Годишно издание за хумор и сатира

Голямата
КЪЩА

Година VI Бр. 6 Май 2018 г. Издава Община Асеновград

на мъдрите хора
Когато задавате
задавате тъпи
тъпи въпроси,
въпроси, не
не очаквайте
очаквайте остроумни
остроумни отговори
отговори
Когато
I награда
Георги Гълов - София

СРЕЩА В МРАКА

Срещнахме се в тъмното. Аз вървях след него по дългата и неосветена улица. В неравностите или
големите дупки се спъвахме непрекъснато – първо той, после аз. По
едно време онзи намали скоростта,
изчака ме и продължихме един до
друг по пътя.
- Виж какво – рече ми той – крайно време е да спрем да вървим разделени. Ясно е, че пътят е един и ще
трябва заедно да го избутаме. Ние
сме тези дето ще градим бъдещето,
народа на нас чака.
- Така е – съгласих се - колкото и да
е крив нашият път, заедно ще я бутаме напред към бъднините светли.
- Няма как – рече той. – Да имахме магистрала щеше да е по-хубаво, щяхме с бодри крачки да вървим напред и нагоре – като едни
истински европейци. Ама нямаме
читав път. Ще кретаме в мрак и дупки по нашия сокак и това е.
- Прав си – пак се съгласих - не
трябва да спираме, поколенията на
нас чакат.
След крачка-две той се спря и се
обърна:

ХАПЧЕТА
ПРОТИВ ОГЛУПЯВАНЕ
Любителите на формата прегръщат и съдържанието.
***
Решим ли да се преборим със
себе си - борбата ще е неравна.
***
Не се жертвайте за „жертвени
овце“

Предлагам да се вземем в ръце и
да ги подкрепим.
Запитах го директно:
- Кого трябва да подкрепим?
Той пое бавно напред и каза:
- Нашите ще подкрепим, разбира
се. Те се нуждаят от опората на всяко живо същество. Нашите са красиви, умни и добри. Знаят какво искат и какво не харесват. Трябва им
само малко обич и подкрепа. Продължихме напред в мрака. Пръв аз
проговорих.
- Добре – рекох му – ще подкрепим вашите. Но срещу това искам подкрепата за нашите. Те найдобре могат да определят какво
е нужно на всеки един от нас, на
обществото като цяло. Нашите са
високи, стройни и грациозни. И са
много справедливи.
- Става – рече в мрака непознатият ми другар, - но трябва да се
договорим и за още нещо. Важно е
да се обединим. И да дадем мощен
отпор на врага.
На стр. 2

I награда
Ивайло Цветков

В броя
Лауреати - 1,2,3 стр.
Кандидат - класици - 4,5,6,7 стр.
Метранпаж - 8 стр.
II награда
Йовчо Савов - Нова Загора
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II награда
Лозан Такев - София

Псевдо политици с наднормено тегло, трудно ще преборят
теглото на народа.

За спасителя
и юдите
Йоан Предтеча ще има да взема...
Даже Христос вече е под въпрос
пред Бодигарда на нашето време
новото Слънце, подземния бос.
Спасявал кокичета и еуглени,
и молекули за болни от рак,
щъркели, лъвчета – всичко зелено...
Не е ли Спасителя той, питам пак?
Спасява Балканите, Турция даже...
Дори и Европа май той ще спаси!
В Банкя и в Брюксел каквото да каже
на майчин език, ще му викнат:
„Мерси”
А носел кафета на разни борчета,
но днес на „Дондуков” е номер едно.
И между няколко селски мачлета
май от лекетата няма петно...!?
Янев и Семов не го уволняват,
Биков и Гърневски правят поклон,
Марков до него наведен остава,
както го прави вампирът Антон...
И те посипват главите си с пепел.
„Шайка”-та никой сега не чете...
А батальонът от Юди нашепва:
„Даже и двойниче в банкя расте!”
Имал си копие, казват, Борисов –
внучето носело същия ген...
Ужас ви казвам, направо ме втриса,
не смея да мисля за утрешен ден.

От дървото на познанието
напоследък добиваме много
кютуци.

