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Бях последна година докторант, когато в общежитието пристигна голяма група 
американки, специализиращи руска филология. Защо в групата нямаше мъже не стана ясно. 
Разположиха ги на моя етаж като го разделиха на две с високи дървени шкафове, разположени 
на 3-4 метра един от друг и затварящи част от коридора – аналог на гранична неутрална зона. 
Нарекохме  барикадата от шкафове дървена желязна завеса. Телефонът и зоната с асансьорите 
бяха, разбира се, в американската част. За да влезат в асансьора, всички неамериканци – 
руснаци и чужденци, трябваше да слезат на долния етаж. Във всеки блок в едната стая 
живееше американка, а в съседната стая – рускиня. За да ѝ помагала с езика. Американките 
специализираха руска филология, така че реално рускините имаха съвсем друга задача.  

Една вечер очаквах важен телефонен разговор. Нямаше как да го проведа от телефон на 
друг етаж. Американките започнаха да се връщат и да се прибират по стаите си. Една от тях 
обаче не можеше да си отключи вътрешната врата на блока. Съседката ѝ я нямаше. Дойде при 
мен за помощ. Вероятно смяташе, че съм дежурен служител. Веднага разбрах какво се е 
случило. Някой преди нея счупил ключ в ключалката и вътре останало отчупеното парче. Дори 
се досетих, че това ще да е работа на съседката ѝ. Бравите на вътрешните врати не бяха 
секретни и лесно се отваряха. Отидох до стаята си, взех си инструмените, разглобих бравата и 
отключих. Американката беше много щастлива и не знаеше как да ми благодари. Когато си 
тръгвах, ме попита дали не бих поправил и казанчето в тоалетната, което течало и шумяло. 
Отговорих ѝ, че аз съм току-що защитил доктор по физика, направил съм ѝ лична услуга, а 
вероятно казанчето може да почака. Остана изумена и много смутена. Не можела да допусне, 
че квалифициран учен като мен може да бъде толкова любезен и че ме била взела за някой от 
обслужващия персонал. С това направи нов гаф, защото аз иронично ѝ намекнах, че не съм 
знаел колко много приличам на водопроводчик. Бях обаче впечатлен от уважението, което това 
момиче изразяваше към учените и научните степени. В Русия и в родината ми това не се 
срещаше често. По това време се върна съседката ѝ и ни огледа подозрително. Американката 
пък започна да ѝ обяснява кой съм аз и как съм отворил вратата. Рускинята беше по-скоро 
ядосана, отколкото доволна.  

На следващия ден, заварих стаята си в пълен безпорядък. Нищо от вещите ми не 
липсваше, но бяха разхвърляни по масата, пода и дивана. Беше предупреждение, че съм под 
наблюдение и да внимавам какво правя.  Американката беше симпатична, но не я видях 
повече. Щях да я питам непременно кой е поправил казанчето.  

Кражби в общежитието наистина ставаха, но не всеки, който влизаше в чужда стая 
беше крадец. Веднъж Йоско като се връщал видял през матовото стъкло на вътрешната врата 
силует в стаята си. Веднага заключил вратата от външната страна и оставил ключа в 
ключалката. Заключил и вратата на блока и тръгнал да вика милиция (както в СССР наричаха 
полицията). Бил убеден, че е хванала крадеца. Когато се върнал, видял, че матовото стъкло е 
свалено и културно облегнато на стената. Неканеният посетител си отключил и изчезнал без 
никой да го види. Секретната брава на вратата на блока също не го затруднила. Дошлият 
милиционер дори не снел отпечатъци. Йоско не установил липса на вещи или пари.  
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