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ПРЕДГОВОР

Преди две години тряб ва да беше, минавахме по улица 
„Ивайло“ и спряхме за миг пред старата къща с двой-

на външна врата и предпазни решетки пред прозорчето. 
Стъклото липсваше и сега. Както преди толкова години, 
на негово място стоеше почернял и напукан от времето 
шперплат. Само дето на звънеца не пишеше „семейство 
Карагьозови“. Какво ли бе станало с тях? Старата Кара-
гьозова сигурно отдавна е мъртва. Златан, кучето – също. 
Младите вероятно са се преместили отново срещу гра-
динката при „Майчин дом“1. А за Боян Карагьозов все 
още ни се обажда съвестта – дали с нашите детинщини 
не допринесохме за убийството му?

Не изтърпяхме на изкушението и минахме по тясна-
та пътечка между къщата и калкана на съседната сграда, 
където и сега, както и тогава, стояха наредени кофи за 
боклук. Влязохме в двора. Просто невероятно, но след 
четири десетилетия по мазилката на кооперацията на 
улица „Гладстон“, сегашна „Владимир Поптомов“, още 
имаше шрапнелни ямички – спомен от бомбардировките 
през Втората световна война. За задните фасади никой не 
го е грижа!

Стената обаче, която разделяше вътрешните дворове 
на кооперацията на ул. „Гладстон“ и къщата на ул. „Ивай-
ло“, бе възстановена. Изглеждаше съвсем нова, може би 
наскоро я бяха измазали. Барачката на бай Димитър, раз-
бира се, я нямаше. Но нашето детство бе тук. То ни накара 

1 В миналото – главният родилен дом в София.
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да седнем зад пишещата машина и да го разкажем такова, 
каквото го помним. Още от началото много от събитията 
взеха да се късат, да се появяват дупки, които можеха да 
се запълнят само от спомените на Христо Шопов и на 
Божан Мит ков.

Христо Шопов беше починал отдавна. Четиринаде-
сетте години, прекарани по затворите, му бяха скъсили 
живота. Иначе сега тряб ваше да е на седемдесет и чети-
ри. Божан Мит ков обаче го познахме по усмивката – го-
дините като че ли не бяха я променили, само дето наб-
раздяваше лицето му. Безкрайно сме му благодарни за 
усилията, които положи при възстановяване на събитията 
на ул. „Ивайло“ от последното тримесечие на 1944 година 
и първата половина на 1945-а.
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ПЪРВА ЧАСТ

ТРОЙНОТО УБИЙСТВО
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1.

Илко тътреше единия си крак по тротоара. Не че го 
болеше, подметката му се бе разшила и се страху-

ваше да не я доотпори – други обувки нямаше. На след-
ния ден, 16 октомври, закъсняла с цял месец поради 
войната и събитията, започваше новата учебна година. 
Само това оставаше, бос да отиде на откриването. И 
бездруго го притесняваше мисълта, че ще ходи в со-
фийско училище. Отделенията2 изкара на село. Повече 
от основно училище там нямаше, та в прогимназия го 
записаха в Сев лие во. Още от първата година намрази 
софиян ци. В класа му имаше трима от евакуираните, и 
тримата – бранници!3 Какво друго можеш да очакваш 
от софиян ци?

От двуетажната къща на ул. „Ивайло“ изскочи Зла-
тан, късокракият пудел, и Илко спря. Не че се страхува-
ше от кучето – искаше да избегне срещата с Карагьозови. 
И наистина след Златан на улицата изтича разтревожена 
Карагьозова, извика го при себе си, надяна му каишка на 
врата и взе да го хока. В тези смутни времена не беше 
много-много безопасно за кучетата да се разхождат сво-
бодно по улиците.

2 До 1950 г. първите четири класа (основно образование) се на-
ричаха отделения. Прогимназиалното образование обхващаше от 
първи до трети клас (сегашни: пети – седми), а гимназиалното: чет-
върти – осми (сегашните осми – дванадесети). – Б. а.

3 Членове на „Бранник“, фашистка младежка организация, съз-
дадена по подобие на „Хитлеровата младеж“ в Германия. – Б. а.
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Карагьозова имаше лице като изпълнена луна. Изпод 
черната шапчица с воал, закриващ наполовина челото ѝ, 
се подаваше безупречна фризура. Невталеното сако на пе-
питения костюм не успяваше да скрие корема ѝ. Гонеше 
петдесетте, което за Илко означаваше дълбока старост.