Обществото, което издига
лозунги за прозрачност,
невзрачните печелят.

Ивайло Цветков

Почетна грамота Валентин Георгиев - Русе

СРЕЩА В МРАКА
От стр. 1
- Ще се договорим – съгласих се аз.
– С кого трябва да се бием? Онзи
направи десетина крачки.
- Ще трябва да дадем отпор първо
на вашите. Те са криви, тъмни и ретроградни. Можем и без тях. И това е задължително условие. Приемаш ли?
Замислих се. Нашите не бяхме много.
Не ни подкрепяха онези, дето ги
чакахме като опора, медиите чат-пат
ни отразяваха, хората не ни обръщаха никакво внимание.
- Приемам – рекох. – С вашата помощ ние по-ясно ще кажем кои сме и
за какво се борим. Но и това си има
цена.
- Каквото и да поискаш ще стане.
Ама не прекалявай с желанията си. Ние
не сме чак толкова голяма сила, мно-

го-много не ни чуват, подминават ни и
хич не се интересуват от нас. Рекох:
- Ще се наложи да се обединим срещу вашите. Те никак не са най-найнай, както ми ги описвате непрекъснато. Ще трябва да ги отблъснем.
- Щом е в името на бъдещето – ще
се обединим. Ще направим всичко,
което е по силите ни, но няма да се
дадем, няма да отстъпим, няма да се
примирим.
Спряхме се, запалихме по цигара,
светлината от пламъка на запалката
освети само силуетите ни.
Попитах го:
- След като уредим сметките между
нашите и вашите ще продължим ли
напред?
- Задължително – рече той.
- Какво има още да правим? - запитах го.

– Ще има ли още с кого да се борим?
- Винаги има – увери ме непознатият. – Ще се обединим срещу всички
останали.
Замислих се.
- А кой ще подкрепи борбата ни
срещу останалите?
- Нашите и вашите, разбира се. Ние
друг си нямаме. И тогава всички останали ще видят какво значи реформа,
промяна и борба. Тепърва ще им дадем да се разберат! Ние не сме загубили войната. Изгубихме само мира.
Съгласих се с него без грам колебание:
- Ще видят те!
После се разделихме – той пое насам, аз натам. За него – не знам, но аз
вървях окрилен през дупките и бабуните по пътя, който нито се виждаше, нито
се чуваше в този непрогледен мрак.
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III-ра награда Марин Маринов - Асеновград

Операция
„Телефонни измамници“

Следобедната дрямка ме беше
съборила на дивана, когато прозвъня
телефонът. Стори ми се, че звучи
някак делово, служебно. Побързах да
вдигна слушалката.
- Ало...
- Инспектор Петров съм от
криминалната полиция. По следите
сме на банда телефонни измамници,
които ви наблюдават. Провеждаме
операция за залавянето и ви молим
за съдействие. Сама разбирате, че
действията ни са конфиденциални и
не трябва да се разгласяват. Увийте
наличните си пари и скъпоценности
в черен плик, точно в 15.00 часа го
хвърлете през балкона и веднага се
приберете, защото ще има стрелба.
Когато
заловим
мошениците,
ценностите и парите ще ви бъдат
върнати до стотинка, до стотинка
– повтори инспекторът и с патос
натърти: - Госпожо, разчитаме на
вас, призоваваме ви да изпълните
гражданския си дълг!
- Да, да, да... – промълвих.
Стиснала слушалката в ръка, стоях
мълчаливо и се питах с какво една
85-годишна старица е заслужила
доверието на полицията. Моят мъж,
Бог да го прости, беше милиционер
и казваше, че трябва незабавно да се
действа, когато дългът те призове.

