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ЧРЕЗ ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ – РУМЕН РАДЕВ
До Президента на Комисията по Досиетата 
и „ВСЯ ОСТАЛНАЯ СВОЛОЧ“
От МВР – ДС „демократи“ и новите „ДАНС-ОВИ „демократи – МВР

ВРАЧАНСКИ „МЮЗО-МУЗО-ВИР-СКИ“ КЛЮКИ … 
ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ И ПРИКАЗКИ ЗА ОМРАЗЛ-ЪК МЕЖДУ ВРАЧАНИ/ … !

Драги Петър /ПЕПИ/ Серпионов,
Извеждам СЕ на общо все четения и слушания во веснико „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“. Това са едни 

дребни разговори с теб, който станаха през лятото на 2019 година. Нямаше как да ти отговоря, защото 
осем месеца и повеке се вече лекувам въ братска Гърция от побоя, който ми беше нанесе от зам. Кмета 
на град Правец и негови хора /МАФИЯ/. Това беше подготвена история за побоя и ма джеластриха така, 
че отговор ще Ти дам след, като заведа ЖАЛБИТЕ во вестнико „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“. Вече пуснах 
един брой в 2019 лето Господнье непосредствено след боя, но „НАШАТА ПОЛИЦИЯ И ПОЛИТИЦИ СЕ 
ПАЗЯТ И ЗАЩИТАВАТ, А МЕН МЕ БИЯТ И ЕБАВАТ, КАКТО БОЯ ЗА ОНЕЗИ ИЗБОРИ – ИЗМОРИ В 
2015 В СЕЛО ЧЕЛОПЕК, ДЕТО „ В СЕЛО ЧЕЛОПЕК НЯМА ЧЕР БИВОЛ, ЧЕР ЦИГАНИН И ЧЕР ТУР-
ЧИН – ИМА ЧЕР АРАПИН НА БЯЛ КОН“. Такъв извод на хвалба имат, но там са клали Ботеви четници, 
макар баба Илийца да е спасила един четник на Искаро бореща се с ладията, за да го прекара и спаси 
во „Черепишката света обител“. Мен тогава ме биха хората на другарят Банчев от ДПС и тези дето е-
бяха съюзници от президентската партия на „другаря – го-син“ Жельо Мръснишки Желев – ПРЕДАТЕЛ 
И УБИЕЦ НА БЪЛГАРИЯ. Полицията тръгнаха „като аслани-лъвове“ вечерта да търсят побойниците 
и се върнаха „като насрани“, за да ми кажат, че са хванали един от тримата, а над 100 човека в залата 
не ГИ познали останалите побойници даже и кандидат тогавашния кмет се прави на „умряло добиче“, 
защото от неговата банда ме срещна човек. Аз му давам вестник „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“, А ТОЙ МИ 
ГИ ДЪРПА ВСИЧКИТЕ И МИ ИЗВИВА РЪКАТА И МЕ НАПАДА. ПРОВОКАЦИЯ, КОЯТО НЕ СТАНА ДА 
МУ ОТГОВОРЯ, НО В ЗАЛАТА МИ СЕ ХВЪРЛИ ОТ ЗАДИ, КОГА РЕКОХ ДА ОБЯСНЯ НЕВЕЖЕСТВО-
ТО НА ДРУГАРЯТ СЕРЕЖАНТ БАНЧЕВ „ВОДАЧ НА ЗИС-5“ ОТ ТРУДОВИ ВОЙСКИ. Той тогава ми се 
зъбеше и заканваше на една друга среща, нещо като изборен разговор в клуба на театъра, че ще ме 
осъди, за факта дето споделих, че взел с приятел 2.7 милиона кредит и още не е произвел от 400 дека-
ри незнайна собственост вино, а и парите не е върнал. УЧЕН Е СТАНАЛ БИЗНЕСМЕН ИЗУЧИЛ СЕ В 
СВИЩОВСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗА ИКОНОМИСТ, КАК ДА НЕ ВРЪЩА ПАРИТЕ. Разпитваха ме 
после спряха историята, защото заминах за Швеция, после я отворихме СЛЕД демонстрация на 1 юни 
2016 в чест на турското клане на Христо Ботевата чета. Даже дело имаше при закрити врати без мен 
и покана за други включително и на един адвокат дето бях взел при един следователски разпит. ОБ-
ЖАЛВАХ ТОВА РЕШЕНИЕ И МИХАЙЛОВГРАДСКИЯ–КУТЛОВСКИ–ФЕРДИНАНДОВО–МОНТАНСКИ 
ОКРЪЖЕН СЪД, КОЙТО СЪЩО ГЛЕДА ДЕЛОТО НА ЗАКРИТИ ВРАТИ БЕЗ ДА МЕ ПРИЗОВЕ И СЕ 
ПРОИЗНЕСЕ – „БТИЯ СИ Е БИТ, Е-БАНИЯ СЕ ЕБЕ“ И ЧОЛАКОВ Е ВИНОВЕН, ЗАЩОТО Е ХОДИЛ 
НА АГИТАЦИОНЕН СЪБОР ЗА ИЗБОРИ БЕЗ ДА Е ИМАЛ ПРАВО НА ТОВА, ЗАЩОТО НЕ Е БИЛ ЗА-
ЩИТЕН КАТО КАНДИДАТ …. Това се казва наглост и това ми е написал един другар прокурор. Аз, тога-
ва бях представител на партия „А-ТАКА“ Това са „дребни и ситни камъчета“, за сравнения, както беше 

написал цитирайки Трифон 
Кунев за новата демокрация 
след 9 септември 1944 годи-
на, заради което е бил затвор-
ник. Оная комунистическата 
пропаганда не се различава 
от новата демокрация в която 
живеем сега. Пишу-Вам да се 
знае и помни, как са правени 
избори въ Враца – 1898 г. ! 
Цитирам :“Библиотека БЪЛ-
ГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД“ 
- Към известия на музеите в 
Сверо-Западна България“ в 
следващите страници 356, 
282, 289,320, 330, 340, 341 на 
името на „ЧОЛАКОВ НИКОЛА 
– прокурор“ МОЯТ ДЯДО СА 
ЗАПИСАНИ КАК СЕ ПРАВЯТ 
ИЗБОРИ ПО БАЙ ГАНЬОВ-
СКИ В 1898 ГОДИНА. КАКТО 
И В СЪЩАТА ПОРЕДИЦА 
„ВАСИЛ КЪНЧОВ - НЕЩО ЗА 
МОЯ РОДЕН ГРАД“ страница 
263, 104, 116, 219. Цитирам 
гражданина на Враца Васил 
Кънчов убит в канцеларията 
на министерството от „въл-
чата опозиция – маке-донци“ 
поддържаща управляващите 
на чело с князо - цар „Ферди-
нанд – лисицата““.

