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Но след това отново сериозните мисли – за стоките и за па-
рите – ги обхващат. 

И ето – те вече са се отдали на мрачните си и горчиви колед-
ни настроения.

Защо говориш така, Терзийски, не те ли е срам поне от деца-
та? – ще кажат моите критици, любителите на безотговорно 
тъпата неискреност, които смятат, че истината е цинизъм, и 
държат тя да бъде забранявана с укази.

Много обичам аз моите критици! Галя ги срещу козината с 
гребен от най-чист елмаз. Присмех е името на тоя елмаз. 

Те са моите котараци и пършиви домашни любимци. Те са 
тия, които по цял ден ми напомнят, че трябва да се съобразявам 
с това и онова. С лицемерния им морал, с техните естетически 
разбирания и с едно такова нещо, което те наричат Така е ред-
но и Така не е редно. Те са толкова любящо и нежно тъпи, че са си 
въобразили, че щом те мислят нещо, то е вярно. Само защото го 
мислят те. 
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Понякога загрижено ме поглеждат и казват: Не трябва да 
правиш така, не си прав за това и това! 

И странно как успяват да си повярват, че именно те са прави!
Та моите критици, тези, които вечно стоят зад гърба ми... 

Зад гърба на всеки, който е запретнал ръкави и сериозно прави 
нещо, а те се чувстват длъжни да му дават акъл... 

... та те са ми скъпи, защото с вечното си напомняне, че 
трябва да се съобразявам с това и онова (най-вече с техните 
представи за нещата); с тяхното вечно натякване за съобразя-
ването... 

… със самото си съществуване те ми напомнят, че ако искам 
да бъда истински творец, аз никога, по никакъв начин не бива да 
се съобразявам с Когото и да Било! 

Особено с тях.
Защото ако човек се съобразява с мненията и съветите на 

критиците си, единственият път, по който може да завърви, 
е тоя на охлюва, който оставя бледа ивичка слуз след себе си. 
Пътят на мекотелото.

Творецът се съобразява само със свещения принцип, заложен 
в него! Той се казва Истина и Красота. 

Та така. Критиците казват: Не говори, мили приятелю, така 
лошо за празниците, бъди оптимист!

Бъди човек на положителните неща, а не на отрицателните. 
Кажи, че всичко е хубаво и че Коледа е светъл празник. Кажи, че е 
семеен празник (нищо че на нея се е родил Христос, който никога 
не се е женил и съзнателно се е обрекъл на безбрачие) и че семей-
ството е най-святото нещо. Така кажи!

Пфю.
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Кажи, че хората по природа са добри и само някакви дребни 
пречки от процедурен характер им пречат да не полетят в ете-
ра и да не зачуруликат. Поизкриви си душата с педагогическа цел. 

Като лъжем и лицемерничим така хубаво в името на децата, 
ние хубаво ги научаваме. Но не на това, което ги лъжем – при-
мерно на оптимизъм. А само на това – да лъжат и лицемерничат. 
Така че кажи: Ах, само радост и веселие ни носят коледните праз-
ници. Нека децата пораснат научени.

Но аз естествено плюя на моите критици – на вечните 
мрънкалници на съобразяването. Които биха поискали от Лео-
нардо да направи Мона Лиза по-слаба (заради възпитателния 
ефект в борбата срещу затлъстяването), а от Ван Гог – да не 
си реже ушите, а само ноктите. 

И ще си говоря преспокойно за това, че Коледа е нещо, което 
мъчи хората.

Но не мен, не и мен... – повярвайте ми! Аз говоря за хората 
въобще! Аз говоря за хората – с леко пренебрежителна усмивка.

Хората се мъчат от Коледата, защото повечето от тях 
смятат, че трябва да я прекарат като хората. 

А за българския, задушѐен от еснафски материализъм еснаф 
„като хората“ означава – всред изобилие от разнообразни ма-
териални блага. 
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От свинските вратни пържоли, през двата телевизора един 
върху друг – за да се гледат поне две програми едновременно, до 
айфона нокия (за подарък на големия син)!

Така трябва да се прекарва Коледа! Сред прошарено със сла-
нина, попило безброй идилични и семейни пестициди и свещени 
хормони свинско... 

... и изобилни пластмасови опаковки! 
Такава е светлата и щастлива представа за Коледа на измъ-

чения предпразничен човек. И около него се чуват само плач и 
скърцане на зъби.

Защото няма на тоя свят пари, които да са достатъчни на 
човека, за когото парите са най-важното нещо!

Ако за теб парите са само някакво маловажно средство за за-
доволяване на дразнещия глад и досадното чувство за студ, то 
много лесно ще бъдеш наситен с пари. Няма да са ти нужни много.

Но когато всичките ти мечти и нужди са свързани с пари, 
няма начин някога някаква сума да те задоволи.

Някой от критиците ей сега ще се разшава и ще изврещи: Не, 
не, не парите... а здравето е най-важно за миличките хорица! 
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А аз ще му лепна един шамар по фалшивата и лигава мутра и 
ще го пратя да си почива. Та нима здравето за съвременния чо-
век не е също пари? Хапчетата за хипертония и здравословната 
храна са скъпи!

Освен това култът към здравето, нещастни критиче мой – 
ще кажа аз, – не е нищо повече от реклама на лекарствените 
компании! Само малоумен човек може да си представи, че хем 
ще живее в земното си и несъвършено тяло, хем ще бъде винаги 
здрав!

Всеки здрав разум веднага би се усетил, че да превръщаш във 
висша ценност нещо като здравето – което е най-нетрайното 
и несигурно нещо на света, – е най-малкото глупаво. Все едно 
висша ценност да е някой облак. 

И така. За сегашния българин парите са висша ценност, а 
той ги няма в достатъчно количество. А по-горе стана ясно и 
защо не са в достатъчно количество. Защото материалистът 
няма дъно на гърлото си за пари. 

Бездънна е алчността му. 