Събрах парите от пенсията и
заделените за погребение. Погледнах
часовника, оставаха минути до
15.00 часа, нямаше време за губене.
Сложих банкнотите, Богородичката
и пръстенчето в черна найлонова
торба и изсипах шепа стотинки в
нея – инспекторът обеща, че парите
ще ми бъдат върнати до стотинка.
Точно в 15.00 часа метнах здраво
завързаната торба през терасата и се
прибрах в хола. Застанах зад пердето
на прозореца и в този момент видях
мъж с шапка, който се наведе уж да си
завърже обувката, сграбчи торбата,
пъхна я под мишница, огледа се и с
бързи крачки сви в първата улица.
Ослушах се за викове или изстрели.
Нищо не дочух. Тишината закънтя в
главата ми.
През нощта се обръщах ту на
едната, ту на другата страна и
какво ли не премислих за парите
и скъпоценностите, полицията и
телефонните измамници. Заспала съм
на зазоряване.
Събуди ме звънът на телефона. Още
сънена, вдигнах слушалката.
- Уважаема госпожо, инспектор
Петров съм. Полицията сърдечно
ви благодари за съдействието.
Заловихме един бандит, останаха
още двама. Изтеглете от банковата

Мнозина преживяват като пеперуди,
чиято единствена надежда е да се
превърнат в пълзящи каквиди.
***
Между другото, мислете и за другото.
***
Мислите ли по поръчка, ще раждате
конфекция.

III-ра награда

Миро Георгиевски - Македония
си сметка всичките си спестявания
и в черна торба ги поставете точно
в десет часа под третата пейка в
парка пред дома ви. Ние ще чакаме
мошениците, за да ги хванем, а
вие си тръгнете, защото ще има
стрелба. И не забравяйте – всичко е
конфиденциално!
- Ама, ама, ама... – пророних.
- Бабо, да не би да ти са се обадили
телефонни измамници, та теглиш
спестяванията си? – попита ме
служителката в банката.
- Не съм чак толкова наивна. Синът
ми ще си купува кола, искам да му
помогна... – безсрамно излъгах.
В късния следобед отидох в парка
и надникнах под пейката – торбата я
нямаше. Полицията сигурно вече е
заловила мошениците, помислих си,
и се прибрах вкъщи с чувството на
изпълнен граждански дълг.

Ивайло Цветков
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Почетна грамота
Тодор Билчев - Русе

За прогонения
от душите вълк
И във умното село на мъдрите хора
все тъй човек за човека вълк си остава.
И както да мъдруват, и както да спорят,
човек от вълка не могат те да направят.
Но, все пак добре, че и мъдри хора има,
за кои човек е гордо винаги звучал.
Вълкът от душите им, отдавна заминал,
не завръща се никога, със вой и печал...
Ветрове само на дърветата в клоните
и вият, и стенат, проклинат, зоват...
А в снежните преспи вълците гонят се.
И още човека те търсят – Своя събрат...

Разочарование
Като го караха към болницата,
той си мислеше, че отива в Рая.
Като излизаше от лудницата
си каза, че там и тук е все тая.

Почетна грамота
Халид Кортомлуш - Турция

Миро Георгиевски - Македония
В предишния си
живот лайкучката е
била свадлива овца.

Говедовъди обявиха на пресконференция, че ако
техните желания не бъдат удовлетворени, ще
изпратят още говеда в Народното събрание.

Бъди човек с
достойнство - убий
овцата в себе си.

Изчерпахме
последната бутилка
от дневния ред и...
тръгнахме за нощен...
Който вади
компромат, от
компромат умира.
Кьосе на
брадат не
вярва.
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Почетна грамота
Васил Иванов - Чирпан

Ирония
Мене най-брутално ме обраха.
Казвам ви – съвсем не бях готов,
когато пред лицето ми размаха
един бандюга страшния пищов.
Преглътнах сухо, дадох му парите
и джобът ми съвсем осиротя.
Разплаках се, не ще ме укорите –
вечерята ми скромна отлетя.
А онзи страшно почна да се пени.
Лицето му доби цвета на мак.
„Бе ти, ще се бъзикаш ли със мене!
Приличам ли, говедо, на ахмак?
Какво да правя с двата лева постни?
Това ли са ти всичките пари?
Ей, виждаш ли обувките ми вносни.
Във теб сега ще взема ги изтри.”
А после мрак... И някакви сирени...
За лекар ли съм, или пък за поп?
Душата ми подхвърквайки над мене,
дали да се завърне, хвърли чоп.
Е, слава Богу, някак си устисках.
Бе докторът достоен за медал.
Не можех да платя, дори да исках,
аз двата лева вече бях ги дал.
Но ето, че ми връчиха призовка.
Поех я разтреперан, пребледнял
и сякаш че ме гръмнаха с винтовка.
Бе много жалко, че съм оживял.
Че онзи тип със яките ритници
ме съдеше. Какъв кошмарен ден!
Издраскал съм му вносните чепици
и трябвало да бъде възмезден.

