизия”, добър ден. Ало? – никой 
не отговори и рецепционистът затвори. 
 

– Не съм му затворил. Сега всички изходящи обаждания се свързват с моя 
компютър. Отивайте. 
 

Двамата техници слязоха и се отправиха към рецепцията на хотела, носейки 
куфарчета с ”инструментите си”. Във фоайето имаше само един охранител – 
строен младеж, изтупан с червено-черна униформа. Зад рецепцията скучаеше 
слабо момче на 22-23 години, което леко се изненада при появата на 
техниците. 
 

– Добър ден! С какво мога да ви помогна? 
 

– Добър ден – отговори Качо, – Ние сме ел-техниците, обадиха ни се 
сутринта да проверим таблото на втория етаж. 
 

– Така ли? С кой сте разговаряли? 
 

– Давидов, мисля, че е управител. 
 

– Не са ми казали. Сега ще проверя. Рецепционистът набра номер на 
служебния си телефон, без да подозира, че обаждането се прехвърля към 
компютъра на Николай. 
 

– Ало, Боре, дойдоха ел-техници за втория етаж, предполагам с теб са се 
разбирали? 
 

– Да, аз ги викнах, имаше проблем с напрежението – отговори Николай, – 
Трябва да го регулират. 
 

– Ясно, до скоро. Младият хотелиерски служител взе ключа от стената и го 
подаде на Калин. 
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– Ето, това е за таблото. 
 

Боил и Качо се качиха на втория етаж и отключиха таблото, симулирайки, че 
работят по него, а в същото време се оглеждаха за конферентната зала. Не бе 
трудно да я намерят – имаше табела над вратата, но бе заключено. Докато се 
чудеха как да вземат ключ за помещението, забелязаха, че чистачка се насочи 
към залата и влезе да чисти. 
 

– Трябва да има ключове за целия етаж – мислеше Боил, – Ще й кажа да 
погледнем осветлението в някоя от стаите, а ти направо действай. За 8 и 20, 
нали? 
 

Боил отиде при чистачката и я увери, че трябва да проверят ел-
захранването в една от хотелските стаи. Както очакваше, хигиенистката 
носеше връзка ключове за целия етаж и се съгласи да отключи стая в дъното 
на коридора. Боил светна неколкократно лампите, включи и изключи 
климатика и провеждаше мними телефонни разговори с колегата си. 
 

Без да се бави, Калин влезе в конферентата зала, където имаше голяма 
правоъгълна маса и техника за прожектиране. Извади пакета с подаръка за 
нечестивите и го залепи под масата със секундно лепило и тиксо, 
настройвайки алармата на часовника за 8 и 20. Всичко за празненството 
изглежда беше готово. 
 

На тръгване, момчетата оставиха ключа на рецепциониста – Ето, мерси. 
 

– Всичко нормално ли е? – попита младежът. 
 

– Да, урегулирахме напрежението, сега е нормално – отвърна Калин. 
 

В това време, покрай рецепцията минаха две жени на около 30, с къси поли 
и много грим – очевидно проститутки.  

– Да няма карнавал на леката плът? – подхвърли Боил на рецепциониста. 
 

– Ха-ха, не точно – ухили се младежът, – Приемаме бизнес-среща тая вечер. 
Знаете как е, поръчват си компания. Отпускат се хората.  

– А, как така – престори се „техникът” на изненадан, – Не е ли неморално? 
 

– Е, айде сега, и те са хора – ухили се още повече хотелиерския служител. 
 

– Може би си прав... Приятна служба.  
– Мерси, и на вас. 

 

До часа на купона имаше доста време, така че радикалните родолюбци 

уплътниха времето си с разходки из града, след като изхвърлиха ненужните 
им вече служебни дрехи и перуки. Оставаше голямата въпросителна – дали 
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още същия ден служителите на „Мизия” щяха да разберат, че „ел-техниците” 
не са пратени от никой, свързан с хотела, и дали това щеше да доведе до 
провал на акцията? 
 

По-късно през деня, рецепционистът все пак се чу с оригиналния 
администратор и го информира, че техниците са си свършили работата, което, 
разбира се, предизвика неодумение – „Какви техници? Не си ми се обаждал? 
С кого си говорил?”. Администраторът се появи в хотела в следобедните 
часове, нарушавайки неделната си почивка. Последва трескаво претърсване 
дали не липсва нещо на втория етаж, но всичко си беше на мястото. След като 
решиха, че няма нанесени щети и липси, решиха да не информират 
управителя на хотела, за да не бъдат санкционирани за гафа, който са 
допуснали. Надяваха се да не е нещо сериозно, макар да усещаха, че 
мнимите техници не са ги навестили просто за развлечение. 
 

Когато наближи 8 часът вечерта, антисатанистите спряха с колата на стотина 
метра от хотела, тръпнейки в очакване. Очаквано, около и в хотела настъпи 
раздвижване; пристигаха множество лъскави автомобили, от които слизаха 
мазни уроди, повечето с костюми и вратовръзки. Както бе и според 
информацията на Стоимен – пристигаха партийци, бизнесмени, ченгета, 
лидери от подземния свят, адвокати и пр. Всички от тях – с претенции за елит, 
а всъщност, личностно деградирали отрепки, наградени с по-висок стандарт 
от сатанинските им господари, за да слугуват и работят против народа си. 
 
 

Членуването им в масонски ложи бе продиктувано преди всичко от 
себелюбието и егоцентризмът им. Искаха да се чувстват като „едни от 
избраните”, извисени над простолюдието. Всъщност, това доказваше 
единствено върховната им простотия и неинтелигентност, защото само един 
идиот и простак може съзнателно да работи против страната си, в замяна на 
пари и лукс. Дори с по 10 висши образования, дори специалисти в своите 
области – т.е. специалисти в един или друг вид далавера, те си оставаха 
прости, дебилни изроди. Амбицирани и злобни, Юда бе техният идеал и 
затова се чувстваха на мястото си в юдео-масонските организации, в които 
членуваха. 
 

