


 
ЗДРАВЕЙ, ДНЕВНИКО МОЙ. 
И... СБОГОМ!

Край с мен. КРАЙ!
Така като се замисля, май е по-добре да зарежа 

писането на дневници и да започна да си пиша заве-
щанието...

Знам. Сто процента си мислиш, че преувеличавам, 
нали? Все пак не за първи път пиша подобно нещо. Сега 
обаче наистина не мисля, че ще ми се размине. Не и 
след това, което направих.

Мразя да пиша. Това е всеизвестен факт. Писане-
то е нещо като домашно, а домашните са гадни. Сам 
разбираш, че щом отново съм се хванал за химикалката, 
при това  доброволно, значи нещата са се оплескали 
много здраво. По-здраво от всякога всъщност.

По-здраво от онзи път, когато омрънках света за 
нов телефон, а когато най-накрая го получих, реших да 
се изфукам и взех, че го затрих още на първия учебен 
ден. Нали помниш, тогава едва не останах не само без 
телефон, но и без приятели.

По-здраво и от онзи път, когато си бях навил на 
пръста да забогатея от продажби на домашно забъркан 
слайм, но издъних рецептата, а като я излях в канала, 
взех, че запуших тоалетната и цяла седмица всички 
ходехме по нужда до съседите. И после оная афера с 
планинските патаклами... Тогава разбрах, че понякога 
е по-важно да излезеш от мача по пейнтбол не с чисти 
дрехи, а с чиста съвест.
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Знам, знам... Като се замисля над всичко, което 
преживях през тази учебна година, май вече е пределно 
ясно. Нещата рядко се оплескват сами, нали? Е, може 
и този път да съм им помогнал малко.

Добре, де, добре! Поне ти не ми натяквай. АЗ оплес-
ках всичко. И сега на теб, дневнико, се пада да съхраниш 
моето самопризнание за поколенията.

Защото тези неща трябва да се знаят. Някой ден 
нещо подобно може да връхлети изневиделица и други 
окаяни, нищо неподозиращи ученици. И тогава тези 
записки може да им спасят живота. Буквално!

Можех да разкажа всичко това, използвайки смарт-
фона си. Да започна подкаст или нещо такова. Но точно 
в момента... ами, да кажем, че имам алергия към теле-
фони. Навличат ми много неприятности, както си на 
път да разбереш.

И така... Най-добре да започваме. Предстои ти да 
научиш как твоят автор стана престъпник.

Дано само успея да ти разкажа всичко, преди да 
се озова на оня свят. Или още по-лошо  в затвора...
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Някои хора казват: „Днес не ми е ден!“. На мен 
обаче НЕ МИ Е ГОДИНА! Кой да предположи, че пети 
клас може да е такъв кошмар?

Когато за първи път започнах да си водя дневник, 
нещата бяха доста загрубели. Помниш, нали? Бях сабо-
тирал стария си телефон нарочно (в своя защита ще 
кажа, че беше толкова дърт модел, че така или иначе 
скоро щеше да сдаде багажа), после бях оревал света да 
ми купят друг, а когато най-накрая получих чистак нов 
y-Phone Z, взех, че го затрих още на първия учебен ден.

Да изгубиш новия си суперскъп телефон, е доста 
кофти, нали?

Представи си колко по-кофти обаче е да ОТКРАД-
НЕШ нечий нов суперскъп телефон.
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Да, правилно прочете. Откраднах телефон.
И знаеш ли кое е най-странното? Дори да имах 

шанс да постъпя различно...
Пак бих го откраднал.
Звучи отвратително, нали? Ами... то си е отвра-

тителна история.
По-добре да ти я разкажа, докато все още мога. 

Знам, че е само въпрос на време да ме спипат.
За да разбереш как се стигна дотук, ще трябва да 

започна от самото начало. От деня, в който в училище 
се появи Онзи-Чието-Име-Не-Бива-Да-Бъде-Изричано.

Не, не говоря за Волдемор. Не говоря дори за оная 
надувка, братовчедка ми Яна. Някой дори по-ужасен!

Ето как започна всичко...
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ГОЛЯМОТО МЕЖДУЧАСИЕ,

преди месец и нещо...

