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В гаража на Кирето можеш да срещнеш всякакви хора. Като
започнеш с бай Боре от Требич, дето пие по осемнайсет мастики и чак
на деветнайсетата вместо „чаша“ казва „шаша“ и свършиш с този,
вчерашния образ.

Сяда вчерашният образ на ъгловата маса и си поръчва водка.
— Обаче — вика — Кире, дай ми от тая дето е най-менте! Щото

аз друга не пия!
— Аз па друга немам! — отвръща Кирето и: „трак“ на масата сто

грама царкировка.
Отпива образът от водката, потърсва се и започва:
— В шибана държава живеем, Кире, в шибана! Смяташ ли ти, че

не мога и аз да карам Мерцедес? Мога! Обаче, защо?! За да ми го
откраднат на третия ден ли?! Или да ми го гръмнат на петия! Ей затова
си карам трабантчето. В цяла Европа му викат „Пръдливия Ханс“, аз
обаче си му викам „кола“ и си го карам!

Нова глътка от водката и пак:
— Много шибана държава. Кире, много! Смяташ ли ти, че не

мога и аз да гледам „Панасоник“ с най-плоския екран в света! Мога!
Обаче, защо?! За да ми разбият апартамента заради него ли?! Та
покрай телевизора да ми откраднат и бурканите с лютеница! Не-е-е,
имат много здраве! Гледам си операта от преди трийсет години, нищо
че на нея Вяра Анкова излиза с мустаци, а Иван Гарелов по потник!
Поне ми е спокойно!

Още една глътка и отново:
— Или друго нещо, Кире! Смяташ ли ти, че не мога и аз да отида

в „Шератон“? Па уиски, па сода, па „Шатобриан за двама“! Не за
двама! Шатобриан за деветима мога да изям аз, обаче защо?! За да ме
одрусат с две хиледарки сметка и после рекетьорите да ме возят в
багажник и да ми искат откуп в зелено! Цъ! Не съм съгласен! По-добре
да си смуча тука от твоите ментета и да си замезвам после вкъщи с
лютеница! А, наздраве! Пак глътка и пак:

— Ако не ни беше такава шибана държава, Кире, смяташ ли ти,
че аз щях да търпя вкъщи тая кръстоска между крокодил и носорог!
Майко мила, каква жена щях да си взема! Клаудия Шифър щеше да
припка след нея и да й се моли: „Како Пенке, може ли да се снимам с
тебе!“ Обаче, защо ми е сега такава жена?! Мутрите веднага ще я
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отмъкнат и ще я закарат на паркинга край Хасково! Ей затова, Кире, си
търпя аз моята кръстоска и си трая!

Допи си образът водката, поръча си още една малка, глътна я и
нея, стана и си замина.

— Кире — попитах, — к’ъв е тоя бе?
Кирето вдигна рамене:
— Според мен е малко откачен. Но иначе в едно е прав —

държавата ни наистина е шибана!
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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