В ПАМЕТ НА ПЕЧАТАРЯ ПЕТЪР ГЕНОВ, ЗАВЪРШИЛ МОСКОВСКИЯ ДЪРЖАВЕН ПОЛИГРА-
ФИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. ЕДИН ОТ МАЛКОТО БЪЛГАРИ ПОЛУЧИЛ ТОВА ОБРАЗОВАНИЕ В  
ПОМОЩ НА БЪЛГАРИЯ. ЧОВЕК БЕШЕ, ОБЩУВАШЕ ОБИКНОВЕНО И ЧОВЕЧНО. РОДЕН ВЪ 
СЕЛО ТРИ КЛАДЕНЦИ. ДОБЪР ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ. РАБОТИХМЕ ЧОВЕЧНО И НЕ СЕ 
ГНУСЕШЕ ОТ МЕН, ЧЕ СЪМ БИЛ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК - Стефан д-р Д. Чолаков - Враца 

ТОВА Е ЕДНО МАЛКО ОТКЛОНЕНИЕ, НО Защо те избрах теб драги Петър Серпионов да правя 
„Врачански клюки“ и музо-вирлък? Защото се познаваме много отдавна и сме си хортували за истори-
чески клюки и музо-вирлък от Враца дето си накачил по снимки на стената въ работилницата си. Ти 
си общественик, като казанджия или мелничар и при теб идват разни хора „РАЗНИ ИДЕАЛИ“, както 
пише Алеко Константинов и така си споделихме мисли, който Ти ми подхвърли, от който Аз разбрах, 
какво се дудне зад гърбо ми по музо-вир-ски. Ето тези размисли, така реших да ги направя обществено 
достояние, че да се знае в музо-вир-ския ни градец как се зарибяват клюките. Те са нещо като арията 
на „Дон Базилио“ от операта „Палячо“ изиграна от Ангел Носорого, който съм го слушал В ЧИТАЛИЩЕ 
„РАЗВИТИЕ“ и нека да се знае, че макар и да беше аматьор като другите пееше много точно. Та сега 
в негова чест, ще изпея и Аз някой неща на хартията …

Драги Пепи, както се обръщам към теб, защото Ти си по-възрастен от мен и ме познаваш от ражда-
нето ми, защото моят баща д-р Димитър Николов Чолаков ме е разхождал из градо, за да се покаже за-
ради клюките дето се пускат в градо по негов адрес. Аз теб те познавам от по-късно, когато пораснах и 
съм ходил у вас с тате. Врачанска идилия. Това между другото, което няма да повлияе на новото ДАНС 
дето събират информация, че сме вързани в един синджир - ИДЕАЛ „ДА СИ ЗАТВАРЯМЕ ЕЗИКО ЗАД 
ЗЪБИТЕ, ЗАЩОТО ЕЗИК КОКАЛИ НЯМА НО КОКАЛИ ТРОШИ“- стара народна приказка от времето 
на Търновската конституция, когато са правили избори по Бай Ганьовски. Алеко Константинов и моят 
дядо Никола Бончев ЧОЛАКОВ, както се е нарекъл заради дядо си ЧОЛАКОВ на комуто са отсекли 
дясната ръка да не стреля срещу пашата по време на Велчовата завера от 1835 година. Той е колибар, 
свободен Българин от Дряновските ливади – ГАБРОВСКО. И там е имало предател в тази завера …!/ 
Просто мимоходом споделям, че Алеко и моят дядо са завършили „НОВО-РУСИЙСКИЯ УНИВЕРСИ-
ТЕТ В ОДЕСА, НЕ В УКРАЙНА“. Дядо ми стипендиант на Габровската гимназия „Васил Априлова“, като 
най-добър ученик пратен да учи там и да учи българите !