Мъжът ѝ Боян Карагьозов, с една глава по-нисък от 
нея, превъртя ключа на външната врата, натисна за про-
верка бравата и заситни с късите си крака след жена си.

Илко мина покрай наредените кофи за боклук и се 
озова в двора на двуетажната къща. В дъното се намира-
ше обущарницата на бай Димитър.

В ония години повечето обущарници бяха мизерни, 
но по-мизерна от дървената барачка на бай Димитър едва 
ли имаше: паянтова, скована от дъски масичка с висяща 
над нея лампа, един полупродънен виенски стол, прегоря-
ло кюмбенце и толкова – мястото не разрешаваше нищо 
повече. Двата новозалепени плаката придаваха борчески 
вид на бедната обстановка. На единия, върху портрета на 
войник със сурово, решително лице, пишеше: „Всичко за 
фронта, всичко за победата!“. На другия – як мъж с окър-
ва ве на риза бе вдиг нал радостно ръце, от които висяха 
скъсаните на 9.IX.1944 година вериги на робството. Ос-
таналите пролуки между дъските бяха скрити под залепе-
ни стари броеве на вестник „Зора“4 с тлъсти заглавия за 
бляскавите победи на немското оръжие.

Бай Димитър вдиг на глава и като видя Илко, попита:
– Пак ли?
– Пак! – изу Илко скъсаната си обувка. Изпод много-

кратно кърпения чорап се показа палецът му.
Захабеният, покрит със засъхнала кал пръст на бай 

Димитър се подаде от отпраната подметка.

4 Реакционен ултрашовинистически буржоазен вестник, про-
водник на антисъветска политика. – Б. а.
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– Ще кажеш на баща си да ти вземе от Комисарството 
бележка за нови!

– Имало и по-боси от нас!
– Ама и по-обути колкото щеш!
„Като Карагьозови“ – помисли си Илко. Мразеше ги, 

едно, че бяха дърта буржоазия, и второ – в тези гладни 
години куче хранеха! Борко, приятелят му, се кълнеше, че 
с очите си видял как на Златан, кучето, Карагьозова дала 
цяло кюфте и то го лапнало наведнъж.

Илко нахлузи закърпената си обувка и хукна към 
развалините на ударена от бомба къща, където го чакаха 
Борко и Лазар. От сут ринта ровеха в тях да търсят гумени 
отпадъци, въпреки че не разрешаваха деца да се завират 
по такива места. Преди четири дни една бомба със закъс-
нител избухна на гарата и отнесе две със себе си. Но Илко, 
Борко и Лазар се смятаха за големи, по дванадесет години 
тежаха на гърбовете им, пет от тях военновременни.

От горния край на бул. „Христо Ботев“ се чу войниш-
ка песен. Момчетата зарязаха работа и хукнаха натам. 
Покрай тротоара се трупаха зяпачи. Някои викаха с пъл-
но гърло „Ура“, „Да живее Народната армия“, „Смърт на 
фашизма“. Други им пригласяха по-малко ентусиазира-
но. Войниците пееха „Шумете, дебри и балкани“, вместо 
знаме носеха лозунг: „Ние ще бием безпощадно врага, но 
не искаме той да бъде щаден в тила“. На Илко му допад-
на този лозунг. Напомняше му по недвусмислен начин за 
Карагьозови.

Войсковата колона отмина. Момчетата заедно с цял 
куп дечурлига тръгнаха след нея. Войниците от задните 
редици се обръщаха и им се усмихваха. Един дори им 
смигна и това даде кураж на Борко: 

– И брат ми е на фронта! – похвали се той. Мислеше 
да му каже името и частта, да му изпрати много здраве, 
но друг войник го превари:
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– А сестра ти къде е?
Избухна смях. Борко не разбираше за какво се смеят 

войниците, смехът им го смути и той, без да има никаква 
вина, отвърна малко гузно:

– Нямам сестра!
Това предизвика нов смях, който обиди и тримата. 

Никой от тях нямаше сестра, какво смешно има в това!
Върнаха се при развалините. За още час работа изва-

диха три скапани гумени ботуша. Заловиха се да търсят 
четвъртия, когато над квартала се разнесе сърцераздира-
телният вик на Карагьозова:

– Олеле, божке-е-е, ограбиха ни, помощ, ограбиха ни! 
По прозорците наизскачаха хора.
– Кой ви ограби, госпожа Карагьозова? – извика от 

балкона на четвъртия етаж бабата на Борко, около шестде-
сетгодишна жена, с опъната и свита на кок бяла коса. Гле-
даше с тревога към къщата на улица „Ивайло“, където 
Златан се надлайваше с истеричните викове на господар-
ката си.