Наблюдавайки лукса и тежестта, която си придаваха кръвопийците, 

действителните българи се питаха дали не е по-добре да очистят всички. 
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– Погледнете тея античовеци – възмущаваше се Боил в колата, – Живеят 
охолно за сметка на всенародното ни падение. Май щеше да е по-правилно 
да нахлуем и да ги разстреляме до един. 
 

– Спокойно – отвърна Калин, – На всички ще им дойде времето. Ако тая 

вечер мине по план, ще им нанесем сериозен удар, не само по 
присъстващите. 
 

Към 8 часът специалните гости на хотела се качиха на втория етаж и заеха 
местата си в конферентната зала. Току-що бе пристигнал очакваният им 
„брат” от САЩ – около 60 годишен американски евреин, специалист по 
психотроника, който се появи с лимузина и придружаван от двама 
охранители, носещи по един куфар в ръка. При появата му, останалите 
жидопоклонници го поздравиха с мазна усмивка и преиграни „зидарски” 
жестове. Сатанинската сган се пренесе на втория етаж, а долу останаха само 
част от охранителите им, които внимателно оглеждаха всеки, който влиза и 
излиза от хотела. 
 

Масоните се настаниха по местата си в конферентната зала, като преди това 
изпяха кратка песен на латински, във възхвала на Бафомет – юдо-сатанинския 
идол. Директно пристъпиха към основната задача на събранието – лекцията 
на „майстора” им от САЩ Аарон Леви. След като отвори куфарите, които 
носеше и включи личния си компютър, юдоамериканецът започна лекцията 
на английски, а неразбиращите езика си сложиха слушалки с преводач. 
 
 

– Скъпи братя, знаете, че съм тук във връзка с един много важен аспект от 
технологичното развитие, който ни вълнува от десетилетия – психотрониката 
и средствата за контрол от разстояние. Ние, Избраниците, сме особено 
заинтересовани от възможностите да влияем на простолюдието и да 
контролираме техните мисли, за да не се появят фанатици и радикали, 
оспорващи нашето законно право на власт над обществото. Сега ще ви 
демонстрирам някои възможности на апаратурата. 
 

Англоговорящият масон щракна няколко пъти с мишката на лаптопа, 
отваряйки специална програма и започна да движи ролера на мишката. Във 
въздуха за кратко се усети леко свистене. Внезапно присъстващите се хванаха 
за главата, някои видимо изпитващи болка. Масонът щракна отново с 
мишката и отново се обърна към „братята” си. 
 

– Братя, знаете ли какво е това? Най-обикновен инфразвук, който е 

недоловим за слуха, но въздейства физиологично и причинява силно 
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главоболие. При продължително въздействие може да доведе до 
обезумяване, физиологичен срив и летален край. Сега с тази честота ще 
направим нещо друго. Затворете очи. 
 

Масонът продължи да работи с компютъра си, въвеждайки някакъв текст на 

клавиатурата. Лаптопът му бе свързан с апаратурата в другия куфар, някаква 
неясна метална конструкция. 
 

Секунди по-късно, електромагнитното въздействие очевидно даваше 
резултат. Присъстващите придобиха притеснен и съзерцателен вид, някои 
явно се уплашиха. 
 

– Е, какво почувствахте, избраници на светлината? Появиха ли се неволно 
някакви образи в съзнанието ви? 
 

– Звяр, чудовище, върколак... – Видях зли духове... – започнаха да отговарят 
присъстващите с трепет в гласа. Масонът обърна лаптопа си към тях, за да 
видят картината на монитора – някакво митично чудовище с три очи. Това 
предизвика възклицания на почуда сред тях. 
 

– Братя, както се досещате, могат да бъдат внушени различни мисли и идеи 
чрез тази апаратура. За доброто на нашето общество, аз съм тук да ви 
демонстрирам тези възможности. На практика, можем да извадим от строя 
всеки, който представлява някаква заплаха. 
 

Докато масоните се дивяха на психотронната лекция, момчетата в колата 
вече бяха в трескаво очакване на уречения час. Дали няма да засече 
механизма или часовника да спре? Адреналинът се повишаваше със всяка 
секунда и това бе нормално. 
 

– Колко стана часът? – попита за пореден път Ники. 
 

– По моя и 22 – погледна угрижено Боил. 
 

– Може да има малко разлика спрямо нашите часовници – опита се да е 
спокоен Калин. 
 

В този момент се разнесе тътен и парчета от прозорците на втория етаж 
полетяха по улицата. Малкото хора по улицата се разбягаха панически. Част от 
хотелския персонал хукна навън, гледайки към втория етаж и очаквайки нови 
взривове. 
 

Младите антисатанисти, естествено, веднага потеглиха с колата и бързо 
напуснаха града. Сега големите въпроси бяха какви са пораженията и дали 
медиите ще вдигнат шумотевица. Само след петнайсетина минути телефонът 
на Боил звънна. Той обаче не вдигна, за да не бъде регистринан разговор в 
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тази зона, тъй като още бяха по средата на пътя. Когато телефонът отново 
иззвъня и бяха на територията на родния си град, вече можеше да вдигне. 
 

– Ало? – Момчета! – чу се гласът на Стоимен, – Вече стана голяма суматоха, 
няколко екипа тръгнаха към Плевен. Ще видите по медиите как ще мъчат да 
извъртат и мажат... Поздрави, до скоро. 
 

Момчетата отидоха у Ники, където веднага пуснаха телевизора. Течеше 
новинарската емисия, а вече имаше репортери от мястото на събитието в 
Плевен. Репортерката обобщаваше информацията за случая: 
 

– Това, което знаем до момента е, че към 8 и 20 тази вечер, в хотел „Мизия”  

в Плевен е избухнал експлозив. По това време в помещението се е 
провеждала бизнес-среща с високопоставени гости. Засега няма данни за 
жертви от взрива, трима души имат по-сериозни травми, единият е 
гражданин на САЩ.  