При първия разговор, така на майтап на шега ли Ти ми каза, че някакъв бивш „народо милиционер 
от ДС-то“, ти бил подхвърлил, че те мен ме били „разработвали“… Тази дума „разработвам“ има две 
направления, не сега те ползват някогашното ми разработване за съдене и затвор, а сега ме числят 
като подметка на новите „наши“ управници. НЕ МОГА ДА КАЖА, КОЙ СА ВЕЧЕ „НАШИ И КОЙ ВАШИ“, 
ЗАЩОТО И ТЕ СЕ ОБЪРНАХА – ПРИМЕРИ МОГА ДА ДАМ, НО КОНКРЕТНО“ Това обаче не е целта 
на настоящето „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“ което ще пусна. Ще бъбрим за втория затвор и дне „разработ-
ка“, която я описах в книги от „ТРИЛОГИЯ“ ПОСЛЕ ИМА ЕДНА ПОЕТИЧНА книга „Обич през сълзи 
от цветя на злото“ нещо като отражение на поезията на Шарл Бодлер, който е съден заради една 
отпечатана любовна лирическа книжка във Франция- /ДЕМОКРАЦИЯ ОТ ФРАНЦИЯ ОТ 1880 ГОДИ-
НИ/. Тя се нарича, „Обич през сълзи“, а моята е с продължение „от цветя на злото“ С това сме близки с 
французина и разлика 140 години ВЪ „ДЕМОН-КРАТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ“. Аз не знам французойки 
език, за да ми кажат, че съм се повлиял от него… Просто пуснах заглавието „По жицата“, като Йордан 
Йовков в едно произведение - разказ. Книгата не може да се покаже /НЯМА КНИЖАРНИЦА, КЪДЕТО 
ДА Я ПРОДАВАМ“, а тя е второ вече печатно издание, докато преди 10 ноември 1989 година пуснах 
тези „СТИХОВЕ“ въ едно циклостилно издание пак за моя сметка, за да се покажа, че съм ПОЕМО-
ПИСЕЦ на циклостил, но тези бройки съм раздал на „интелектуалци – приятели и неприятели“ и доста 
посолства в София, за да се знае, как се преследва „ДРУГО-МИСЕЩ“. Втората книга по въпросът е „АЗ 
РОДИХ ДЕМОКРАЦИЯ – ВТОРА ЧАСТ „ЗАТВОР“ и там описвам историята за пращането ми в затвора 
по указание на „ДС-то разработка-хаджиите“. Това томче е част от трилогията с горното име обяснява-
що последния етап на „демократическата рев-о-люция“ или преврат в 1989 г.. Аз се опитах да направя 
ревизия на това дело, но нещо се спъва от Врачанските Съдии и Прокурори, защото ТЕ са все още на 
работа и са зависими сътрудничеството им с ДС-то и имат възможности да ме „ПО-Е-БАВАТ НА ЗА-
КРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ, КОЙТО ПРАВЯТ, А ТОВА Е ЗАБРАНЕНО ПО КОНСТИТУЦИЯ ОТ 1991 
ГОДИНА – ЗАКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ СА ЗАБРАНЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА. Аз в ИСКОВЕТЕ 
си пиша техните имена и моето съмнение, но тук няма да Ти обяснявам тези неща дето съм ги написал 
един път. Въ читалище „РАЗВИТИЕ“ съм оставил по един екземпляр от книгите за историята и желая да 
направя това в някогашната окръжната библиотека – СЕГАШНА - РЕГИ-О-НАЛНАТА БИБЛИОТЕКА, 

НО ТАМ НЕ МЕ ПРИЕМАТ 
ПО РАЗБИРАЕМИ ПРИЧИ-
НИ ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА 
ДИРЕКТОР ИВАН ПЕНЕВъ“ 
Пробвах няколко пъти ! И така 
разбрах, че други се канят да 
представят книгите си и че-
тения правят, а Аз понеже се 
„само-поканвам - врачанин“ 
не се отварят портите на ве-
ликото хранилище. 

НОВИО КМЕТ КАЛИН 
КАМЕНОВ ИМА МЕШАВИЦА 
ТАМ, ЗАЩОТО ТОЙ ВЛАСТ, 
А АЗ ПИШУВАМ И ДЕМОН-

СТРИРАМ СРЕЩУ НЕГО – ПУСКАМ ДВЕ СНИМКИ ОТ ПЪРВАТА ЗАЯДНИЦА ДЕТО ГО СЪДЯ, НО 
ЩЕ СТАНЕ КОГАТО ЦЪФНАТ ВЪРБИТЕ НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН, КЪДЕТО ТОЙ ПРАВИ ТЪРЖЕСТВА 
ВО КОМПЛЕКСО НА ЧЕРКВАТА СВЕТО „ВЪЗНЕСЕНИЕ“

Историята има продължения. После имам едно символично книжле разработка на собствените 
ми стихотворения, от поезията, кога как се пише дневник и мисли по отделни любовни излияния към 
човекът и родината … Там съм споменал и един врачански кур-и-фей, какво ми е казал за Христо 
Ботева цитирайки ми нещо от него и сам го е написал въ един „ВРАЧАНСКИ АЛМАНАХ ЗА ХРИСТО 
БОТЕВ“ дето се пуска само с отбрани стихо-плетци и „Аз не съм достигнал Ботева“, че да ме ръгнат в 
книжката. Рекох им да им преведа едно шведско стихче което е станало народно, но не бива да се учат 
за шведския народ и да ме четат мен. Та тази поетическа разработка е въ книгата “МРЪСНИЦАТА-ТА“, 
А ВТОРИЯ ПРОЦЕС Е СЪС ЗАГЛАВИЕ „МРЪСНИЦА-ТА, МРЪСНИЦИ-ТЕ“.
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Драги Пепи, нека 
да те информирам, 
че в България има 
три „ПИСАТЕЛСКИ 
СЪЮЗА“. Единият 
е на старите наши. 
Втория е на новите 
наши дето хвалят но-
вото „гол-ямо“ добро 
утро и следващото 
е на едни отцепници 
/ЦЕПЛЕНКИ – „КОН-
ФЕДЕРАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПИ-
САТЕЛИ“/ дето не 
приемат такива като мен, защото те били явни комунисти по разбиране, а Аз съм бил срещу някогашните 
„Пере-настройка-хаджии“, като тях. АЗ СЪМ НИ ОТ ТИЯ НИ ОТ ОНИЯ „НАШИ И ВАШИ“, ЗАЩОТО СА МЕ 
„РАЗРАБОТИЛИ“ ПРЕДНИТЕ КАТО „ФАШИСТ“ ПО ЧЛЕН-ХУЙ 108 И 113 И СЪМ ГО ОТНЕСЪЛ ЦЯЛ ВЪ 
НАКАЗАНИЕТО ЗА ЗАТВОР ПО ЗАКОНИТЕ ОЩЕ ВО 1981 ГОДИНА. Аз съм вече реабилитиран със Закон 
и Конституция, но петното си стой на мен, както стоят кметски обувките на по-бойници от Правец от лятото на 
2019 върху тялото ми. Аз ще ги съдя тях /“НА КУКОВО ЛЯТО ЩЕ ГИ ОСЪДИШ“ Е ОТГОВОРЪ, както вече 
разбра за побоя на предизборната агитация в село Челопек …!