в

От всички
препинателни
знаци, преобладават многоточията.
∙∞∙∞∙∞∙∞∙

Обещание, което започва с
“Ако” - намирисва!
∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙∞∙

Онези, които разбиват с
главите стени, ще страдат
от хронично главоболие.

Почетна грамота Веселин Зидаров - Трявна
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БУ-БО

Почетна грамота
Ема Тъмнева - Плевен

Росинка спря пред кабинета и се заозърта плахо. Зад вратата я чакаше страшилището – големият шеф, а от него
зависеха много неща. Бяха започнали
съкращения във фирмата и никой от
служителите не беше сигурен, какво ще
му донесе утрешния ден. Ами, ако беше
решил да я съкрати?
- Мили, Боже, пази ме – прошепна младата жена.
Разпъната между отчаянието и надеждата, нямаше как, трябваше да влезе. Зад
огромното бюро седеше началника и уж
нещо пишеше, поне така й се стори.
- О, душице – мазно проточи той и
леко се надигна от стола. Устните му се
разтегнаха в лицемерна усмивка. „Като
лисугер на пазар е” – помисли си красавицата и нервно стисна зъби, цялата в
очакване.
Шефът й, рязко, и кой знае защо бързешком, изстреля:
- Бу, или Бо, колежке? Имай предвид,

че съм зает човек и нямам време да чакам с дни за отговор. Искам тук, и още
сега, да ми отговориш на въпроса, точно
и ясно. Бу, или Бо?
Росинка изненадано го зяпна: „Това
пък, какво е?” . Недоумяващо загледа
облото, мазно лице, русолявите вежди,
свинските му бузки, летището...
- Какво ще рече това, Бу-Бо, господин
началник?
- Хе, хе, ами то е много просто, душице.
Бу, значи, буташ, а Бо е борса. Разбра ли?
Росинка първо побледня, после кръвта нахлу в нежното й лице, цялата пламна от изненада, от гняв, от погнуса. Не
беше, нито глупава, нито страхлива, но
какво й оставаше? Положението и, така
и онака, си беше ясно. Път без изход.
Гласчето й, някак фалшиво бойко, иззвъня, и се стопи в огромния кабинет:
- Бу, шефе, Бу!
В къщи я чакаха две деца и безработен мъж.
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Почетна грамота

Валентин Димитров - Варна

Криминална драма
в три действия и епилог
Действие първо
Поръчаха ми да убия един тип. И
парите не бяха малко, и типът беше
гаден. Но аз съм против убийствата,
особено – против поръчковите. Казах на поръчания. Спасих му живота. Той даде два пъти повече пари,
за да убия неговия поръчител. Ще го
убия! Така му се пада! Нали трябва
да се води някаква борба с поръчковите убийства...
Действие второ
От време на време той поръчваше
някого. Освен това спазваше и някаква традиция. В ресторанта всяка вечер си поръчваше любимото ястие.
Поръчваше си своето питие. Поръчваше си предпочитаната музика. Поръчваше си ново момиче. Накрая си
поръчваше такси... Една вечер не се

ако критиката
ви не е градивна,
разведете се с
нея по взаимно
съгласие.
…
Аморално е да
се прегръщаме с
европейско бъдеще,
докато сме венчани
за балкаското си
настояще.
…
Изтървеш ли му
краят, припомни си
началото.

появи в ресторанта. Някой го беше
поръчал... Поръчаният?
Действие трето
Поръчаният поръчител му бе поръчал пищно погребение. Вечерта в
ресторанта поръчаха любимото му
ястие и питие. Музиката му не поръчаха. Нямаше как да поръчат и момиче. На някакъв адвокат било поръчано да прочете завещанието пред
момичета, които си беше поръчвал...
Епилог
Обади ми се поръчаният поръчител. Поръчал да ни запазят маса в
ресторант. Ясно – или ме е поръчал,
или има нова поръчка. Наистина – гаден тип! Но аз не рискувам. Поръчах
го! Нали трябва да се води някаква
борба с поръчковите убийства...