– Сега до мен е лейтанант Петков от областна дирекция на МВР-Плевен – 

продължи репортерката...  
– Господин Петков, с каква информация разполага МВР до момента? 

 
– До момента информацията ни е, че в хотела е имало бизнес-среща, по 

време на която е взривен експлозив. Тепърва колегите ще уточняват 
естеството на взрива и вероятните извършители... До момента нямаме данни 
за жертви.  

– Все пак, има ли предположения какви може да са мотивите, кой е бил 

целта на взрива?  
– Работим по различни версии, но вероятно има засегнати бизнес-интереси 

на трети лица. Сега е важно да не политизираме случая.  
– А как ще коментирате слуховете, че присъстващите са били членове на 

масонска ложа, сред които политици, служители на МВР и лица от подземния 
свят?  

– Не мога да коментирам несериозни неща... Това, което казвате, е 
непотвърдено... Благодаря ви. 
 

– Мисля, че постигнахме основната си задача – констатира Ники, – Медиите 
вдигнаха шумотевица. Искат, не искат, журналистите ще трябва да дискутират 
някои въпроси. Най-вече, какво правят заедно ченгета, прокурори и бандити. 
 
 

– Най-важното е, че вече се чувстват застрашени. Развалихме им рахатлъка 
на тея жидовски слуги! 
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*** 
 

 

Взривът на масонското събрание вече запали фитилите на цялата 
антибългарска държава, във всички институции и държавни учреждения 
настъпи ужас, смут и паника. По простата причина, че всички те, от 
върхушката, добре осъзнаваха срещу кого е насочена атаката. А именно – 
срещу цялата система. Разбира се, това се отнасяше най-вече за най-висшите 
представители на властта, т.е. най-високопоставените слуги на еврео-
масонската чума и световното зло. По-нисшите, обикновените наемници, 
нямаха интелектуалния потенциал да схванат от какво те самите са част и 
срещу кого е насочена атаката, какви са подбудите й. Те нямаха интелекта да 
схванат кои точно са болг-арийците, националистите за тях бяха просто 
крайни лумпени. 
 

Държавата впрегна всички ресурси да открие извършителите, всички звена 
на ДАНС и МВР бяха ангажирани с „терористичната атака”. Когато невинни 
българи бяха потърпевши от мутренско-цигански терор, всички тези звена 
оставаха дълбоко скрити и пасивни, спяха непробудно и пет пари не даваха, 
че в еди кое си градче или село, беззащитни хора са нападани и садистично 
убивани. За сигурността на видните кръвопийци обаче, службите за сигурност 
бяха винаги на линия, пределно мобилизирани. 
 

– Какво става във вашия регион? – викаше гневно главния секретар на МВР,  

в разговор с местните началници от Централна северна България. Нападения 
над полицаи, разстрели, а сега покушение срещу хора от управленския елит! 
Докога ще дремете, за какво съм ви назначил? От ДАНС ми звънят по пет пъти 
на ден, всичко се гледа под лупа!  

– Шефе, проверили сме целия контингент, държим ги из късо. Нищо не 
знаят, явно имаме работа с някакви външни диверсанти... Проверяваме ги 
един по един, засега у никой не сме намерили връзка със случаите. 
 

Липсата на следи се дължеше на високата дисциплинираност, с която 
действителните българи изпълняваха поставените си задачи. Нищо от 
обичайните полицейски средства за следене не сработваше – стриктно 
спазваха правилото да не говорят по телефона или интернет, не се показваха 
на обществени места, не говореха с никой за случаите, камо ли да се хвалят. И 
все пак, те бяха известни на местното РПУ от предните години, в които бяха 
задържани за т.нар. хулигански прояви. Затова и ченгетата проверяваха и 
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техните кореспонденции, както на всички, които бяха влизали в полезрението 
им, но не намираха никакви следи. 
 

Паралелно с полицията, във връзка с нападенията в региона работеше 
ДАНС – поради която причина и Стоимен бе забелязал момчетата. Тъй като 
тайните служби имаха голям брой „обикновени граждани” на щат, те 
разполагаха с по-голям ресурс за следене на лица и групи. Имаха агенти, 
включително в жилищния блок на Николай, които докладваха за събиранията 
на „съмнителни индивиди”. Бяха забелязали и че пътуват заедно с 
автомобила му, като в някои случаи пренасят сакове с багаж. Освен Стоимен, 
разбира се, и други служители на ДАНС се занимаваха с момчетата, и те не 
бяха съвсем убедени, въпреки заключенията на Стоимен, че съмнителните 
младежи не се занимават с нещо по-сериозно. По тази причина, от ДАНС 
изпратиха запитвания към началниците на местното РПУ, да разберат повече 
за въпросните младежи, известни за тях просто като скинари, вандали и пр. 

 

Две седмици след след пиро-шоуто на жидовски гръб, антисатанистите 
отново се срещнаха със Стоимен в околностите на града. Успешната акция бе 
повдигнала духа, нещо съвсем нормално. Въпреки това, българийците 
съзнаваха, че са нагазили в дълбоките води, където нищо не е сигурно. 
 

– Бъдете много внимателни – говореше Стоимен, – Не се отпускайте нито за 
миг, защото няма гаранция кога може да стигнат до вас, т.е. до нас. Аз 
направих каквото можах, за да ви прикрия, но е много вероятно и други от 
службите да се занимават паралелно с вас. 
 

Следващата цел, която радикалната група си постави, бе да се сдобият с 
автоматично оръжие, което вече категорично да ги превърне в пара-военна 
организация, готова да воюва с антибългарската държава. И в това отношение 
идеите им се припокриваха с тези на Стоимен. Агентът-идеалист имаше 
познанства с представители на криминални структури, които разполагаха с 
богат оръжеен арсенал. След като се свърза с тях, получи положителен 
отговор – можеха да продадат няколко автомата АК-47. За три броя им бяха 
необходими около 2 000 лева – значителна сума, на фона на скромните им 
приходи. Наложи се Николай да изтегли пари от спестовната си сметка, която 
беше открил в ученическите години, и в която и родителите му бяха внасяли 
постъпления. 
 