Драги Петър Серпионов, отговорно да Ти напиша, за да знаят тези „РАЗРАБОТ-ЧИЦИ-ТЕ“ от старото 
ДС-то, че Аз нямам досие. Първото е изгорено на 3 ноември 1990 /ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМИСИЯТА ПО 
ДОСИЕТА СЛЕД 25 ГОДИНИ МИ ДАДОХА ОТГОВОР ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ДС-ТО“, а второто е изгорено 
на приказки въ „февруари-Я – марта 1990“ записано на хартия. Това са над 350 страници материал събиран 
за мен на хартия и е вероятно от „ШЕСТО-УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕСЕ-ТО“.Те са ме водили и във „ВТОРО 
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – КОНТРА-РАЗВЕДКАТА“ защото са знаели, че ще ме пратят в изгнание… Това 
изгаряне не ми дават информация колко страници е, но може да го възстановим. Понеже съм изпратен в 
чужбина и са ме завели на „разработка“ полковник Иван Димитров е наредил да ме свалят в архива на „ТРЕ-
ТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ, НО НЕ МОГА ДА ХВАНА КРАЯ ВЪВ ВРАЦА ИЛИ СОФИЯ, 
ЗАЩОТО ЦАРО И МИНИСТЪР ПЕТКАНОВ КАЗВАТ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ПИПАТ ДОСИЕТАТА, А ВРАЧАН-
СКИЯ ПОЛКОВНИК ДИМИТЪР БАКАЛОВ Е ОТГОВОРНИК ЗА АРХИВА НА „ШЕСТО ГЛАВНО УПРАВЛЕ-
НИЕ“, КОЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЩЕСТВУВА, ЗАЩОТО ТОЙ ГО Е ПАЗИЛ РАЗНАСЯЙКИ ГО КЪМ 
ЛОВЕЧ И ОБРАТНО. НЯМАМ ПРЕДСТАВЯ НА КОЙ ДА ВЯРВАМ – „НА ЦАРО ИЛИ НА ПЪДАРО !“ ТЕ 
ИМАТ ИНФОРМАЦИЯ, ЗАЩО НЕ МИ ГО КАЗАХА И ПОКАЗАХА В 2004 ГОДИНА, КОГАТО СИ ТЪРСИХ 
ДОСИЕТО? ПОСЛЕ МИНАХА ОЩЕ 10 ГОДИНИ, ЗА ДА МИ ДАДАТ ТОЗИ МЕРЗАВСКИ ОТГОВОР. Аз съм 
от разработката „враговете на народа срещу България“. Тия работи се пазят тайно в някой „НАШИ КГБ-ТА, 
ЦЕРЕУ-ТА, В САЩ, ИЗРАЕЛ И ДРУГИ МЕСТА ВЪ ШВЕЦИЯ – ОНИЯ НЕ СПЯТ, ПЛАЩАТ ДА ИМАТ ИН-
ФОРМАЦИЯ“ Е, те, там ме пазят и като натиснат копчето на компютъра излиза цялата информация за мен, 
защото ДОСИЕТАТА НА НЯКОЙ, КАТО МЕН ВРАГОВЕ СА ДИГИТАЛИЗИРАНИ по думите на „Гестапото“ 
доцент – професора Димитър ИВАНОВ. Който описва тези неща в книгите си, но някой не могат да разберат 
какво е написал за мен въ книгата си за „ВРАГ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА“. Ето такива отговори ми дава 
другарят КОСТАДИН КОСТАДИНОВ от Комисията по досиетата, защото сега му пращам този официален 
документ до него, чрез пазача на Българската Конституция – Президента Румен Радев да знае …. НА НАЗЕ 
НИ Е ОМРЪЗНАЛО ДА НИ ПРАВЯТ НА „ШАШАВИ“! Цитирам „гестапото“ доцент-професор Димитър ИВА-
НОВ, началник за малко в ГСУ – където съм живял два месеца на хотел и котлова храна от 6 януари 1989 до 
2 март 1989 год, за да ги уча на много партийност каква ще бъде нашата “ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНАТА МАСА“. 
„Още в 1988 година са започнали да „Дигитализират“ ПО НАПИСАНОТО ОТ. Та той пише за дигитализаци-
ята на архивите, но Аз имам информация, че по-рано са захванали тази идея, защото дискетите отдавна са 
продадени от „нашите“ на „вашите“ зад океана, а самият „гестапото“ лично е бил в САЩ и децата му там на 
сигурно место, а да са на „сигуре“, защото са могли да станат едни работи както в братска Румъния. ТАМ СА 
УБИЛИ НАБЪРЗО ДРУГАРЯ НИКОЛАЕ ЧАУШЕСКО И РАЗБРАХ, ЧЕ ИМАЛО МНОГО ГРАЖДАНИ УБИ-
ТИ ОТ ЧУЖДИТЕ РАЗУЗНАВАНИЯ, КАКТО В УКРАЙНА В 2014 – „МАЙ-ДАНА“!. Та си мисля, че отдавна 
са се предали предните наши на враговете сегашни наши, като се отчитат на другарите от САЩ. Те обичат 
предателите, така както на Бойко Борисовото – ДЪЩЕРЯ ДЕТО КАРАЛА АВТО-МОТО С 300 КИЛОМЕ-
ТРА В ЧАС Е В САЩ, но я хванали щатските полицай и нашите вестници писаха „врачански музо-вирски“ 
новини … „НЕ БИЛО ИСТИНА – МАЙ-ТАП БЕ УЙ-ЛИ“! Нещо ще споделя за „гестапото“ и си мисля, че той 
ме посрещна на 6 януари 1989 година в Главно Следствено Управление – СОФИЯ със следовател Петър 
Цветков и Той ми напомни „НИЕ ИМАМЕ И ДРУГИ МЕТОДИ“, на който му казах: „НЯМА ДА СТИГАМЕ ДО 
ДРУГИ МЕТОДИ, ЗАЩОТО АЗ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМ“ и човекът във своята книга за престъпниците срещу 
„народната власт“ не е написал един ред за мен и моят съпроцесник Румен Цанков – Пилотчето от град 
Лом, с който обявихме ПЪРВИ – МНОГОПАРТИИНОСТ С „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕ-НА-ТА МАСА“ … „НЯМАЛО 
ДИСИДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ НО ИМАЛО ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ И АЗ СЪМ ЕДИНСТВЕНИЯ 
С РУМЕН ЦАНКОВ ДЕТО СМЕ ОБЯВИЛИ МНОГОПАРТИЙНОСТ – ОНЕЗИ СЕ КРИЕХА, ЗА ДА СТАНАТ 
СЕГА УПРАВНИЦИ“. Ние ще си играем на покер и ще бъзикаме държавата „С ПОКЕРА“, с подиграваха, а 
се събират въ ЦК-то на БКП-то, и да разсъждават, че имало там един Стефан Чолаков, който не спи докато 
те спят и прави партия – МНОГО-ПАРТИИНОСТ НА ПРАКТИКА … ! С този си акт главния началник макар и 
малко време Митьо Гестапото е изпуснал да стане коректен служител на ИСТОРИЯТА. Менте, доцент и про-
фесор разглеждащ документи и факти от историята на България. Слаб /2 - двойка - хаджия/ за него, но нека 
да пише, а ние ще сравняваме ! Тези размисли съм ги нахвърлил в трилогията на „ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ 
ПРОЦЕС – АЗ РОДИХ ДЕМОКРАЦИЯ“- 2014 г.