Задният двор се изпълни с народ. Още никой нищо 
не знае ше за произшествието, но едни вече твърдяха, че 
грабежът е дело на криминални престъпници, измъкнали 
се на Девети от затворите заедно с политическите, а дру-
ги казваха, че такъв пладнешки грабеж може да извърши 
само човек, който знае какво и къде се намира в богаташ-
кия дом на Карагьозови.

Всички се надвикваха, за да докажат правотата на 
своите твърдения. Само господин Трендафилов от пос-
лед ния етаж на кооперацията на улица „Гладстон“ тихич-
ко шепнеше на този и онзи, че то си е тръгнало на обири и 
че какво друго е Народният заем5, ако не обир. Шестдесет 

5 Първият заем, сключен от правителството на Отечествения 
фронт с цел да спре инфлацията и да спаси страната от финансова и 
стопанска разруха, до която я беше докарала фашистката власт. – Б. а. 
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и пет годишният Методи Трендафилов, или Мърморко-
то, както му викаха децата, понесе тежко идването на на-
родната власт. Нито имаше фабрики, нито антинародни 
прояви, че да се страхува от възмездие, но като убеден 
германофил не можеше да се примири с поражението 
на Третия Райх6. Все още вярваше в „тайното оръжие“, 
с което фюрерът7 обещаваше на германската нация ско-
рошна пълна победа.

За половин час духовете се успокоиха и хората се 
прибраха по домовете си. Улицата опустя, дворът също. 
Тъкмо това, изглежда, бе чакал Боян Карагьозов, за да 
излезе от дома си. Огледа се насам-натам и забърза към 
„Цар Самуил“. Въпреки топлото и безоблачно сиромаш-
ко лято, носеше на гърба си солиден балтон с кожена яка. 
Отиваше в мили ция та и се страхуваше. Нека си е с топли 
дрехи, току-виж го задържали! Страхът от арест го пре-
следваше. Много народ прибраха от Девети насам и арес-
тите продължаваха. Диктатура на пролетариата! А той с 
пролетариата нямаше нито кръвни, нито духовни връзки.

Пред участъка стоеше на пост голобрадо момче с тъм-
носиня полицейска униформа, червена панделка на ръ-
кава и килнато назад войнишко кепе. На мястото на лъв-
чето върху бяло парцалче имаше избродирано с червено 
„О.Ф.“. Карагьозов се поколеба, но събра смелост и като 
се стараеше да не издава вълнението си, пое към участъка. 
Голобрадото вдиг на юмрук и извика обичайния поздрав: 
„Смърт на фашизма!“. Стреснат, Карагьозов му отвърна 
по приетия начин: „Свобода на народа!“ и зачака какво ще 
последва. Голобрадото само се засмя доволно и каза:

6 Название, с което германските фашисти определяха пери-
ода след установяването на Хитлеровата диктатура в Германия 
(1933 г.). – Б. а.

7 Немската дума за водач. Така фашистите наричаха Хитлер. – 
Б. а.
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– А така!
Карагьозов влезе смутен и потиснат. За първи път в 

живота си влизаше в участък.
– Къде е началникът? – попита той едно момче, което 

му се стори най-стабилно, поне на възраст – тряб ва да 
имаше двадесет и пет.

– Няма вече началници, всички сме равни! – рече 
момчето, но на Карагьозов се стори, че се шегува, защото 
уж сериозно говореше, а очите му се усмихваха. – По ка-
къв въпрос идвате?

– По личен.
– При другаря Шопов, той е по личните и всички ос-

танали въпроси. Елате!
Стаята, в която го въведе, бе мрачна и неуютна, с две 

бюра. По стените имаше лозунги, които по него време ви-
сяха навсякъде. Светлото петно над едното бюро, нямаше 
съмнение, бе от сваления портрет на царчето8. А зад бю-
рото седеше Христо Шопов, човек с внушителна фигура 
и буйна, прошарена коса. Карагьозов не знае ше началник 
ли е, или не е и изобщо какви им са чиновете и постовете, 
но безспорно по-авторитетен от този човек в участъка не 
видя. Всички останали бяха хлапетии.