Отначало не знаех кой и с какво е могъл да предиз-
вика такъв интерес в двора. До баскетболните кошове 
се беше насъбрала тълпа. В центъра  имаше някакво 
момче, но отдалеч не можех да го видя добре. Дали не 
беше някой известен ютубър, та всички се бяха леп-
нали така за него и си прекарваха там цялото голямо 
междучасие?

Приближих се малко. Определено не ми приличаше 
на никого от любимите ми влогъри. Защо тогава цели-
ят випуск се стичаше натам? Помислих си, че може би 
раздават нещо безплатно, и отидох и аз. Оказа се, че 
съм се прецакал. Нищо не раздаваха. Просто някакво 
ново момче от съседния клас.

Тогава все още не знаех, но това се оказа първата 
ми среща с моя най-нов и най-заклет враг  Онзи-Чие-
то-Име-Не-Бива-Да-Бъде-Изричано...

Обаче ме заболя ръката да пиша целия му прякор, 
така че, зарежи, нататък ще карам с името му.

Въпросният елемент се казва Христо. Обаче 
вместо Ицо или нещо такова всички му викат Крис. 
Да беше Кристиан, разбирам, ама как от Христо ста-
ваш Крис? И всички момичета си мислят, че е много 
яко. В стария ми клас имаше едно момиче Кристина, 
и на нея всички  викаха Криси, но никой не мислеше, 
че е яко. Да си момче и да ти викат Крис обаче, явно е 
мегавървежно. Пффф! Както и да е...
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Родителите на въпросния Крис (гади ми се само 
като го пиша!) са били сума ти време в Англия, той е 
ходил там на училище, но сега са се върнали обратно в 
България. Не ме питай защо. Той обясняваше на скупчи-
лите се около него нещо си там за Брекзит и фирмата 
на баща му, ама докато се опитвах да се правя, че не 
го слушам, взех, че наистина не чух. Както и да е, в 
крайна сметка на Крис техните го записали в нашето 
училище. Поне ми се размина и не е в нашия клас!

Чак после разбрах, че дори не става въпрос за къс-
мет. Така де, то къде се е чуло и видяло точно аз да 
имам късмет. Крис нямаше как да бъде в нашия клас, 
понеже е една година по-голям. В шести „А“ е. Това поне 
обяснява защо стърчи една глава над мен.

(Бележка до себе си: Дали и аз ще съм толкова 
висок догодина?!)

Значи, само преди няколко месеца, когато АЗ бях 
новият ученик, никой пет пари не даваше. Ако привли-
чах внимание, то беше по кофти начин, както когато 
изсипах цялата си раница в коридора и половината 
даскало ме взе на подбив. Или както когато оня дългуч 
от горните класове ме изменти и ми сви джобните. 
(Виж първата част на „Сбогом, дневнико!“ за подроб-
ностите.)

#НямаСправедливост #ЗащоВсеНаМен
#НеЕЧестно

Около Крис обаче веднага се бяха скупчили буквал-
но всички. От неговия клас, от нашия клас...
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Изоставих господин Знаменитост и групичката 
зяпачи.

Трябваше да предположа, че ако някой сменя учи-
лище по средата на втория срок, по всяка вероят-
ност не му е чиста работата. Вместо това използвах 
момента, че опашката в лавката беше по-малка от 
обикновено, за да си взема една мекица с пудра захар. 
Какъв наивник съм бил...

Бързо превъртане напред >>
Дневнико, няма смисъл да хабя страници (и време) в 

описване на всичко, което се случи преди великденската 
ваканция. Истината е, че то и не се случи кой знае как-
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во. Или поне не на куп. Обаче все пак беше достатъчно, 
за да имам сериозни основания да не мога да го дишам 
тоя Крис. Лошото е, че май съм единствен. Виждаш ли, 
господинчото може да е всякакъв, обаче е първокласен 
актьор. И явно има нещо като вграден радар, очи на 
гърба си, или нещо от сорта, защото просто винаги 
успява да замаже положението и да не се издъни пред 
някой учител. Или пред Мая.

Ето списък на всичко, което забелязах. И за което 
едва ли някой ще ми повярва.