За седмица, сделката бе факт и Стоимен ги снабди с калашниците и 

муниции за тях. Момчетата бяха доволни от експресната доставка. 
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– Върхът си, Стоимене! Откъде ги намери толкова бързо? 
 

– Познавам един бандит, който търгува и с оръжие. Преди десетина години, 
военните са продали оръжие на криминалните структури, инсценирали и 
грабеж на една база, за да прикрият далаверата. Сега бандитите препродават 
същите калашници, пласирани от военните. Най-вероятно са ги ползвали. 

 

– Вече няма значение, попаднаха в точните хора. 
 

– Няма съмнение. Складирайте ги добре, в никакъв случай в домовете си. 

При един обиск може да изгорите. 
 

 

*** 
 

 

В края на седмицата, момчетата се събраха със съратниците си Дани и Христо, 
на обичайното място в покрайнините на града. В последно време, тримата по-
големи на години радикали, не се виждаха много често с братята си по идеи. 
Причината бе същата, както и преди – считаха, че като по-млади, те трябва да 
се пазят повече, за да могат да ги заместят, в случай, че „изгърмят”. Това не се 
нравеше особено на завършващите гимназисти, но разбираха, че е правилно. 
 
 

На вечеринката дойде и Петя, с която също не се бяха виждали от известно 
време. От една страна, бе хубаво, че изграждат приятелство с нея, защото им 
влияеше благоприятно психологически да виждат, че има и момичета, които 
не поддават на античовешката пропаганда и шаблонното зомбиране. В 
същото време, бе важно да поддържат близки отношения, за да са уверени, 
че тя няма да проговори някъде за разстрела на Черния и хората му. 
Поведението й ги успокояваше – уверяваха се, че е „един от тях” . 
 

– Как върви работата, Петя – попита Боил, слагайки клонки в огнището. 
 

– Трудно – отговори с въздишка Петя, – Колегите са твърде различни. Да си 
кажем, направо са прости. Живота им се осмисля от това, да правят дребни 
интриги. 
 

– Да, представям си. Това е нивото на обществото. Зомбитата влагат 
енергията си в някакви дребни интриги, както казваш, вместо в нещо 
градивно. 
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– Не е нужно обезателно да е нещо градивно – уточни Николай, – Дори да 
имат негативна енергия, ярост, омраза – да я насочват където трябва, срещу 
истинските виновници. 
 

– Вие сте експерти в това отношение – усмихна се Петя. 
 

– Ние сме просто дългата ръка на справедливостта – отвърна Калин, – Може 
да изглежда, че само рушим и унищожаваме, но това е наложително. 
Паразитите трябва да умрат, за да живеят нормалните организми. 
 

– Разбира се, как би могло да се гради нещо здраво върху гнили основи. 
 

– Имате ли някакви планове за бъдещето? – любопитна бе Петя, – Освен 

революционните ви дела. 
 

– Интересен въпрос – отговори замислено Николай, – Точно сега, в тази 
ситуация, трудно бихме могли да имаме каквито и да било планове. Просто 

сме на такъв етап, че нищо не е сигурно. 
 

– Всъщност, вие вече сте навътре в плановете си. Просто сте извън 
шаблоните за социално развитие. И съм напълно съгласна с това – нужни са 
хора, които да разбият системата. Явно сте тук с мисия. 
 

– Да, най-важното е да вървим по пътя на действителното българийство – 
уверен бе Боил. 
 

– Голямата ни цел, засега само мечта, е да основем Нова Плиска – градът на 
Българите. Там случайни елементи, деградирали отпадъци и нечистокръвни 
мелези, няма да има. Ще се изпълни Колобърското завещание за 
Свръхчовешки Саракт. 
 

– Най-вероятно, няма да го видим, но за следващите поколения е възможно 
– отвърна Калин, – Дани и Ицо имат по-голям шанс да го доживеят. 
 
 

– Едва ли – скептичен бе Христо, – С вас сме от едно поколение, в общи 
линии. А това може да стане и след десетилетия. 
 

– Е, важна е идеята. Рано или късно, ще стане. 
 

– Ние сами сме стигнали до идеите си, въпреки средата и дори въпреки 
родителите си – разсъждаваше на глас Даниел, – Но придобиха завършен вид 
в края на юношеството ни. А нашите деца ще ги възпитаваме в 
българийството още от люлка, така няма да им е необходимо да губят цялото 
това време, в търсене на себе си. След като живеят от малки с тази идея, 
може би те ще положат основите на Саракта... 
 

 

90 



 
 

 

– Иначе, влече ме изкуството – музика, стихове, книги, но на това трудно 
може да разчиташ... – сподели Боил, – Затова, бих се занимавал със 
земеделие, ако имах земя. Но да съм някъде, близо до гората, защото гората  

е сила. Това е истината за болг-ариеца, трябва да е в тясна връзка със земята и 
в синхрон с природата.  

– Вярно е – съгласен бе Николай, – Сега си мислят, че като се заврат в 
някакъв офис, е някаква голяма работа, а всъщност губят връзка със земята.  

– Поради простотията си, мнозинството прие, че умните живеят в градовете, 
а не-умните на село, селянин трябва да е обидна дума. Напротив  
– човек, който чете и се образова, но е близо до земята, придобива „жив 
интелект”, а ако е затворен само в някакъв мръсен град, е по-скоро изкуствен. 

 
– Да, определено има нещо такова. 

 
– Аз мисля, че ще е добре да излезем в чужбина, да поработим една-две 

години – мислеше Калин, – За всичко са ни нужни финансови средства.  
– Принципно, има логика, но ти гарантирам, че в чужбина не е за всеки. Там 

не ти стига въздуха, както се казва, особено ако си националист... 
 

