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Вчера при мен дойде един стар приятел. Беше много развълнуван.  

- Какво те води насам, Борко, го попитах. Толкова време не сме се виждали, и 
изведнъж се появяваш. Нещо да не се е случило? 

- Митко, давай да закриваме тази комисия по досиетата.- казва ми така, сякаш 
само да се обадя по телефона, и ще я закрият.  

- Та ти... да не си бил агент, разузнавач, или интригант към местното ОФ? Какво 
те тревожи?  

     Познавах Борко като много честен човек, добър приятел, способен учен, от тези дето 
не ги пускаха много зад граница, за да не обслужат случайно я американската, я 
европейската или японската наука. Пък и ако научеха там нещо, после можеше да си 
помислят, че знаят повече от детето на полковника, който работеше в нашия институт 
като помощник директор. Такива ги държаха по-далеч, и ги смятаха неблагонадеждни. 
Иначе родителите му били най-обикновени интелектуалци – нито пострадали от 
национализацията, нито изпращани по концлагери заради вицове. Това поне го пишеше 
във всяка негова характеристика, а тези дето пишат характеристиките, те знаят всичко 
и не биха пропуснали такива важни факти. Гледах го сега блед и развълнуван и си 
мислех. Та ти не може да си бил доносник, дори няма с какво да те притиснат. Вярно, 
че след промените Борко се позавъртя из по-високите етажи на властта, но там старите 
и опитни кадри бързо разбраха, че не разбира от корупционни схеми и далавери, и го 
махнаха. Ако беше по-отракан, сега нямаше да дойде с този изтъркан костюм и с 
автобуса, а с няколко бодигардове. Дори нямаше да дойде, а щяха мен да ме пренесат 
на ръце до него. Но той си остана такъв... Сега бе просто професор  в БАО, както 
съкратено наричаха Бутафорната академична организация. 

- Да не би някой от близките ти да е загазил? - попитах го. - Я жена, я тъст, я 
балдъза? Но нека всеки да си носи отговорността. Ти малко ли страда от такива? 
 
Борко мълчеше. Не знаеше откъде да започне. 

- Да не са те набедили за агент? Смешна работа! Кой би повярвал? 
- Митко, - казва ми, - ти знаеш, че съм добър учен, познават ме хората, уважават 

ме... 
- Знам, - прекъснах го аз - ти си най-добрият в тази област. И всички го знаят 
- И какво от това? – продължи Борко. Агент Камен е навсякъде и отвсякъде ме 

реже – и от ВАК, и от съвети, от комисии... Сега е председател на комисията за 
нови членове на Академията. Трети път се кандидатирам, и все не мога да мина 
– пуска неговите си хора, дето пет пари не струват. 

- И какво общо има това с Комисията по досиетата? 
- Ами има, два пъти ме е проверявала, и нищо не е намерила.  
- Ами как да намери, като няма нищо? – питам го. 



- Успях да убедя един приятел да разпространи слуха, че съм бил и аз агент. Нали 
сега всички се гордеят, че са били. И стигнах до последния етап на конкурса. 
Там обаче  Камен извадил списъка на агентите, публикуван от Комисията и 
рекъл. „Това не е наш човек. Ето списъците. Два пъти е проверяван, и го няма. 
Слуховете са неверни.” И пак ме отрязаха... 

   Борко си пое въздух, и продължи.  

- Знам че е несероиозно да се закрие комисията по досиетата. Ще те помоля за 
една услуга. Всички знаят, че и ти си страдал от разни доносници, дори от самия 
Камен. Напиши, че съм правил  доноси срещу тебе и опиши колко много си 
пострадал от това. Те, доносите, си ги има, само дето не са от мен. И са с 
псевдоними, така че кой може да докаже от кого са. Моля те, кажи че са от мен. 
На теб ще повярват. Може пък да помогне...Кажи, че досието ми е унищожено 
от Семерджиев. Аз дори съм подготвил една чернова...  

Гледах развълнувания Борко и си мислех. Дали пък да не му помогна и да се 
орезиля на стари години. Никога не е късно... Той сигурно щеше след това да ми 
върне жеста. Може пък и аз да стана член на Академията...И то с автентичен, и 
както се полага, неверен донос. 
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