
 1

4,5 V 

или 

Как не започнах Третата световна война 

Захари Карабашлиев 

 
 

This is the way the world ends  

This is the way the world ends 

This is the way the world ends       

Not with a bang but a whimper. 

 

                                                                                                     “The Hollow Men”   

T.S. Eliot  

 

 

- Метъл като метъл. - Артър свива рамене, оставя молива под  

дебело подчертаната дума на листа пред себе си и допива каквото е останало в 

халбата му. В единия от екраните над бара, San Diego Chargers губят от Denver  

Broncos, а в друг екран по CNN мъже в черни маски и зелено-бели превръзки, 

размахват калашници пред скелета на току-що бомбардирана сграда. В пустинята 

далеч зад тях и в маранята над пламъците се криви висока стена. 

- Разликата е огромна!- Казвам.- Но ти пък какво разбираш от метъл?  

- Ха ! - Артър се засмива и хлопва с халба по масата.- Когато аз обикалях  

по турнетата на Металика, ти си обикалял телените огради на... как му казвахте – 

Варшавския пакт. От вътрешната страна. 

-     Между тези телени огради, братко, съм намирал начин да слушам 

всичко, каквото и ти, който дори не правиш разлика между “траш” и “хеви метъл”. 

– Тук успявам да уловя погледа на сервитьорката и завъртам с показалец над 

масата за още един ред. - Знаеш ли, например, кое е първото име на Testament? 

-     Казах ти, че не слушам хеви метъл. 

- Legacy. И пак ти казвам, че тук трябва да оставим думата “траш” метъл.-  

Аз потупвам с пръст подчертаната дума в ръкописа между нас. 

- Все тая. – Откак Артър редактира превода на романа ми, всеки вторник  

следобед идваме в този бар на ъгъла на Десето Авеню и Кетнър и обсъждаме 

бележките му. Останали са само няколко страници. Понякога работата спори и 

минаваме доста материал, а понякога просто губим време. И в двата случая пием 

Гинес. Артър е редактор на списание, литературен критик, разбира от книги, филми 

и майтап, но не и от траш метъл. 

- Не е все тая, Артър! Това се опитвам да ти обясня. Вземи Катюша и  

Stinger  например. И двете са реактивни ракети, но не са все тая. - По CNN изнасят 

тела в кървави чаршафи, по ESPN вървят реклами.  

- Какво общо имат реактивните ракети с метъла? - казва Артър. Аз поемам  

халбата от сервитьорката, благодаря й, изчаквам я да се отдалечи, отпивам, 

отпускам се в облегалката на стола, вплитам пръстите на двете си ръце зад врата, 

изпуквам кокалчетата си. 

-    Нека ти разкажа една история за ракети, метъл и Апокалипсис. - Артър 

повдига вежда, подсмихва се. 

- Давай. 
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- Значи, 1989-та, есента и малко преди да падне Берлинската стена, която 

разбира се тогава никой от нас не предполага, че някога ще падне. Източна Европа, 

България, Източна България, малък град, аз съм ефрейтор в края на службата – 

тогава военната служба беше задължителна – и до уволнението има някакви там 

седмици. Точно заради това, че края е близо, всичко е сякаш на забавен каданс – 

часовете се влачат с дни, дните са безкрайни, септември никога няма да свърши. 

Моето отделение трябва да застъпи наряд на един строго охраняем военен обект, 

наречен Погреба. Погреба е хълм в подножието на планина. Заграден е с висока 

бодлива тел и вишки, обрасъл е с акации и трънливи круши, а дълбоко в земята под 

него е склад за боеприпаси с хиляди реактивни ракети. Точно в този определен 

следобед, когато застъпваме наряд, пред Погреба виждаме дълга колона военни 

камиони, бойци товарят зелени сандъци на камионите, камионите полазват от 

черния път върху шосето, оставят дебели следи кал по асфалта. Питаме единия от 

шофьорите какво става. Отивали били, казва, към пристанище Варна, разтоварвали, 

а оттам май ги били качвали към Близкия Изток, нещо такова, дайте една цигара, че 

моите свършиха. Реактивните ракети са триметрови, Катюша тип, но не точно. 