– Кажете! – обърна глава към него Христо Шопов.
– Ограбиха ме! – отвърна сломено Боян Карагьозов.
– По-точно?
– Два килограма брашно, подарък от село ми беше, не 

съм го купувал на черна борса, златна гривна на жената, 
два пръстена и... – На това място Карагьозов взе да се ко-
лебае, погледна гузно към Христо Шопов, после отново 
заби поглед в пода.

– И?
– Триста златни наполеона!
8 Става дума за Симеон II, който през 1943 г., едва шестгодишен, 

зае престола след смъртта на баща си. – Б. а.
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– Триста! – подсвирна Божан Мит ков, момчето, което 
доведе Карагьозов и което седеше на другото бюро.

– Можеше да започнеш от тях, дру... – Христо Шопов 
отряза думата наполовина. Загледа се в топлото зимно 
палто с кожена яка, в розовите бузи, в гладко избръснато-
то лице, в грижливо подстриганите мустачки. Войната не 
се бе отразила кой знае колко зле на този човек. – Проща-
вайте, господин...

– Карагьозов, Боян Карагьозов.
– Триста златни наполеона, казвате! Откъде ги имах те?
– Зная какво си мислите, но всичко е редовно, аз със 

злато не търгувам, аз съм индустриалец, „Карагьозов и 
син“, не може да не сте чували. Откраднатите наполеони 
са част от авоарите9 ми. Може да проверите по книгите.

– В брашното ли ги криехте? – обади се Божан Мит-
ков.

– Не, не бяха в брашното, но бяха вкъщи.
– Защо?
– Допреди три месеца ги съхранявах в банката, сетне 

ги прибрах в сейфа на фабриката. Но се почувствах не-
добре, реших да преустановя работа, да оставя всичко в 
ръцете на сина си.

– От какво се разболяхте? – попита Христо Шопов. 
Нямаше никакъв опит на следовател, но за сметка на това 
мозъкът му режеше като бръснач. А и от стажа на след-
ствен се научава немалко.

Боян Карагьозов изпита известна неловкост, дори се 
изчерви, въпреки че си беше червендалест.

– Сега разбирам, впрочем, да... не, не става дума 
толкова за разболяване, по-скоро нервите взеха да из-
неверяват. След Сталинград ми стана ясно, немците от-
стъпваха... – Боян Карагьозов въздъхна дълбоко, извади 

9 Парите, с които разполага дадено лице или учреждение. – Б. а.
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кутия „Томасян“10, поднесе я, но и двамата му отказаха. 
Прибра си я, без да запали, и продължи: – Реших да при-
бера наполеоните при мене, вкъщи. Не че нямах вяра на 
сина си, но...

– Но си казахте: „Ще дойдат кому нис тите, ще вземат 
всичко!“ – обади се отново Божан Мит ков.

– Да, има такова нещо. Какви ли не неща се говореха, 
пък то... – Карагьозов сведе поглед. Усмивката на Божан 
Мит ков го смущаваше, все усмихнато го гледаше това 
момче, ама не доб ронамерено, а подигравателно. Затова 
се обърна към Христо Шопов:

– Вие по́ ще ме разберете, вероятно сме връстници...
– На двайсет и две съм – отвърна Христо Шопов и 

учуденият поглед на индустриалеца му достави удо-
волствие. – Като не се броят четиринадесетте години, 
които прекарах по затворите. С тях съм тридесет и шест.

– Колко жалко – направи състрадателна физиономия 
Карагьозов и наведе глава, като че ли се чувстваше вино-
вен за прекараните от Шопов години в затвора. – Кажете 
сега какво да правим? Жената е много разстроена. Може-
те ли да си представите, изведнъж да ти изчезнат толкова 
много наполеони!

– Откровено казано, не мога – отвърна Христо Шо-
пов. – Просто не ми се е случвало.

– И на мене! – обади се Божан Мит ков.
– Дано не ви се случва! – отвърна Карагьозов, без да 

долови иронията и у двамата.
Христо Шопов нареди на Божан Мит ков да придружи 

Карагьозов и да направи оглед на дома му. Божан Мит ков 
се подчини, макар че вътрешно негодуваше – затова ли се 
бори, затова ли го разкарваха по участъци, лежа по затво-
ри и бра студ в Балкана? За да търси сега откраднатото от 

10 Марка цигари. – Б. а.
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буржоазията! Като че ли тя не го е крала от народа! Кара-
гьозов пък си мислеше, че това момче само разправя, че 
нямало вече началници. Има, разбира се! Може ли власт 
без началници?!