Първо:
Видях Крис да излиза от тоалетната на момче-

тата на втория етаж точно преди да стане оня ин-
цидент, дето Стефчо и Монката едва не се пребиха, 
понеже някой беше изцъркал всичкия течен сапун и 
намацал с него плочките на пода. Не мога да го докажа, 
но ако не го е направил Крис, тогава той защо не се 
подхлъзна? Ако го попитам, бас хващам, че ще каже, че 
маратонките му не се хлъзгат, с което стигаме до...

Второ:
Крис има суперскъпи маратонки. Не че нещо, ама 

до тоя момент не съм срещал човек със суперскъпи 
маратонки, който да не е надут гадняр.

Трето:
Един ден с момчетата играехме коридорен хокей. 

Т.е. в коридора слагаме по две раници да отбележим 
къде са вратите, делим се на отбори и почваме да 
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ритаме някоя по-широка капачка от бутилка, като 
се опитваме да вкараме гол на противника. Нямаме 
стикове, ама капачката се пързаля точно като шайба, 
та горе-долу става.

И тъкмо да вкарам, Монката ми влезе странично, 
капачката излетя нанякъде и аз хукнах след нея. И 
както си бягам по коридора, налитам на Крис.

ОК, може и моя да е вината (както казва класна-
та, „колко пъти да ви повтарям, че коридорите не са 
състезателни писти“), ама все пак се извиних, както 
си му е редът. Веднага казах:

− Опа, сори!
А Крис отвърна:
− Глей къде вървиш бе, дребен!
Сериозно, нарече ме „дребен“! Разликата ни е само 

една година, за какъв се мисли тоя?!
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Четвърто:
Крис се приближи до един третокласник и каза:
− Ей, малкия, я дай малко чипс!
Третокласникът се стресна и с неохота протегна 

ръка с пакетчето. Вместо да си вземе едно-две, Крис 
грабна целия пакет и започна да нагъва. Третокласни-
кът аха-аха да надуе гайдата! В това време по коридора 
се зададе Станевска и тъкмо когато мина покрай тях, 
Крис върна на момчето вече полупразното пакетче и 
му каза:

− Обичаш ли чипс? Ето ти моя, на мен не ми се яде 
повече.

Има и още една камара случки, които мога да ти 
разкажа, и Крис просто винаги се измъква сух от во-
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дата. А и както споменах по-горе, забелязал съм, че и 
около Мая също е съвсем друг. Ето ти примери:

Първо:
Когато с Мая го срещнем, Крис не взима чипс от 

третокласници.

Второ:
Когато сме в компанията на Мая, Крис спира да се 

прави на голямата работа. Нищо, че е със суперскъпи 
маратонки.

Трето:
Когато едни момчета от неговия клас търчаха 

като изтървани и събориха Стефчо на стълбите и 
той си халоса яко крака, Крис го хвана и му помогна да 
стане. После дори го попита:

− Добре ли си?
Забележи, дневнико, не го нарече „дребен“, въпре-

ки че Стефчо е с около два сантиметра и половина 
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по-нисък от мен. След това се направи, че уж едва сега 
забелязва Мая, и продължи:

− О, здрасти, Мая. Това момче от твоя клас ли е? 
При кого имате следващ час? Кажи на госпожа Добрева, 
че ще закъснее, ще му помогна да иде до сестрата да 
му погледне крака. Май лошо се удари.

Имам една дума за цялата тая случка: ИН-СЦЕ-
НИ-РА-НО!

Откъде знам ли?
Всички се разотидоха, а аз видях, че на стълбите 

е паднал един от моливите на Стефчо. Взех го и реших 
да ида да му го върна. Не че не можех да го направя и 
по-късно, като влезе в час или през следващото меж-
дучасие, но реших да използвам момента да убия малко 
време и да вляза и аз по-късно, след като е бил звънецът, 
и да се оправдая, че и аз съм ходил до сестрата, за да 
върна молива на Стефчо. Е, номерът не мина и Добрева 
ме смъмри, но това не е важно в случая. Важното е, че 
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докато вървях натам, видях отдалеч как Крис излезе от 
кабинета на сестрата. Беше оставил Стефчо вътре, 
а отвън вече го чакаха... двамата смотаняци, които 
бяха бутнали Стефчо! Крис им се усмихна, не чух какво 
си казаха, но удариха по едно „дай пет“, преди да си 
тръгнат. Останах скрит зад ъгъла, докато звукът от 
стъпките на шестокласниците не заглъхна, и чак след 
това влязох при сестрата да върна молива на Стефчо. 
(За щастие, не се беше ударил сериозно.)