Драги Петър /ПЕПИ/ Серпионов, с това ти отговарям на първия въпрос, който ми пусна, дето са ти го пус-
нали на теб и така се върти тоя въпрос из градо за „разработката ми“. Сега в личен план да те информирам, 
че още не съм отговорил за „разработката ми“ в Кралство Швеция, „КЪМ ПЪРВО ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАНИМАВАЩИТЕ СЕ С ВРАГОВЕТЕ НА НАРОДА В ЧУЖБИНА“, защото още не съм ОТПЕЧАТАЛ РО-
МАН спомени, но ще ти споделя, горното „разработване“, към „ПЪРВО ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ в борба 
и вербовка в чужбина. ЩЕ ПОДХВЪРЛЯ ЕДНА РАЗРАБОТКА СЛЕД МАЛКО ОТ ОНЕЗИ ВРЕМЕНА ! Его 
какво ми беше подхвърлено от другарят майор Братинов, който може да е станал и полковник до пенси-
онирането си през началото на 21 столетие в работата си покрил се в град Роман след промените. В една 
моя демонстрация на площадчето пред кино „Васил Коларов“ вратата на бившата „Врачанска полиция на 
царо“, която я бутнаха. Помня това от лятото на 2012-13 г … При мен пристигна този другар и ме загледа и 
запита дали се помним. Аз му казах : „Не сме се цаливали, че да те помня, защото Аз и тези дето съм 
онодал и са ме пробвали съм ги вече забравил !“ той се позасмя, но си припомних нещо в лицето му и го 
попитах за името и се оказа, че той майор Братинов. Не бях го виждал от горната дата 6 януари 1989 година 
до лятото на 2012-13 г., когато ме изпроводи с пазачи до ГСУ – София при отговорно пазене да ме посрещне 
„гестапото“ ДИМИТЪР /Митьо/ ИВАНОВ.

Тогава му споделих, че го помня и от преди това, когато е идвал случайно на гости и съм му дал една 
книга да се учи на поезия ОТ КИРИЛ ХРИСТОВ, прогонен от България, а след промените 9 септември 1944 
година сам избягал или завърнал се в Чехословакия. РАЗБРАЛ Е НОВАТА ТОГАВАШНА ДЕМОКРАЦИЯ 
! Казах му, че тая книга не ми е върнал, но Аз му я подарявам, защото си купих същата книга въ Бургас на 
гарата и от други неща от затвора го помня на 30 декември 1987 година, каква борцова хватка „кур капан“ 
ми направиха и след това на 2 януари 1988 година помня хватката „кур капан“ и провокация пет дни преди 
пускането ми от затвора Враца дето ми я приложиха, чрез двама цигани по време на разходката в коридора, 
който ме спират и викат да ги чуят всички : „А,БЕ, ДАСКАЛЕ ТИ ЗАЩО СИ ПРЕМЕСТИЛ ОНЯ ПЕДЕРАС ОТ 
ТАЗИ КИЛИЯ В ЕДИ КОЯ СИ КИЛИЯ“. Тези цигани бяха от другия отряд и така както викаха срещу мен да 
ги чуят всички ми удариха един много силен шамар. Колегите затворници, като чуха тази врява се събраха 
около нас и се сгъстяваха, така че можеше да стане голяма олелия, когато обясних, че Аз нямам право да 
местя затворниците в килиите. „ТОВА Е РАБОТА НА ОТРЯДНИЯ НАРОДО МИЛИЦИОНЕРСКИ НАЧАЛ-
НИК!“ Не му помня името, но го зная началника. След едно завръщане от Швеция, той ме срещна, за да ми 
каже „ЧОЛАКОВ, НИЕ СЕ ПОЗНАВАМЕ, НАЛИ ?!“, „ДА!“ МУ ОТГОВОРИХ. „НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ 
НЯМА ЗА КАКВО ДА СЕ ОБВИНЯВАМЕ!“

Драги Петре, мен в затвора ме избраха за председател на отряда на едно събрание на всички лишени от 
свобода. ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИЗБОР ИМАШЕ. Понеже предния председател, който не работи има задъл-
жение да получи писмата от отрядния горе началник и да ги раздаде на колегите, си защото тази пощенска 
услуга на контакт между началник на отряда и затворници не се приема, защото затворниците се оплакват 