Знаеш ли какво е Катюша? 

- Онези руските... 

- Изключително опростени за опериране. Адски лесни за взривяване,  

затова и много строго, уж, охранявани. Спомням си, че когато за пръв път 

трябваше да даваме наряд на Погреба, старшината отвори един от онези зелени 

сандъци, показа ни тялото на ракетата, положено в легло от слама, поразрови 

сламата в основата на ракетата, за да разкрие един + и един – : ‘Вижте сега, 

тъпанари с тъпанари, това тук е плюса, а това е минуса. Така. Сега, ако някой 

свърже плюса и минуса с четириволта и половина, плоска батерия, какво ще се 

получи? Така. Затворена верига ще се получи и ракетата, какво? Ще експлоадира. 

Защо ще експлоадира ракетата? Защото, тъпанари с тъпанари, това е реактивна 

ракета. И какво ще стане? Знае ли някой какво ще стане, да вдигне ръка? Така. Ето 

какво ще стане – една ракета ако експлоадира, ще експлоадира и тази до нея ракета, 

и другата до нея и тя ще експлоадира и всички ракети и боеприпаси в Погреба ще 

експлоадират, а това е най-големият погреб с боеприпаси на Балканския 

полуостров! Най-големия. Ей под тази планина има единайсет етажа надолу в 

земята с боеприпаси. И ако експлоадират, с тях, какво? Бум! Североизточна 

България!’ 

 -   Колко голяма е Североизточна България?   

 -   Достатъчно голяма. – Казвам и продължавам с гласа на старшината.-‘И 

какво ще стане, ако Североизточна България експлоадира, някой може ли да каже? 

Така. Съветският Съюз ще удари Турция. Защо? Защото турците са какво? Враг. 

Защо? Заради НАТО, американските бази, хелоу! После системата Халифакс... Кой 

помни какво е системата Халифакс? Да вдигне ръка. Никой. Така. Англия ще удари 

Чехословакия, а Полша – Германия, и империалистическите сили ще започнат 

трета световна война, тъпчовци! Трета световна вой-на!’ И ето, Артър, 1989-та, 

Погреба, един от последните ми караули и аз съм с малък транзистор на пост. По 

това време, докато си войник не можеш да притежаш радиоприемници, уокмени, 

такива неща, а по време на караул е забранено да слушаш музика, да четеш, ядеш, 

пишеш, пикаеш, пиеш, въобще цялото ти внимание трябваше да е насочено към 
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една-единствена задача, а именно - да не заспиш на поста си. Аз обаче съм се 

приготвил да слушам не просто радио, а Радио Свободна Европа – най-забраненото 

от комунистите радио. И ще го слушам не за друго, а заради единственото 

предаване за метъл, което можеш да чуеш по това време. Там пускаха всичко най-

ново, веднага след като е излязло – Metallica, Testament, Slayer, Kreator, Megadeath, 

всичко. И така – ако те гепят с транзистор на пост могат да те вкарат в ареста, но 

ако те гепят с транзистор и Радио Свободна Европа може да отнесеш и дисцип. 

Знаеш ли какво е “дисцип”? - Артър клати глава. – Та, по Свободна Европа в този 

ден – а между другото, дисцип, Артър е един много лош затвор, само за военни, и 

който е ходил в дисцип излиза завинаги различен – та по Свободна Европа този ден 

ще пускат новия албум на Testament и аз изгарям от нетърпение да застъпя наряд и 

да го чуя. - Артър ми прави жест да задържа, маха енергично към бармана, който се 

е вторачил в последните минути на мача. – И така, в момента, в който съм останал 

сам, намирам скатано местенце, вадя транзистора от шинела, сядам с калашника 

между коленете, намирам честотата на станцията. Никакъв сигнал. Само ш-ш-ш-ш-

ш-ш-ш-шум. Като вятър в суха трева. Нищо. Истината е, че от време на време 

гадовете комунистически успяваха да заглушат сигнала на Свободна Европа. 