Та както казах, ИНСЦЕНИРАНО. Миналия срок, 
когато Монката харесваше Ива, скри раницата  по 
физическо, а после я „намери“ и  я върна, та тя да си 
помисли, че е герой. Обаче Кремена беше видяла, че 
Монката е взел раницата, и го изпорти на Ива, тя му 
се развика и Монката спря да я харесва и каза, че щом 
Ива отсега му държи такъв тон, не му се мисли какво 
ще е, ако станат гаджета.

Колко му е и Крис да се беше наговорил с другите 
момчета да съборят Стефчо, за да се направи на герой 
пред Мая?

Но настъпи пролетната ваканция, най-накрая мо-
жехме да си отдъхнем от даскало и аз съвсем забравих 
за цялата тая афера с Крис. Припомних си всичко това 
чак в...

18



 
ПОНЕДЕЛНИК,

след часовете

С Мая се прибирахме заедно, нали живеем в един и 
същи блок, на един етаж. На останалите вече им писна 
да ни подвикват, че сме гаджета. Въпреки че на мене 
малко ми харесваше, когато Мая не отричаше. Да не 
отричаш, не е като да потвърдиш, но... все пак е нещо. 
А аз май изпитвам нещо към Мая. (Ето, казах го! Никой 
вече не може да ме нарече незрял и вдетенен!)

Та вървим с Мая и тъкмо се каня да я попитам 
дали смята да участва в Деня на таланта този петък, 
когато... до нас отнякъде дотичва Крис!

Зарадвах му се точно толкова, колкото Отмъс-
тителите биха се зарадвали на Танос. Тоест ИЗОБЩО!

− Здрасти, Мая!
− О, здравей, Крис.
− Искаш ли сладолед? Купих два, но няма да се спра-

вя с тях, преди да се разтопят  усмихва се мазно Крис 
и подава една фунийка на Мая.

− Благодаря, много си мил.
Купил бил два, но нямало да се справи! А̀йде, не на 

мене тия! А Мая да не е вчерашна? Толкова ли не вижда, 
че явно всичко е планирано?

− Съжалявам, ако знаех, че имаш компания, щях да 
взема още един сладолед  каза Крис, като явно имаше 
предвид мен. Идеше ми да го питам от кой второклас-
ник щеше да задигне третия сладолед.

− Няма проблеми, ако ми се прияде, и сам ще си купя 
 отвърнах му кисело аз.
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Истината е, че откакто пак съкратиха мама, 
джобните не ми стигат и за закуска, и за сладолед, 
камо ли за два сладоледа, но това не съм длъжен да им го 
споделям. А и няма значение. Всъщност още щом видях 
нафуканата физиономия на Крис, изгубих апетит не 
само за сладолед, но и за каквото и да било.

− Аз съм Крис, между другото  каза оня и ми по-
даде ръка. На китката му блестеше последен модел 
смартуоч.

Не смятах да отвръщам на поздрава, но Мая ме 
изгледа настоятелно, така че в крайна сметка му 
подадох ръка и се представих.

− Ей, Мая, ти още ли си падаш по еднорози?
Чакай, как така „ОЩЕ ли“?! Мая и Крис да не би да 

се познаваха отпреди? Трябваше да се намеся...
− Да, още си пада  отговорих вместо нея.  Тя 

е LazerniaEdnorog, жестока е в Brawl Scars, ForkNite и 
каквато още игра се сетиш. С нея сме в ЕДИН ОТБОР.

Натъртих специално последните думи. Надявах се, 
че на другарчето ще му стане ясно. Ама тоя нахалник 
или не схваща намеци, или предпочита да се прави на 
ударен и продължи да досажда.