Още отдалеч Карагьозов видя на тротоара пред къща-
та си трите момчета. Познаваше ги добре. Борко беше от 
доб ро семейство. Майка му, помощник-аптекар, работе-
ше в Зафировата аптека, а баща му знае ше и от банката, 
където служеше като чиновник, и от квартала.

Лазар живееше в сутерена на къщата му. Немотия-
та бе изписана по хлътналите му бузи. Допреди година 
петчленното семейство едва се побираше в портиерната 
на кооперацията на улица „Гладстон“. От съжаление ги 
покани да дойдат на квартира при него. И бездруго при-
земният етаж беше влажен и не му вършеше работа. А 
и след първите бомбардировки през 1943 година някои 
започнаха да се евакуират и Карагьозов прецени, че как-
вото и да стане, на Лазар баща му, пощенски раздавач, 
няма да мръдне от града. Не се излъга. След голямата 
бомбардировка на 10 януари 1944 година11 София оп-
устя. Лило Хаджиев заведе семейството си на село, но 
той се върна да разнася писма и да пази къщата му от 
крадци, на които разрушеният град предлагаше добри 
възможности за работа. Така че Карагьозов имаше Лаза-
рови за свои хора.

Илко познаваше най-отскоро. Десет дни след Девети 
(боже, що страх бра на този Девети!) на вратата му поз-
въниха двама с червени ленти и го попитаха дали няма 
стаи под наем.

11 На тази дата София преживя две тежки бомбардировки от 
американски и английски самолети – една по обед и една през нощ-
та. Разрушени бяха много жилищни сгради и бяха дадени човешки 
жертви. За броени дни голяма част от населението се евакуира в про-
винцията. – Б. а.
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Боян Карагьозов веднага се съгласи да им отстъпи це-
лия първи етаж. Хората се връщаха от ева куа ция, много 
жилища бяха разрушени от бомбите и кому нис тите няма-
ше да го оставят да се разполага както преди. Той дори 
очакваше да му вземат цялата къща, а те му поискаха 
само стаи, и то под наем. Зазида вратата на първия етаж 
откъм главното стълбище и се прибра да живее на втория. 
Нека квартирантите влизат през задния вход, откъм дво-
ра. Седем стъпала водеха към терасата, а от нея – право 
в кухнята. Да се качват, да слизат, да влизат, да излизат, 
само пред очите му да не се мяркат.

Не мина и седмица и в къщата се нанесе Илко с баща 
си, комунист някакъв, ама от по-важните. Излизаше сут-
рин, връщаше се вечер и детето по цял ден каквото иска-
ше, това си правеше. Дочу, че майка му загинала като пар-
тизанка. Що ѝ е тряб вало на женицата с политика да се 
занимава, та детето ѝ сега сираче да расте?! Иначе – въз-
питано момче, ако да е от такова семейство. Поздравяваше 
и не замерваше с камъни Златан, въпреки че новата власт 
не гледаше с доб ро око нито на кучетата, нито на господа-
рите им. Та, допреди два-три дни Карагьозов бе уж добре 
с Илко, докато Илко не дойде да иска гумени отпадъци. 
Каза му, че няма – къде ще ходи да се вре в мръсотията по 
мазета и тавани! Тогава Илко вдиг на гумената изтривал-
ка пред вратата му и изтърси: „Народът бос ходи, госпо-
дин Карагьозов! От една такава бърсалка поне два чифта 
гумени цървули ще излязат. Ако искате да помогнете...“. 
„Е, как така бе, момче, аз краката си на какво да бърша?“ 
„Народът – пак повтори хлапакът му с хлапак – бос ходи, 
господин Карагьозов, но щом не искате да помогнете...“

Чак до долу го гони да му я даде – няма да остави 
заради една изтривалка да го нарочат, че е против наро-
да! Даде я, но за Илко си имаше вече едно наум. Такова 
нахално хлапе, стига да рече, може да го накара да си из-
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несе и килимите на улицата, че да не е студено на босите 
крака на народа!

Щом зърнаха Карагьозов с непознатия млад мъж, 
трите момчета станаха от бордюра. Индустриалецът от-
ключи външната врата и пропусна Божан Мит ков пред 
себе си. Докато се усети, намъкнаха се и тримата. Идеята 
бе на Илко. От онзи случай с гумената изтривалка все му 
се щеше да надникне в богаташкия дом на индустриале-
ца и да види какво има и какво няма.