Обмисляха бъдещето, младите българийци, макар да бяха наясно, че то е 
свързано с пътя на Свръхчовека и радикалната война срещу мерзавостта и 
нихилизма. На моменти, разбира се, размишляваха какво биха могли да 
направят за битовото си състояние и въобще с живота си, погледнато от 
стандартна гледна точка. Желанието им за социално развитие обаче, 
доколкото го имаше, бързо се изпаряваше при сблъскване с повсеместната 
простотия, безверие и нихилизъм, обзели „безумните скотове” и 
същевременно, това усилваше революционния им плам. А и бяха наясно, че 
вече са доста навътре в борбата срещу властта на злото; всеки момент можеха 
да очакват, че службите ще стигнат до тях. Чувстваха, че ги следят, но не 
можеха да знаят колко точно знаят за тях ченгетата и дали имат следи към тях. 
 
 

Съмненията започнаха да се разсейват след едно обаждане на Стоимен, 
който явно вече усещаше натиска на антибългарската система. В ранния 
следобед, Боил си препрочиташе извадки от тефтерчето и писмата на Васил 
Левски, когато телефонът звънна и отсреща чу развълнувания глас на 
Стоимен. 
 

– Слушай, брат, много внимавайте, под натиска на жидовете следят всичко  

– телефони, интернет, проверяват навсякъде, вероятно ви следят. От ДАНС 
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явно ме подозират, мисля че ме следят, напечено е. Пазете се... Бъдете готови 
дори да напуснете жилищата си и да минете в нелегалност! 
 

Посланието на Стоимен бе кратко и красноречиво – явно се чувстваше 
застрашен, застрашени бяха и те. Боил бързо се свърза с останалите и си 
уговориха среща вечерта, тъй като Николай бе зает във фирмата. Почувстваха 
порива, който ги караше да хващат гората, т.е. да излизат в нелегалност, но 
решиха да изчакат, понеже мислеха, че още нямат нищо конкретно за тях. 
Логично, цял ден бяха напрегнати и параноично неспокойни. Надяваха се 
нещата да стихнат и напрежението около Стоимен да спадне, но се случи 
обратното. 
 

Ръководителите на ДАНС получиха инструкции от антибългарските си 
господари, да разчистят и дори ликвидират всеки нелоялен към 
българофобската система. Затова и високопоставените ченгета решиха 
физически да премахнат Стоимен и някои други, в които се съмняваха. От 
доста време те имаха подозрения, че Стоимен е верен на 
националистическата идеология, с която знаеха, че е свързано юношеството 
му, но решаващи бяха доносите на бандита, от който бе закупил автоматите 
АК-47. Подземният търговец също бе сътрудник на службите за следене и 
докладва за покупката. Оставаше загадката кого точно е снабдил с оръжие, но 
вече бяха сигурни, че Стоимен съдейства на активни бойци срещу системата. 
Затова и решиха да го убият, а не просто да го уволнят. Страхуваха, че 
Стоимен може да оповести публично това, което е чул и видял в службите. 
 
 

Само час, след като се обади да предупреди Боил, Стоимен бе убит, 
излизайки от офиса си. Собствените му работодатели от ДАНС пратиха килър, 
който стреля със заглушител, а след това остави оръжието до Стоимен – 
пробутаха класическата версия със самоубийството. Дори не оставиха 
оръжието в ръцете му – така или иначе, разследващите нямаше да си правят 
труда да гледат чии са отпечатъците по пистолета. „Няма съмнение – 
самоубийство”. 
 

Новината за самоубийство в ДАНС бързо се разнесе от медиите и влезе в 
новинарските емисии. Боил обаче не бе гледал новини и не знаеше какво се е 
случило, когато отиде на срещата с Калин и Николай, която бе на Черния 
паметник, в околностите на града. По изражението им видя, че има нещо 
извънредно. 
 

– Нещо станало ли е? – подаде ръка към бойните си другари. 
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– Гледа ли новините? – отвърна Ники. 
 

– Не, защо? 
 

– Намерили са Стоимен мъртъв. Казаха, че е самоубийство. 
 

Боил бе шокиран от вестта. Не можеше да повярва, въпреки че Стоимен му 
звучеше достатъчно тревожен, когато го чу за последен път. 
 

– Сутринта се обади, беше сигурен, че го следят... Точно затова ви се обадих 
да се срещнем! Самоубили са го, гадовете! 
 

– Типичният похват на ДАНС – има ли неудобен, изведнъж се самоубива – 
отбеляза с гневна въздишка Калин. 
 

– Какво друго казаха? 
 

– Намерили го на работното му място, с пистолет в ръка. Предполагали, че 

имал семейни проблеми, който го подтикнали към самоубийство. 
 

– Ех, боклуци мръсни... Слуги на жидовете-сатанисти, антибългарски 
отрепки! Премахнаха го, защото бе верен на България! 
 

– Човекът беше истински българин и националист, жалко че се познавахме 
за кратко – изрази съжалението си Николай. 
 

– Приносът му няма да бъде забравен. Който падне в бой за свобода – той 
не умира. 
 

– Сега трябва да решим какво ще правим – погледна въпросително Боил, – 
Затова бе срещата – днес по обяд, Стоимен ми се обади именно да ни 
предупреди, че службите натискат в наша посока. Явно имат нещо за нас. 
 

– В същото време, ако имаха нещо сигурно, щяха да ни обискират и 

приберат много скоростно – изрази мнение Калин. 
 

– Така е, има логика. Но не се знае кога може да намерят нещо. Да не стане 

много късно за отстъпление. 
 

– А какво можем да направим? 
 

– Единственото, което бихме могли, е да излезем в нелегалност. 
 

– По-добре да изчакаме малко, дори да ни викнат, ще имаме време за 

реакция. Може да се размине. 
 

– Така или иначе, имайте готовност за крайни сценарии, най-вече 

психологическа. 
 

Както и очакваха, момчетата съвсем скоро бяха потърсени от полицията. 

