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Имаме  си  лозе.  Хубаво  лозе.  И  грозде  си  хапваме,  и  винце  си  пийваме.  Но 
изведнъж ни щукна  — хайде да го продадем.  Сега бил моментът  —  убеждаваха  по 
телевизията — че току виж минала някоя опасна болест — всичко до корен ще порази. 
Ако питате  мен,  мозъка  на  някой съчинител  ще порази,  ама нейсе,  вдигнахме се  и 
пуснахме обява.

Минаха се ден-два и ето — обади се купувач: 
— Идвам — казва — до двайсет минути. Ще ме карате до лозето. 
Втурнахме се всички и хайде на лозето.  Гледа човекът каквото гледа и накрая 

кимна.
— Харесва  ми,  но  нека  до  утре  да  направим предварителен  договор,  за  всеки 

случай,  че  заминавам  в  чужбина.  Връщам  се  след  седмица,  тогава  ще  прехвърлим 
имота. 

Стиснахме си ръцете, разделихме се, а ние — право при нотариус Камен Стабилев 
от долния етаж, сериозен господин с брада и мустаци, да ни нахвърли предварителен 
договор. 

Посрещна ни както си му е редът, обяснихме му нещата, извадихме документите и 
той започна да действа.

— Ей сега, драги, ще ви натракам договора. Но има едно малко неудобство. Онзи 
ден, докато траках нотариален акт за господата Столчеви, знаете ги, производителите 
на пейки, нейде ми изхвърча буквата „Р”. Търсих, търсих, няма я. Да са я задигнали 
хлебарки — че за какво им е, гадини такива. Сигурно в пукнатина се е навряла и след 
години  ще  я  изровят  археолози  и  ще  я  показват  из  музеите  като  доказателство  за 
интелектуалната дейност,  кипяла тук.  Нейсе,  ще натракам аз договора, пък където я 
има буквата „Р”, ще оставям празно място. После ще ви пратя при Глухаров от другия 
вход. Пенсионер е вече, милият, ама поработва от време на време. Ще кажете, праща ни 
нотариус Стабилев, той няма да ви откаже. Ще ви натрака липсващата буква където 
трябва.

После се залови за работа и докато мигнем, започна да ни пъха изписани листи в 
ръцете.

Отиваме  след  това  при  Глухаров:  „Така  и  така,  праща  ни  нотариус  Стабилев, 
изхвърчала му е някъде буквата „Р”, да са я взели хлебарки, не са, че за какво им е, 
натракайте ни я с вашата машина, че бързаме с уреждането на нещата”. Влезе вътре 
домакина, чука-трака, излиза след минута доволен: 

— Аз за Стабилев всичко бих направил, ей-тъй от благодарност. Помогна ми с 
пенсията.

Тръгнахме ние, а по пътя зачитаме договора и що да видим. Че е натракана буква 
в празните места, натракана е. Ама не „Р”, а „М”. И са се получили някои неточности, 
така да се каже. Вместо „с решение на съда” се изблещило едно „с мешение на съда”, 
вместо „безспорен” — „безспомен”, вместо „дълъг срок” се проточил „дълъг смок”. А 
какво имаше вместо „……”, срам ме е да ви кажа. Ех, викаме си на ума, дядка, господ 
здраве да ти дава, ама си оплескал работата.

Наложи  се  да  отидем  в  машинописното  бюро  и  там  под  най-строг  надзор  ни 
напечатват което както трябва да е. И точките са си на мястото, и запетайките са си на 
мястото, и никакви дълги смокове не се проточват. Идеална работа.

Но докато сме се лутали насам-натам,  купувачът размислил и купил съседната 
сливова градина,  в която,  кой знае защо,  цъфтяха и плодоносеха осем черници,  две 
праскови и една трънка. Ама негова работа си е. Щом иска да купува сливова градина с 
праскови,  да  купува.  То  лозето  не  е  за  всеки.  Пък  и  гледаме  напоследък  цените 
тръгнали нагоре.  Май ще изчакаме,  а междувременно ще смогнем да приберем още 
някоя и друга реколта. Ех, и това ако не е живот! Наздраве!
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