Почетна грамота
Мирослав Божков - София

Веселин Зидаров

Почетна грамота
Кирил Даскалов с. Горни Богров

Новото парламентарно
сборище
Пародия по „Новото гробище над
Сливница” от Ив. Вазов
Грабители, Вий пак се преизбрахте –
да спите в следващия Парламент,
предизборно се плюехте, клеймяхте
противници алтернативни бяхте
до изборния ден.
Защо го правехте, за идеал ли,
за слава ли, за някой честен глас?
Да беше то, не бихте гърла драли
преситени, безскруполни абдали –
борци за лична власт.
Българийо, за тебе те ревяха,
ти беше дойна кравица за тях,
но те за теб нима достойни бяха
и името ти само кат мълвяха –
умирахме от смях.
За фондовете тлъсти от Европа
залъгвахте почтения народ,
обречен да изплаща до потопа
грабежите ви – да оре и копа,
потънал в кръв и пот.
Какво ви пука, че децата бягат
от родното си бащино гнездо,
че в рискове съдбовни се излагат,
подгонени от властната тояга
на алчното ви зло.
Грабители, венец трънлив Ви свивам
от хулите на бедния народ,
проклел душицата Ви нечестива
сред пламъците адски да загива
в отвъдния живот.
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ДЕЛБА

Почетна грамота
Владимир Георгиев - София

Срещата им беше на площада.
Двама стари приятели, зажаднели да
се видят след толкова години.
- Как си, брато? – попита единият и
разтваря ръце.
- Ами ти, не си същият! – възкликва
другият. – По-дебел си.
- А ти си съвсем побелял! – отвръща
на удара дебелият.
Помълчаха. Години ги деляха. На
този площад те идваха да подлъгват
момичета, да танцуват в конюшнята,
както й викаха на механата. А сега –
да делят имот, съседен, се наложи.
Божа работа. С призовки ги намери и
събра нотариусът.
- Помниш ли как хубаво беше –
припомни дебелият. – Тук се запознах
със Зойка.
- А пък аз преди теб – с моята Сийка.
Разприказваха се. Времето беше
хубаво, есенно. Тук-там проблясваха
уморените жълти листа, падаха върху
раменете им като мана, а двамата не
спираха да говорят.
Видяха, че има ново кафене близо

до площада.
- Ще почерпиш преди делбата,
нали? – рече побелелият.
- Ама защо аз да черпя? Ти трябва
да почерпиш.
- Не се излагай, като разделим
имота, ще вземеш бая пари.
- И ти ще вземеш пари. Какво друго
ще вземеш?
- А спомените? А общата ни
младост? Къде отиде? Едно кафе...
Кафеджията ги погледа и нервно
попита:
- Ще поръчвате ли?
Двамата се спогледнаха и се
намръщиха.
- Ще се видим в съда! – рече
дебелият. – Там ще делим!
- Ще те победя! Както винаги! –
Побелелият обикновено печелеше
при игра с топчета.
Двамата стари приятели се
разделиха ядосани гърбом, защото
площадът беше тесен за тях, градът бе
малък, времето – тъжно, а спомените:
твърде скъпи за подялба.

Хранете
илюзии, но не ги
охранвайте.

Човек звучи
гордо, докато
лекуващият
психиатър не го
опровергае.

Който не умее да свири
“първа цигулка” се
пристрастява към ударните
инструменти.
Колкото да премълчаваме,
ще намерим материал за
праЗни прикаЗки.
Когато открием
ефикасно лекарство
против дебелоочието,
ще иЗлекуваме и
твърдоглавието.

Цочо Пеев

Чест
и достойнство думи изчепани
и почерпени.

Йовчо Савов

На път сме да
превърнем в поминък и тъжните помени.
Много парламентарни баби
- хилав закон.
Родино моя,
райска градино,
кой ще ти бере
нарцисите?
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