Още на следващия ден, ченгетата ги повикаха на разпит. 
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– За какво ме викате, по какъв повод? – попита Калин двете ченгета, които 
позвъниха на вратата му. 
 

– Аз да не съм баба Ванга – отговори в типичен дебилен стил единият 
униформен, – От къде да знам за к’во, ще ти кажат в районното. 
 

Отведоха Калин в РПУ-то, където вече бяха Боил и Николай, а срещу тях 
седеше, подпрял се на масата, разпитващия инспектор. Гледаше ги с типично 
ченгеджийско самочувствие без покритие, бълвайки цигарен дим. 
 

Когато и Калин влезе в стаята, инспекторът се обърна към него – Тъй, ти си 

Калин, нали? Калинчо, познаваш ли ги тия момчета? 
 

Калин погледна спокойно и отговори – Виждали сме се по заведения. 
 

– Ааа, виждали сте се, значи. А аз що знам, че всеки ден се виждате? За 
глупав ли ме имате? Виждали сме се с вас и преди, дайте да си говорим 
искрено нещата, като приятели – апелира ченгето, колкото и абсурдно да 
звучеше това, в условията на разпит. 
 

– За какво сме тук, в крайна сметка? – отговори с въпрос Боил. 
 

Ченгето запали поредна цигара – За справка. Тука, в града, последните 
месеци станаха някои неща, които не е имало преди и просто проверяваме. 
Знаем, че сте крайни, имали сте прояви. Хората ви свързват с крайни идеи. 
Затова ви повикахме, да проверим дали знаете нещо? 
 

– За кое точно да знаем? 
 

– Знаете за какво говоря, разстреляха Черния, други произшествия имаше...  

В областта имаше случаи на убийства, взризове...  
– Разбира се, кой не е чул за тия случаи, но какво общо може да имаме? Ние 

никога не сме били в организираната престъпност, за съвсем различни неща 

сме задържани – изрази обоснованото си мнение Николай.  
– Така е, разбира се – придаде си съгласен вид инспекторът, – Тея неща, 

които стават, са от различно естество. Примерно, вие няма да нападнете 
полицай, или да тръгнете да се занимавате с организирана престъпност, да 
стреляте и т.н. Знаеме ви джинса, дето се вика, чат-пат някоя вандалска 
проява, ошамарите някой мангал, чупене, мятане и подобни изпълнения... 
 

Инспекторът направи кратка пауза, пийвайки от изстиналото си кафе, но без 
да отмества поглед от тримата, след което продължи мисълта си. 
 

– Ама, искам да ми кажете... Забелязали ли сте някакви интересни лица в 

града в последно време? Нещо необичайно да ви е направило впечатление? 
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Момчетата отговориха отрицателно – Не, нищо, – За тия случаи, както ви 
казахме, разбрахме от медиите... – Не ми е направило впечатление нещо 
необичайно... 
 

– Ето това е притеснителното, никой не е забелязал нищо, ама е ясно, че все 

отнякъде идват нещата. То е във ваш интерес, нали сте националисти, 
патриоти... Трябва да сте против бандитите, не е ли така? 
 

– Няма спор. Всички нормални българи са против бандитите – отговори 
Калин, мислейки си какъв идиот е инспекторът, което личеше по шаблонните 
му фрази. 
 

– Момчета, разчитам ако забележите нещо, да съдействате. 
 

– Разбира се. 
 

Играта на ченгетата бе ясна – имаха следа към момчетата, но все още нищо 
сигурно и затова не ги притискаха директно. Поведението на инспектора 
показваше, че ги е повикал, за да се опита да ги прецени и да им състави 
психологически профил. Личеше си, че знае нещо, но не достатъчно. Както 
той каза, националистите имаха досиета, но свързани с обикновени 
„вандалски” прояви. Можеха само да подозират за настъпилата промяна в 
целите и средствата на българийците. 
 

И все пак, положението на радикалните антисатанисти ставаше твърде 
несигурно. Бе ясно, че натискът на ченгетата ще се засилва, не се знаеше в кой 
момент може да решат да ги затворят за постоянно. Тези мисли водеха до 
състояние на дълбока, основателна параноя. Още на следващия ден, 
действителните българи се срещнаха до паметника на Васил Левски, 
извисяващ се над града. 
 

Тримата се изкачваха по стълбите към площадката, където е паметника на 
Левски и размишляваха. 
 

– Ако имаха сигурна следа, щяха да ни приберат, засега явно изчакват – 
говореше Боил, – Личеше по очите му, че се опитва да ни прецени, 
наблюдаваше реакциите ни като говореше. Със сигурност ни следят. 
 

– Абсолютно – потвърди Николай, – Вчера една бяла лада цял ден беше 
пред нас. Вечерта излязох по центъра с братовчед ми и пак я мернах. Усилено 
слухтят и дебнат, само чакат удобния момент, отрепките. 
 

– Натискът ще се засилва, няма какво да изчакваме – основателно мислеше 

Калин. 
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– Да, вероятно знаят и за Петя, може там да натиснат. Почти сигурно знаят и 
за връзката на Стоимен с нас. 
 

– Направо си е сигурно... 
 

– Ще действаме, няма да чакаме да усилят натиска – изрази мнението си 
Боил, – Време е да направим една показна акция, която да се помни от 
всички. 
 

– За момента не е ли по-добре да успокоим топката, докато попремине 
напрежението? 
 

– Не, не мисля – може да не премине, а да ни затворят и повече изобщо да 

нямаме възможност да направим нещо! 
 

– И това е вярно. 
 

– Каква по-точно е идеята ти? – попита Калин. 
 

– Наближава 2 юни. За пръв път от доста време, на честването на Околчица 
ще присъстват премиерът, лидерът на опозицията и други уроди и 
кръвопийци. Чудесна възможност да ги ударим накуп. 
 

– Това може да ни е за последно, дали е най-правилният избор да ударим 

политиците, те са само слуги? 
 