Рядко, но го правеха. Аз скачам и започвам да обикалям напред-назад, псувам, 

въртя се с транзистора в ръка, бърникам копчета, сменям честоти, катеря се по 

някакви дървета, слизам, тичам нагоре-надолу по хълма и така цял час – часът за 

метъл. Вече се е смрачило и аз съм бесен, но продължавам да обикалям. И пред мен 

се изпречква една от онези тъмни купчини ракети, извадени от Погреба и готови за 

товарене по камионите на следващия ден. Тогава вадя войнишкото си фенерче, 

закрепвам го на една трънлива круша, насочвам лъча към един от сандъците, дълъг 

и тесен като ковчег на извънземно, вадя ножа, късам телените пломби, разковавам 

дъските, разголвам внимателно тялото на ракетата. Намирам в долната й част 

минуса и плюса. После вадя батерията от транзистора си – тя е 4,5 волта. И си 

казвам – ако това, че тази ракета може да се взриви с една плоска батерия от 4,5 

волта е тъп фатмашки мит, аз този мит ще го разбия точно тук и сега и разумът ще 

възтържествува. Ако обаче това не е мит, ако тази ракета може да бъде взривена от 

една батерия, ако тази тишина и мира в Централна и Източна Европа се крепи на 

батерията от транзистора на един ядосан ефрейтор, то разума отдавна е напуснал 

тази част на континента. Нека гръмне този хълм като прогнил овчарски калпак! 

Нека гърми този заспал вoенен град и казармите в него със заспалите си войници, 

да гърмят заспалите села наоколо, заедно с лозята и колибите, нека гърми този 

шибан заспал комунизъм, нека всичко гърми по дяволите, нека експлоадирам и аз с 

него! Нека идва Третата световна война, а с нея Апокалипсиса и ето така да свърши 

светът! Нека си отидем с гръм! Използвам телта от пломбите като кабели, поемам 

дълбоко въздух, затварям очи и... свързвам плюса и минуса на батерията с тези на 

ракетата. 

 -   И какво стана? – подскача Артър.  

 -   Какво мислиш, че стана?- Аз отпивам от Гинеса. Артър сваля бейзболната 

си шапка, разтрива с ръка бръснатата си глава, пак слага шапката. После вдига 

молива от листа, започва да драска нещо в полето на ръкописа ми. Мълчим.  

В прозореца, до светофара пред заведението се появяват момче и момиче. Тя 

гневно жестикулира, той спира на тротоара, опитва да я задържи, тя се отскубва от 
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ръката му, продължава напред, прекосявайки на червено, той се хваща за челото, 

полежда към небето, тръска глава, обръща се назад, сякаш търси помощ отнякъде, 

понечва да я догони, но минават няколко коли и той спира.  

-    А какво, ако... – почесва се по веждата Артър.- Какво, ако просто 

батерията ти е била изхабена и не е била четири волта и половина, а да речем два  

волта? Какво, ако не са достигнали волт, волт и нещо? Замислял ли си се за това?- 

По ESPN в студиото, хора в костюми коментират поредната загуба на San Diego 

Chargers. По CNN вървят реклами. 

 -    Не. –Добършвам халбата си аз, поглеждам часовника на стената и кимам 

към листите. – Продължаваме ли или стига за днес?- Артър забива поглед в 

ръкописа ми и почуква с молив козирката на шапката си: 

-     Докъде стигнахме? 

      -     До “метъл”.  

 -     Ние сме почти накрая. 

 -     Почти.  

 

 

 

Захари Карабашлиев 