на началника си и той е отговорен, а отговори не дава. Та този „председател“ е чел писмата, който са преди 
това прочетени от гражданина началник и са отворени и нашия колега затворник ги чете и започва кореспон-
денция с лоши истории. Затворниците разбират това и протестират пред началството и се прави избор, при 
който мен ме издигат за избор. Аз станах и обясних, че имам три месеца служба, нека изберат други, а бай 
Васил дето работихме заедно ме дръпна за шинелата ДА СЕДНА НА СКАМЕЙКАТА и ми каза : „ДАСКАЛЕ, 
НИЕ ТУКА УПРАВЛЯВАМЕ, ЩЕ МЪЛЧИШ И ИЗПЪЛНЯВАШ“ Тогава разбрах нещо дето ме е страх да 
го напиша. Аз си ходех на работа и си вършех и тази дето ми я връчиха от избора на колегите затворници 
– ТОВА Е ИЗБОР В ЗАТВОРА НЕ КАКТО СЕ ПРАВИ ОТ ВЪН В ГОЛЕМИЯ ЗАТВОР! Стария председател 
го оставиха ОТ НАЧАЛСТВОТО НА ЗАТВОРА пак без работа, а мен ме пратиха при него в килията и спях 
над него. Той започна да ми обяснява, че слушал „Свободна Европа“ / ТОЙ ОТ МНОГО ГОДИНИ В ЗАТВО-
РА, КОГА ЛИ Е СЛУШАЛ ЗАПАДНИ СТАНЦИИ?/ и така го разбирам човека, но не мога да му помогна да 
продължава да слуша тази и другите станции, а той продължава да ми пробутва „пенизи“ за тези станции по 
указание на нашите „РАЗРАБОТЧИЦИ“. Не можах да му помогна да стане доносник и го пратиха в друг от-
ряд, защото колегите приказваха, защо този не работи … ? Другата разработка е тази дето писах за двамата 
цигани дето викаха срещу мен и ми удариха провокативно шамар, но избягаха така лазейки, когато колегите 
ги ОБГРАДИХА. Историята за въпросния педерас беше следната : „ЕДИН КОЛЕГА ОТ КИЛИЯТА КЪДЕТО 
ЖИВЯХ С 24 ЧОВЕКА НА 22 КВАДРАТНИ МЕТРА МЕ ИЗВИКА НАСТРАНИ И МИ КАЗА, ЧЕ СА ПРАТИЛИ 
ЕДИН ПЕДЕРАС В КИЛИЯТА И СТАВАТ ЕДНИ ШАВЛЪЦИ И ХОРАТА НЕ МОГАТ ДА СПЯТ, А В 5 ЧАСА 
СТАВАМЕ ЗА РАБОТА. ТА ДА КАЖЕ НА „ГРАЖДАНИНА НАЧАЛНИК ДА ГО ПРЕМЕСТИ ДРУГАДЕ, ЗА-
ЩОТО „НЕ МОЖЕ ДА РАБОТИМ В ЦЕХА ОТ УМОРА“ та отидох Аз при началника и докладвах болката 
на колегите обяснявайки горната ми среща. Педераса /ГЕЙ – ДЖЕНДАР ПО НОВИТЕ ИНСТРУКЦИИ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“/ го преместиха другаде вече не си спомням къде. После го пратиха в друг отряд и 
всичко утихна на етажа. ЕТО И МОЕТО СЪМНЕНИЕ, ДА Е ИЗТЕКЛА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЧАЛНИКА НА 
ОТРЯДА – „НАРОДО МИЛИЦИОНЕР – ЛИТЕРАТОР“ И СА ПОДГОТВИЛИ РАЗРАБОТКА С ЦИГАНИТЕ 
ДА МЕ БИЯТ, АЗ ДА СЕ ХВАНА НА ВЪДИЦАТА И ДА МИ НАПРАВЯТ ЕДНА РАЗРАБОТКА С ПЕТ ГО-
ДИНИ УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРИСЪДАТА КАКТО НА ЦВЕТАН КИЛОГРАМСКИ ДЕТО УЖКИМ ДАЛ ПИСМО 
НА ТОДОР ЖИВКОВ НА 1 ЮНИ 1980 ГОДИНА. ЗА ТАЗИ ДОБРА РАБОТА, ЦВЕТАН КИЛОГРАМСКИ Е 
НАГРАДЕН С ОЩЕ ПЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР, А ЦИГАНИНА Е ИЗПЪЛНИЛ ЗАРЪКАТА НА ПАРТИЯТА И 
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ - ОСВОБОДЕН. Пиша тази „разработка“, за да я знаеш драги Петър Серпионов, 
а и тези дето те информират, да знаят за разработките дето са правени срещу мен ! СЕГА СЪЩО МЕ РАЗ-
РАБОТВА КМЕТА НА ВРАЦА КАЛИН КАМЕНОВ С ИНСПЕКТОРАТ И ПОЛИЦИЯ, КАТО МЕ СПИРАТ ДА 
ПРАВЯ ДЕМОКРАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ГРАЖДАНИ С ПЛАКАТИ. ТОВА Е ЧЛЕН 39 ОТ КОНСТИ-
ТУЦИЯТА ЗА ПРАВА НА ДЕМОНСТРАЦИИ … ВИЖ ГОРНИТЕ СНИМКИ. Съдя го този пущиняк, ЗАЩОТО 
НАРУШАВА ЧЛЕН 39 ОТ КОНСТИТУЦИЯТАЗА СВОБОДНОТО ДЕМОНСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ, но той 
не се явява в съда, а има още две дела да се гледат, но няма Съд и чакам да падне тавано на лятното кино 
дето го приватизираха за блок. СЕГА МИСЛЯ ОЩЕ ЕДНО ДЕЛО ЗА ПОКАЗ ДА МУ НАПРАВЯ, КЪК СЪСКА 
ОХРАНАТА НА КМЕТСТВОТО ДА МЕ ДЪРПА ОТ СЕСИЯ НА ВРАЧАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КЪДЕТО СЕ 
ЗАПИСВАМ ДА ЗАДАВАМ ВЪПРОСИ, А КМЕТО ОЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛ ОБЩЕСТВЕНО НА СЕСИЯ 
НА ПАРЛАМЕНТА – ДА ТИ СЕРА НА ДЕМОКРАЦИЯТА КМЕТСКА! Повече няма да пиша за „разработките 
ми“ за сега ! Тези неща трябва да се помнят от мен и съм ги описал в книгата „МРЪСНИЦА-ТА“и в предната 
„мръснишка“ книга „МРЪСНИЦА-ТА, МРЪСНИЦИ-ТЕ“ съм описал работата по втория ми затвор създадено 
от разработчиците на ДС-то. Дълга е Петре да ти обяснявам има книги дето съм писал за разработчиците 
– ТЕ И СЕГА РАБОТЯТ СРЕЩУ МЕН И ЩЕ ТИ ДАМ ОТГОВОР. Но миналата година на 9 май 2019 година 
се събирам с руснаците от „БЕЗСМЪРТЕН БАТАЛЬОН-2019“, за да почетем паметта на техните родители 
паднали в борбата срещу „фашизма“, а Аз да почета смъртта на врачани от АНГЛО-АМЕРИКАНСКИТЕ 
БОМБАНДИРОВКИ, а в София е разрушен и апартамента на баба ми Тота Чолакова, но след възстано-
вяване моят чичо пуска наематели, който в последствие го завладяват и плащат по 2 лева на стая, защото 
били активни комунисти, а Аз съм плащал някога по 15 – 20 лева за студентска квартира, КОГАТО ЖИВЯХ с 
Николай Йолов. Времена Петре, та другаря майор – полковник Братинов пристигна при мен, да ми каже „ДА 
НЕ СЪМ ДОШЪЛ ДА ПРОТЕСТИРАМ И ДА ВНИМАВАМ“ Вътрешно ми се засмя душата „ТОЯ ЧОВЕК ОТ 
КОИ Е СЕГА ДА МЕ ПЛАШИ, ПАК ОТ НАШИТЕ“, защото не бях го виждал от горната среща бяха минали 
седем години. Направи сметка кога сме се срещали и преди това не съм го срещал, след 6 януари 1989 защо-
то станах изгнаник по указание на ЦК на БКП, за да го позная, ГА СЕ ПОЯВИ ПРЕД МЕН. Защо ти споделих 
тази история, защото другарят полковник Братинов, когато ме срещна преди 7 години ми каза: „ВИЖ КАКВО 
МОМЧЕ НАПРАВИХМЕ ОТ ТЕБ, ДЕМОКРАТИЧНО ДА ПРОТЕСТИРАШ !“ Така, че това дето сподели с мен 
с „разработката“, Аз ги имам в главата си какво сега пуска за мен. Истините са документите на историята!