– Политиците са само слуги на антибългарските сили, които работят за 
нашето унищожение, но за тълпата, те са лидерите, върхушката, която решава 
какво се случва. Ще покажем, че има истински българи, че има възмездие за 
предателите. Каквото и да са увъртали досега разните журналисти и 
анализатори, сега няма да могат да изкривят фактите – високопоставените 
слуги на жидо-масонството ще бъдат ликвидирани. 
 

– Само като си го представя, тръпки преминават по гърба ми... Адреналинът 

сякаш ми идва в повече – не скри психологическото си състояние Калин. 
 

– След всичко, което направихме в последните месеци, мисля, че сме 
свикнали с адреналина. 
 

– Така е, и все пак... Говорим съвсем спокойно за неща, които нормалните 
хора не биха си и помислили. 
 

– Нормалните просто не ни интересуват. Ние сме устремени към 
свръхчовешкото. 
 

– Трябва да се подготвим и да ги изненадаме. Да разберат кои сме, когато 

вече сме очи в очи. 
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– Да, ще сме като част от парадната церемония. Какво мислите – обърна се 
към събратята си Боил, – Появяваме се, облечени като войници, и до 
същинската част на честването, никой не разбира, че сме действителни 
българи! 
 

– По същия начин си го представих – отвърна Калин. 
 

– Ще усетят, че е дошъл моментът на възмездие, когато видят искрите в 

погледите ни – въодушеви се Николай. 
 

Тримата се спряха пред табелата с надпис „Ако спечеля – печели цял народ”, 

монтирана в подножието на паметника. 
 

– Като дойде някой чужденец, гледайки паметника, сигурно си мисли „Брей, 
какъв монумент! Това, сигурно е бил много важен за българите човек!” – 
замисли се Калин, – А всъщност, малцина знаят кой е Левски. Колко са 
наистина загрижени за делото на Апостола, кой чете за него нещо повече от 
страничката в учебника и най-важното – кой следва примера му? 
 

– О, да, почитат го, ако е да се направят на интересни. Когато трябва да 
дадат нещо от себе си за идеята, не ги търси – отвърна Боил. 
 

Ники се загледа в засъхналите венци, поставени пред паметника. – Тоя 

венец, в края, е дето ние го полагахме, още седи. 
 

В това време, покрай тях мина мъж на 65-70 години, придвижвайки се със 
ситни крачки и скръстени зад тялото ръце. Като чу, че младежтие обсъждат 
венците, старецът подметна – То не става само с венци, трябва някой да 
прави нещо за тая страна... 
 

– А ти какво направи за цял живот? – отговори Николай, на което тътрещият 
се старец само махна с ръка. 
 

Младите българийци никак не си губиха времето, след като решиха, че е 
време да нанесат гръмовен удар по „безчеловеческата антибългарска 
система”. Следобед се срещнаха отново, като трябваше да дойдат Христо и 
Дани, на които бяха възложили да закупят някои необходими вещи. 
 

Отново бяха на хълма, запалили огън – огънят има свойството да пречиства 
и зарежда с енергия. Дори само гледайки пламъците, сякаш чувстваха обмен 
на информация с висшия разум и пречистваха мислите си. Сякаш чрез огъня 
каляваха и волята си, както се калява желязото. Затова често палеха на своето 
огнище. След като се взираха известно време в пламъците, продължиха да 
обсъждат предстоящото дело. 
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– Значи така – повтори Качо, – Ще ударим и премиера, и лидера на 
опозицията? 
 

– Да, всъщност каква е разликата – забеляза Боил, – Разлика правят само 
дебилите, а ние не сме такива. Важното е да оставим ясен знак, че не правим 
разлика между цветовете на кръвопийците – няма никакво значение коя 
партия, организация, фондация и прочие изродщини представляват. 
 

– И все пак, дали си струва да си цапаме ръцете с тея боклуци, след като 
зомбитата ще ни обявят за престъпници и терористи? – изрази колебание 
Ники. 
 

– Зомбитата са просто една безформена, безнравствена и безхарактерна 
маса. Историята ще отсъди за нашето дело и когато погледнат обективно на 
нас, ще се наредим в нея като бойци за свобода и правда. За освобождение 
на България от едно иго, което е подмолно и коварно, маскирано като 
либерализъм и свобода на избора, а всъщност кръвожадно като османската 
империя и комунизма взети заедно. 
 

– Вярно е, че в днешния ден малцина ще разберат стойността на делото, – 
допълни Калин, – Но тези малцина са истинските българи, на които 
принадлежи бъдещето. 
 

– В крайна сметка, едно е сигурно – истинските българи се нуждаят от 
вдъхновение. 
 

– Да, най-вече вдъхновение и пример. Нищо не е по-силно от личния 
пример. 
 

Скоро се появиха Дани и Христо, който носеше някаква торба. 
 

– Намерихте ли? – попита Калин 
 

– Да, на пазара. По 40 лева едната. 
 

Ники бръкна в торбата и извади комплект войнишка униформа. 
 

– Добри са, утре ще ви дадем пари. 
 

– За какво са ви всъщност? 
 

– За едно честване – отговори Калин. 
 

– Ще отсрамваме народа – усмихна се Боил. 
 

Тримата се поколебаха дали да разкрият плана на Христо и Дани, но в 
крайна сметка решиха, че с оглед голямата вероятност да не се видят повече, 
трябва да знаят. По-младите им съратници не се изненадаха особено от 
идеята, с оглед цялата ситуация, но разбира се, бе емоционално да го чуят. 
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– Дани, вашите нали държаха една УАЗ-ка на село, дали е в движение? – 
попита Калин. 
 

– Принципно да, дядо ми ходеше по нивата с нея до преди две-три години, 
сега е в гаража. 
 

– Ще ни е нужна за акцията, брат, кога можем да я вземем? 
 

– Още утре, предполагам трябва да я постегнем. 
 

– Така е, малко ще я милитаризираме и освежим. 
 