− Ха, значи помниш  усмихна се Мая, без да обръ-
ща внимание на думите ми.  Да, все още си падам по 
еднорози.

− Надявам се тогава... да си паднеш и по този!
И с тези думи Крис залепи фунийката сладолед на 

челото си!!! И колкото и да не ми се иска да го призная, 
беше смешно и наистина заприлича на еднорог.
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Само че аз не се засмях. Част от мен не можеше 
да повярва, че Крис току-що е лепнал сладолед на че-
лото си. Друга част я беше яд, че сам не съм се сетил 
по-рано да направя тоя номер.

Виж, Мая се засмя. Направо се заливаше от смях. 
Не помня кога за последно съм я виждал толкова весела.

В крайна сметка Крис свали сладоледената фуний-
ка от челото си и се избърса с носна кърпичка. Що за 
момче носи кърпички със себе си?! Само Стефчо, но той 
има сенна хрема. А тоя какво извинение има? Не му е 
чиста работата. Прави се на спонтанен веселяк, ама 
сто на сто е замислил всичко предварително.

− Крис, знаеш ли, в събота имам рожден ден, защо 
не дойдеш?

Все едно някой ме фрасна яко в стомаха.
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Не знам дали ми стана по-гадно от това, че Мая 
покани тая лепка на рождения си ден, или че все още 
не беше поканила МЕН.

− С удоволствие. Благодаря, че ме покани.
− Няма защо, ще се радвам да дойдеш. Нали помниш 

къде живея?
Чакай, тоя и преди ли е ходил у Мая?! Нещата 

вървяха на все по-зле!
− Мая живее срещу нас. На един етаж сме  на-

търтих отново, но никой не ме отрази.
− Помня къде е. Не забравям такива работи  

усмихна се Крис и мога да се закълна, че ми метна един 
ехиден, победоносен поглед.  Е, ще тръгвам, спирката 
ми е в другата посока.

След като е в другата посока, защо ти беше да 
вървиш в тази, а?! Пределно ясно ми е  новичкият на-
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рочно се увърта около Мая. А сега вече ми стана ясно и 
че новичкият явно изобщо не е толкова нов. Ако всички 
наоколо го познават, това обяснява тълпата около 
него, когато се появи. Изглежда, че цялото проклето 
училище се радва да го види. И най-вече Мая.

Дори не ми се наложи да питам откъде се позна-
ват. Мая просто сама заговори за него. Крис това, 
Крис онова!

И ето какво се оказа. Виждаш ли, дневнико, Крис 
някога е бил записан в същото това училище, но с 
техните заминали по средата на трети клас и сега, 
две години по-късно, Крис цъфва отново и всички му се 
радват. Бих написал „Ура!“, но като пиша, няма как да 
усетиш саркастичния ми тон.

Не само това, ами Мая го има в контактите си 
във FriendBook и SnoopChat и явно двамата си пишат. 
Откога? Колко често? По колко? За какво? И преди 
всичко... ОТ КЪДЕ НАКЪДЕ???

Винаги съм си мислел, че освен с мен Мая не си пише 
с други момчета. И със Стефчо и Дончо, де. Но с тях е 
различно, понеже сме приятели и си имаме обща група, 
където всички сме администратори, наша си гилдия 
в Legend of the Leagues, и общ отбор в още сума ти 
игри. Така де, аз не си пиша с други момичета освен с 
Мая, защо тя си пише с други момчета? Не знам защо 
точно, но този факт доста ме дразни.

Всъщност така се бях нацупил, че дори не се зарад-
вах, когато най-накрая Мая се сети да покани и мен на 
рождения си ден. Говорейки, неусетно бяхме стигнали 
нашия вход, когато Мая каза:
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− Нали и ти ще дойдеш в събота у нас? Стефчо и 
Дончо също ще поканя. Исках да направя тайно събитие 
във FriendBook и да пусна линк в групата на отбора 
довечера...

− Е, събитието май вече не е тайно  казах аз и 
оставих Мая да влезе първа в асансьора.  Аз ще се кача 
по стълбите. Имам да горя калории, че напоследък ям 
много сладолед.
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