Вторият разговор драги Серпионов, Ти ме попита, че нещо НЕ съм имал приятелство вече с Николай 
Йолов. Аз също се позасмях за мълвата дето пълзи и „ХОРАТА ОТ НАШИТЕ“ се мъчат да научат, защо 
нямам общуване с този мой някогашен другар. Той не обича тази дума „другар“, което означава, че той не 
обича и другарите „Кирил и Методия“, който са нещо като светилища за България и българския народ, а 
беше църковен служител от Окръжния Комитет за Култура от Враца назначен за опазване на манастира „Че-
репиш“ Може и Аз да съм му помогнал за тази работата, защото той работеше в „редки метали“, но изглежда 
след разменените две мой затворнически писма от затвора Стара Загора с него, /ТАМ СИ ПИШЕХМЕ ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕТО НА МАНАСТИРЯ СВЕТИ ИВАН ПУСТИ – КАСИНЕЦ, КАК ГО БЯХА РАЗРУШИЛИ ИМА-
НЯРИ И МИ ОТГОВОРИХА ОТ КОМИТЕТА НА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА В ЗАТВОРА, ДОКЛАДВАЙКИ, ЧЕ 
„ИЗНЕСЕНОТО ОТ МЕН НЕ БИЛО ИСТИНА И АЗ ПОВЯРВАХ НА ПИСАНОТО, НО НЕ МОЖАХ ДА ПО-
ВЯРВАМ, ЧЕ НИКОЛАЙ ЙОЛОВ МЕ СНИМА ПРАВ, А ЗАД МЕН ДУПКАТА НАПРАВЕНА НА ЧЕРКВАТА 
БЕШЕ ПО-ГОЛЯМА В ЦЯЛ РЪСТ. ТАЗИ СНИМКА ИМ ПРАТИХ НА ДРУГАРИТЕ ОТ НАРОДНАТА ПОЛИ-
ЦИЯ, ВЛАДИКАТА КАЛЕНИК И КОМИТЕТА ПО КУЛТУРА …. Та за Николай, може да са го съкратили, но са 
му дали тази работа да „яде хляб“. След излизането ми от затвора контактите ни станаха много разредени. 
Отлив на чувствата, който няма да описвам сега, защото не съм публикувал първата ми книга, и не мога да 
я посоча сега в моята ИНТЕРНЕТ страница, ЗАЩОТО Я ЗАТВОРИХА, където съм описал живота около 
осъждането ми в 1981 г. Изчезнаха от Интернета, книгите ми и поезията ми дето сам отпечатал, заедно с 
вестник „ВРАЧАНСКО СЕКИРЧЕ“. Екземплярите от вестника стават вече ценност, а и книгите все някой ден 
ще ги продам да си върна отпечатването, труда и страданието ми е за моя сметка да скачат маймуните над 
мен да се радват ! Сега се опитвам да я отворя тази Интернет страница, която ще има ново име, но няма да 
е в този вид, защото информацията е след 2015 няма да е на место. ХОРАТА РАБОТЯТ СРЕЩУ МЕН ДОРИ 
ТУРЦИТЕ МИ ХАКНАХА СТРАНИЦАТА, А ДРУГОТО Е ОТ ЮДЕЙТЕ ДЕТО МЕ СПИРАТ В БЪЛГАРСКИЯ 
ФОРМУ. СЕГА ПАК СА МЕ ИЗОЛИРАЛИ ПАК ВЪВ ФОРУМА НА „БЛИЦ“! Хората от „нашите“ нямат жела-
ние да има „свободна страница на Стефан д-р Д. Чолаков, където пиша срещу юдейските свини. /НАШИ И 
ВАШИ В ЧУЖБИНА/. Тези неща не съм ти ги казал нито за баща му бай Ангел Йолов, Ти споделил, който ме 
обичаше и ме викаше да обядваме заедно в една барака, КОГАТО БЯХ ТРУДОВАК, където той работеше 
при строежа на азотния завод въ Враца. „ЕЛА СТЕФЧО ПРИ МЕН, ТИ СИ МОЕ МОМЧЕ!“, като в този момент 
той си е мислил за синът си Николай, който е войник някъде в Харманли. 

