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Bulgarian lifestyle 

 Пиша с голяма болка и разочарование и с огромна любов. Любов – към милата ни страна. Болка и 

разочарование от прекрасната ни държава. Когато ми разказваха тази случка, не знаех да плача или да се 

смея. 

 Един мой приятел се върна скоро от Америка. Само за лятото. Той живее там вече 6 години и казва 

„Не гледам към България”. А на мен ми става тъжно от тези думи. Аз обичам България, милея за нея. Иска 

ми се и той някой ден да се върне. Но той твърди, че там е по-добре – всичко струва по-скъпо, но „поне не 

броим стотинките, като влезем в магазина”. И ми очертава ясния контраст между България и Америка. Но 

аз все още тая надеждата, че може би ще размисли, че ще намери причина да се върне. 

 И той се връща – всяко лято или поне през едно. Връща се, за да си почине и да се види с роднините 

си. За да изпие по бира вечер с приятели. В парка. Без да резервира маса. Защото при тях трябва да си 

направиш резервация поне няколко дни по-рано и не можеш да пиеш само бира. Там всичко е устроено 

лесно, освен забавленията. Те са... по-различни. И се удивява като му разказвам как си приказваме с часове 

след училище, как сядаме на кафе, как можем да си позволим днес да не учим, а да наваксаме утре... или в 

другиден. Защото тях ги карат на училище, след училище ги карат вкъщи и почват да си пишат домашните. 

И след това си лягат.  

А ние ходим до училище. И до магазина вървим, защото е най-много на 20 м. В стравнение с 

тяхното шофиране половин километър, за да си купиш хляб и минерална вода. Всъщност... ако шофираш 

достатъчно, можеш да си купип каквото пожелаеш от кой да е край на света. А ние вървим и в парковете. 

Дори късно нощем, когато светлините на града са толкова красиви, докато при тях зелените площи са 

заключени. 

Но нека ви разкажа какво се случи. Пътува той до Холандия и ми казва колко хубаво е прекарал. 

Докато не се качил в българския градски транспорт. Купува си билетче от апаратите за самотаксуване в 

модерните автобуси (пише го на самия апарат). Слиза и се качва в превозно средство на една от най-

използваните линии. Автобусът е малко остарял. Но така е – бюджетът не стига за всичко. Купува си 

билетче. „Помня, че се дупчеха някъде, но къде? Никой не си го сдупчи”. И тогава се появява тежката ръка 

на реда. „Билетче за проверка” и глоба 10 лева „Нередовен пътник”. Няма значение, че е от Америка и не 

знае къде да го продупчи. Да, няма значение и че никъде не пише как се процедира с билетчетата. 

Всъщност... пише. Един малък роман - извадка от наредбата, която за да прочетеш, ти трябва половин ден и 

поне висше образование. За предпочитане магистратура. 

Глобяват го. После глобяват и чист американец, защото и той не е виждал такова чудо  като 

перфоратор за билетчета и не знае как се ползва. И няма описание на английски (а той, разбира се, не знае 

български). Гледа странно. В Америка не може да му се случи такова нещо. Моят приятел му превежда, за 

да разбере какво се случва. Контролата слиза от автобуса и моят приятел решава да обясни на (вече) 

сънародника си как е успял да наруши реда в една такава държава. „Подходих с хумор. Всички, които 

разбираха английски покрай мен, се смяха. Казах му, че билетчето е червено, защото това е комунистическа 

държава и парите ще идат направо за партията”.   

Очите ми проблеснаха в нощния сумрак. Изпитвах гняв и тъга, и малко изконна обич. Мълча, защото 

не знам какво да му кажа. „Е, случват се такива неща, но се върни. Тук крадем софтуер, защото не можем да 
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си позволим да го купим. Корупцията се шири, защото търсим начин да преживеем. Парите не стигат 

понякога и за хляб, ама тогава ядем пасти. Управляващите гласуват с чужди карти, но нали все пак е 

народен глас. Върни се. Супер е. Само се случва понякога да глобят чужденците, защото не знаят какво 

става и не могат да вдигнат скандал. Все пак хазната трябва да се пълни от някъде. Като ще ни критикуват, 

ще ги глобим. Малък принос за бъдещия ни успех, нали искат да ни подкрепят”.  

Мълча и внимавам да не изпусна някоя дума. Забила съм поглед в земята, защото ми е неудобно да 

го погледна. Аз гласувах. Аз избрах тези управляващи. Аз се съгласих да го глобят, защото не знае как 

трябва да си продупчи билетчето. Аз тайно се надявах да го чуя да казва „По-прекрасна от България няма”. 

И тези думи ме давеха, защото той беше свикнал на удобно, а ние – на хомот. Защото аз сега пиша – нямам 

глас, за да изкажа болката си. Дадох го на последните избори. Сега пиша с надеждата, че някой ден... може 

би... може би няма да си броя стотинките за хляб. Че някой ден моят глас ще има значение. И ще чуя „Дадох 

200$, за да се върна, понеже тук е по-хубаво”, а не „Е, 10 лв... поне гледах шоу”.... Като животни в цирк... 

Което ми напомня да не ви оставя разочаровани. Исках да му покажа, че колкото и малка нация да 

сме, и ние сме дали нещо на света. Поканих го „У нас”. Още от вратата го предупредих да не се впечатлява 

много, което той прие равнодушно. Но малко след като влезе попита, почти в ужас, какво е това. „А, 

хлебарка, не се впечатлявай” – припомням му. И решавам и аз да овкуся с малко хумор „Искаш ли една в 

буркаче, че там сигурно нямате такива неща”. Смеем се. Че и ние сме дали нещо на света. А аз си спомням 

съвета на майка ми и си мисля как ще го предам на децата си: „Свикни. А, това Пенка бе, няма нищо”. И на 

изпроводяк ми казва, че нещо се движи. „Няма нищо” повтарям думите й като ехо. Като ехо, което кънти 

„от век на век”. 