Още от стълбището замириса на валериан. Вратата 
на апартамента зееше. Винтовете на секретната брава не 
бяха издържали на натиска. Влязоха в обширно антре с 
красива подова мозайка и дървена ламперия. Божан Мит-
ков прокара пръсти по нея, вгледа се и каза:

– Чудесен дъбов фурнир!
– Да! – призна Карагьозов.
Дъбова беше и столовата – голяма маса, удобни сто-

лове и нисък масивен бюфет, над който висеше „Тайната 
вечеря“, прочутият Вилеров гоблен. Божан Мит ков огледа 
обстановката и заби поглед в един от столовете. Обърна го.

– Сглобката е малко афиф – предупреди той Карагьо-
зов – Трябва да внимавате да не се люлеете на два крака.

– Ще внимаваме! – съгласи се Карагьозов. Това стран-
но държание на представителя на властта го обезпокои. 
Не знае ше, че Божан Мит ков е дърводелец и сърцето му 
го тегли все към старата професия.

– А долната врата не е разбита! – отбеляза Божан 
Мит ков.

– Да, наистина! – сепна се Карагьозов. Това и през 
ум не му бе минало. Виж го ти колко наблюдателен бил 
този... следовател ли, милиционер ли, или криминалист – 
един господ знае!

– И как си го обяснявате това? 
Карагьозов се запъна:
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– Ами де да знам, може би не съм я заключил.
– А, заключихте я – обади се Илко. – Аз Ви видях, че 

я заключихте.
Карагьозов изпита желание да му зашлеви шамар – 

какво се навира дето не му е работата!
– Да започнем тогава! – каза Божан Мит ков.
– Да започваме какво?
– Огледа.
– А да, най-напред кухнята, брашното е взето оттам.
– А наполеоните?
– От спалнята.
– Тогава да започнем от спалнята!
Там лежеше Карагьозова. Като ги видя, надигна се на 

лакти. До нея на нощното шкафче отпушено шишенце с 
валериан пръскаше успокоителната си миризма из цялата 
къща.

– Ще извинявате, но аз не съм добре! – каза тя с мърт-
вешки глас.

– Добре, добре – кимна ѝ Мит ков и застана пред раз-
творения гардероб, стар, махагонов, отлично запазен. Не 
по-малко го впечатли съдържанието му – толкова много и 
такива хубави дрехи в тези бедни военни години! Мамка 
ѝ и буржоазия!

– Дрехи липсват ли?
– Не!
– Странно! А наполеоните къде точно държахте? 
Карагьозов придърпа встрани закачалките и оголи 

дъното на гардероба.
– Ей там, на фишеци по двайсет парчета.
– Да-а-а! – проточи „а“-то Божан Мит ков. Нищо не му 

беше ясно и не знае ше какво тряб ва да прави по-нататък. 
Погледът му спря на трите момчета. – Внуци ли?

– А, не, комшийчета. Много добри момчета! – И той 
се опита да погали Илко по главата, но Илко се дръпна.
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– Кога излязохте? – попита Божан Мит ков.
– В осем и трийсет. Тъкмо загасях радиото и съобщи-

ха точното време.
– Къде отидохте?
– На църква, с жена ми, двамата.
– Тримата! – обади се Илко.
– Кои трима?
– Те двамата и Златан.
– Кой Златан?
– Кучето, така се казва, Златан.
Златан изджафка от балкона, за да потвърди показа-

нията на Илко.
– Значи, кучето! – мислеше на глас Божан Мит ков. – 

На църква с куче! Обикновено на църква с кучето си ли 
ходите?

Ужасен следовател! Такива въпроси! И зададени тол-
кова сериозно! Просто може да ти разстрои нервите.

– Не, обикновено не! Но този път...
– Добре, случва се! – прекъсна го Мит ков. – Сега слу-

шайте какво!
Загледа се в Карагьозов и се замисли. Не знае ше как-

во да прави. Погледът му отново смути индустриалеца.
– Какво? – попита съвсем глупаво Карагьозов.
– Сядате и пишете всичко както си е било!
– В какъв смисъл всичко? – примигна Карагьозов.
– Не знам – вдиг на рамене Божан Мит ков. – Мене в 

полицията така ми казваха: „Сядай и пиши всичко, което 
знаеш!“. Аз пишех всичко, което не интересуваше поли-
цията, прикривах другарите си. Биеха ме, изтезаваха ме и 
пак ме караха да пиша.

– Но аз не зная нищо! – възкликна уплашено Кара-
гьозов.

– Ще си припомните – рече Божан Мит ков. – Човек 
като седне да пише, и си припомня!


