
Тази история е доста кална, в прекия 
смисъл на думата. Тя се случи на тери-
торията на най-големия спа център у 
нас под открито небе – бургаските сол-
ници. Там има едно миниатюрно Мърт-
во море с червена вода, в която не се 
потъва. Луга. Хората се отпускат в 
плитката вода, гребат с шепи сол от 
дъното и покриват де-що се подава от 
тялото им над водата. Пълно е с бургаз-
лии, те ходят по ранина. Това е то 
истинското спа, не хлорираните басейн-
чета с чешмяна вода в хотелите. Цяло 
черноморско чудо - никакви билетчета,  
входът е свободен, някакъв пазач се раз-
хожда назад-напред.

Тоя Бургас, мисля си, нещо е омагьосан. 
Наистина, разкрасява се, ама чак пък 
толкова. И тук има дупки по алеите 
между блоковете, и тук виждам разкър-
тени тротоари, обаче бургазлии си го 
обичат. В един ден поне няколко човека 
ще ти напомнят, че това е най-добри-
ят град за живеене в България. Гордеят 
си се. Направили си стационарна водна 
мъгла за охлаждане на площад „Тройка-
та“. Лоша дума за кмета не можеш да 
чуеш. Защо пък точно Бургас се оказа 
град за обичане? При това някак го оби-
чат днес, а не славното му минало, 
както други градове.  Ако мога да правя 
каквото си искам, ще зарежа всички 
дописки, ще поживея месец-два в Бургас 
и ще разбера тайната. Откъде накъде 
само Малкълм Гладуел  да може да си 
прави такива проучвания.

Калта е в съседство с лугата, черна и 
мазна.  Десетина души сме, гребем с шепи 

и се мажем. Почти сме свършили, прилича-
ме на водолази с лъскави костюми. В този 
момент идва една жена, а след нея паза-
чът нарежда: „Няма да ти дам да изнесеш 
кал, чуваш ли!“ Тя е вирнала нос, той се 
заканва да є провери чантата, тъй че 
изобщо да не вади онази туба и да я пълни 
с кал. Жената го поглежда с презрение: „Ти 
не си българин бе, я се виж.“ Пазачът някак 
се свива в себе си. „Не си българин, ако не 
разбираш от намеци, да ти кажа направо 
– циганин си.“ Човекът е много мургав, но 
дали от слънцето или по ген, нито знам, 

нито е важно.
Тук всички спираме и се споглеждаме. 

Неприятно положение. И кой има тренинг 
да се обажда в такива моменти? Журнали-
стите. „Искате да го обидите – казвам, - 
обидното обвинение към циганите е, че 
крадат, само че в случая вие крадете, а 
той пази.“ Тя е много неприятно изненада-
на, кресва ми да си гледам калта. Но късно. 
Гражданското общество, маскирано отго-
ре до долу в черно,  се намесва. „Човекът 
си върши работата, а вие го обиждате“ – 
обажда се едно същество, мъж ли, жена ли, 
под калта не личи. „Собственикът на сол-
ниците ни пуска тук безплатно и на добра 
воля, кметът уреди да се направи дървен 
мост да преминаваме, единственото, 
което  се иска от нас, е да не изнасяме луга 
и кал, съвест нямате ли?“ – пита друг. 

Иззели сме ролята на пазача. Не мога 
да повярвам – защитаваме институция 
от гражданин. Жената се предава, 
казва, че била хвърлила тубата в тръс-
тиката, като пак напомня на пазача, че 
е циганин. „В тръстиката! – казва един 
мъж – В такъв случай ще ви глобим за 
замърсяване на околната среда.“ Всъщ-
ност защитаваме от крадец човек, 
който си върши работата. Защитава-
ме възпитан от невъзпитан човек. 
Жената пораженчески си тръгва, паза-
чът ни се усмихва.

И в Поморие има такава кал на 
открито. Но не отидох там да прове-
ря дали може да се случи такова нещо и 
има ли то нещо общо с обичта на бур-
газлии към града им, явно не ставам за 
Малкълм Гладуел.
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р Жан Виденов Да го оставят да отговаря за военните – 
току-виж направил нов Варшавски договор.

Предвид опита му с теменужките да 
експериментира в земеделското министерство.

Най-добре да е в туризма: разбира от мумии, от 
Египет и е добре да не се бърка в образованието.

Да му дадат културното министерство, за да 
направи Веско Маринов и международна звезда.
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Държава за обичане?

Бившият италиански премиер Берлускони се похвали, че президентът Путин 
му обещал да го направи „глава на руското икономическо министерство".

Иван Костов