На следващия ден момчетата отидоха до селото на Дани и изкараха УАЗ-а 
от гаража. Нямаше проблеми в ходовата част, хубавото на тези автомобили е, 
че могат да запалят и потеглят, дори когато изглеждат тотална скрап. Имаше 
нужда само от освежаване – измиване и боядисване. Бойците боядисаха и 
военни регистрационни табелки, които щяха да поставят в деня на 
Честването. Всичко изглеждаше готово – автомобил, униформи и най-вече  

– оръжието, с което Стоимен ги снабди само преди няколко седмици. 
Няколко дни момчетата тренираха стрелба, като разбира се, трябваше да 
пестят и муниции. В случая не им бе необходим голям тренинг – предвиждаха 
автоматична стрелба от неголямо разстояние. 
 

От съображения за сигурност, момчетата решиха да прекарват и нощите в 
селската къща на Дани, така че въобще не се появяваха в града. И съвсем 
правилно – Христо, отивайки да си вземе бележника от училище, видял как 
ченгета обискират дома на Калин. Очевидно вече ги търсеха сериозно. Не си 
вдигаха телефоните, за да не ги локализират. Новината, че вече ги издирват, 
затвърди решимостта им да осъществят гръмката акция. Не се притесняваха 
от вероятния фатален край – интересуваше ги само да изпълнят мисията си, с 
която да дадат знак за пречистване на България. 
 

 

Втори юни – времето на връх Околчица бе слънчево и приятно, доста хора 
бяха предприели екскурзия до четническия паметник-кръст, за честването на 
Ботевата чета. Присъстваше както премиерът, така и лидерите на няколко 
опозиционни партии, и други политически фигури. Срещу тях бяха строени 
представителен армейски батальон и духов оркестър. Разбира се, имаше 
доста охранители от НСО, както и обикновени полицаи. На площада се бяха 
събрали доста хора с български знамена, привърженици на партии, туристи и 
участници в исторически въстановки. Премиерът привършваше официалната 
си реч. 
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– Днес, ние можем да сме горди, че изпълняваме заветите на славните 
български революционери и борци за свобода. Бодро вървим по стъпките на 
Ботевата чета, а днес това значи толерантност, модернизация и интеграция в 
голямото европейско семейство. Ние следваме неотклонно националните ни 
идеали, които за съвременния българин се изразяват в равноправното 
членство в евросъюза и северноатлантическата общност, както и приноса в 
борбата срещу тероризма и заплахите за световния мир. Ние трябва да сме 
горди, че сме българи, но в същото време да уважаваме правото на 
различния и да не поставяме бариери пред интеграцията му в нашето 
общество. Както Ботев, така и Левски, и другите ни големи революционери, са 
ни завещали да живеем в братско съжителство с останалите народи и етноси, 
а не да издигаме политиката на разделението. Скъпи сънародници, да 
насочим енергията си вместо в негодувание и агресия, в ползотворна работа и 
утвърждаване на общоевропейските ценности на равноправие и единност. 
Това е модерния прочит на подвига, който извършиха нашите борци за 
свобода. 
 

В това време, в близост до площада се появи зелен автомобил УАЗ и спря 
на метри от събралото се множество. Слязоха трима войници – Боил, Калин и 
Николай, носейки със себе си голям венец, украсен с трибагрени ленти. 
Българийците бяха с новите си униформи и червени барети, нарамили добре 
почистените автомати Калашников. Отправиха се с маршови стъпки към 
официалната церемония пред паметника, като венценосци бяха Боил и 
Калин, поради сходния си ръст, а малко по-високият Николай се движеше 
няколко крачки пред тях. Полицаите и някои от военните погледнаха 
съмнително, чудейки се вероятно, от коя част са тримата младежи. 
 

Изглежда, пристигаха тъкмо навреме – премиерът привърши с речта си и с 
доволна крачка се отдръпна от микрофона. Започна именно частта с полагане 
на венци, от името на партии, институции и пр. 
 

Шествието от трима души не бе препятствано в недългия си маршрут, макар 
охраната от НСО да изглеждаше леко усъмнена. Тримата напълно изглеждаха 
като професионални войници. Младежите спряха на няколко метра от 
мястото, където бе разположен политическия елит и застанаха тържествено. 
Политическите лица, в това време наблюдаваха връчването на венци и 
останаха малко изненадани, че войниците спират, но се обърнаха към тях. 
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Боил и Калин поставиха пред себе си венеца и застанаха в парадна поза с 
автоматите. Николай козирува и се обърна с висок глас към 
високопоставените слуги срещу него. Гласът му се чуваше добре, въпреки че 
военният оркестър съпровождаше връчването на венци: 
 

– Господин министър-председател, уважаеми господа министри и народни 
представители. Ние, от армията за освобождение и съграждане на 
Свръхчовешка България, ви съобщаваме, че заради антибългарската ви и 
античовешка политика, наказанието ви е смърт. 
 

Венценоснците мълниеносно насочиха дулата към политическите лидери, 
които нямаха време да изразят почудата си от стъписващите слова, които 
чуха. В същия миг отекнаха множество изстрели и музиката на оркестъра 
секна. Премиерът, опозиционният лидер, няколко министри и депутати се 
свлякоха, надупчени от куршумите. След секунда на колебание, служебните 
охранители извадиха пистолетите си и започна престрелка. Момчетата се 
насочиха на спринт към близката гора, крещейки към най-близко 
разположените полицаи да се отдръпнат. Ченгетата непосредствено пред тях 
налягаха, тъй като имаха насреща си дулата на три автоматични оръжия. 
Останалите извадиха служебните си оръжия и се втурнаха подире им. В 
дъжда от куршуми, не стана ясно дали нападателите на „елита” бяха 
засегнати, преследването вече се пренесе в гората. 
 

На площада настана истинска суматоха, някои бяха в шок, а други опитваха 
да снимат. Объркването бе толкова голямо, че част от тълпата взе случващото 
се за част от историческата възстановка. Така или иначе, нищо не можеше да 
развали приятния юнски ден. 
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