ДОКЛАДВАМ ТИ ПЕТРЕ, ЧЕ МИ ВЪЗТАНОВИХА СТРАНИЦАТА ДЕТО СИ ПЛАЩАМ И ТЯ ИМА НОВ 
АДРЕС ТОЗИ: www.stefan-tcholakov.eu . Аз Петре ти споделих тогава в лятото на 2019 г., че ние имахме един 
разговор с Николай Йолов по „СКАЙП“, когато бях в Швеция, хубаво е да си правиш разговори по „СКАЙП“ 
без пари и тогава захванахме да пишем и говорим за намазания паметник на Съветската Армия. Аз регистри-
рания „фашист“ съм против тези юдейски погроми дето се правят, а той е за махането на паметника и така 
той ми каза „ЗАТВАРЯМ ТИ СКАЙПА“ и така приключихме официалните общувания. „НА СИЛА ДЕЦА ПО 
ТЕЛЕФОН НЕ СЕ ПРАВЯТ, НИТО ПО СКАЙП, НИТО ПО ИНТЕРНЕТ В ЕЛЕКТРОННА ПОЩА – ПРИЯТЕЛ-
СТВО НЕ СЕ ПРАВИ ЩОМ НЯМА ДИАЛОГ И РАЗБИРАНЕ, НО ТОВА Е ПОНЯТНО, ЗАЩОТО СКАЙПА 
СЕ СЛЕДИ ОТ „НАШИТЕ“ !“ Аз имам един спомен от Николай Йолов, който ми е написал: „ЧЕ АЗ НЕ СЪМ 
ПО-ВИСОК ОТ ПОДМЕТКИТЕ НА СТЕФАН САВОВ !“

Сега се учим за Стефанаки Савов, който с Никола Обретенов са почти убийци на Христо Ботьова, а имоти-
те дето ги е имал са част от фамилия „СКАЧОКОВИ“ и този Стефан Савов като длъжностно лице „Председател 
на Българското народно – ДУПЕТИЛИЩЕ – ПАРЛАМЕНТ“ и са гласували закон, който е променен само заради 
него, защото неговия дядо се е оженил на възраст и наследството по закон на Царството Българско и след това 
по Комунистическо две Конституции се „ПРИЗНАВАЛО НА СЪПРУГАТА“… Така, че имотът във Враца е полу-
чен неправилно от кмет инж. Чавдар Савов, който сега се оказа роднина на Стефан Савов, но след 9 септември 
1944 година се е крил да се назове, че са роднини, защото може като бай Ангел Йолов да го пратят в концлагер. 
ИМОТА Е ВЪРНАТ БЕЗ ПРАВО И ПО ДРУГИЯ ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА, ЗАЩОТО БАЩАТА НА 
СТЕФАН САВОВ Е БИЛ БАШ ФАШИСТ И ТЪРГУВАЛ С „НАШИТЕ“ ФАШИСТИ НА ДРУГАРЯТ АДОЛФО 
ХИТЛЕРОВ, КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЪРГОВСКАТА КАМЕРА. ОТЪРВАЛ Е СМЪРТНАТА ПРИСЪДА, НО 
НА КАКВА ЦЕНА НЕ МОЖЕ ДА Я ОТГАДАЕМ. Сега да ти публикувам нещо от Васил Кънчов за оная опозиция, 
която е била винаги с нашите по княжевско и царско време:
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Аз съм завел дело срещу Врачански кмет 
по въпросите за имота на Стефан Савов и кме-
та Димитър Сараджов, който е също върнат и 
така приватизираха, че адвоката Сараджов се 
помина тайно, а може и да са му помогнали око-
ло това наследство, ако се разговори, защото 
той и Чавдар Савов са махнати от власт заради 
тези имоти. …. АЗ ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМ С 
КМЕТА КАЛИН КАМЕНОВ ДЕТО ГО СЪДЯ И 
ТЕ ДЕТО МИ ПРАВЯТ С ПОЛИЦИЯТА ПРОВО-
КАЦИИ, А И ПРОКУРАТУРАТА С ОКРЪЖНИЯ 
ПРОКУРОР КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА Е В ТАЗИ 
ИГРА ОТ МНОГО ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ЗА КОЯТО 
ЩЕ СПОДЕЛЯ НЕЩО – ПЪТЬОМ ! Продъл-
жавам историята около Николай Йоловъ. При 
едно връщане от Швеция, трябваше да търся 
една книга на Николай Статков, и с него тър-
сихме навсякъде в дома ми и мазата и тогава 
открих книгата на Николай Йолов и е обяснимо 
забравянето и забавянето ми при мен тази кни-
га писана от Димо Казаков за преврата, която 
е препечатвана след 9 септември 1944 година 
и там има една дума сменена по въпроса дето 
пише за „войничетата“ направили този кървав 
преврат, за който научаваме след десетилетия. 

ТОВА СЪМ СПОДЕЛЯЛ С НИКОЛАЙ ЙОЛОВ. Та му върнах книгата на Николай Йолов – „ДА МИ ВЪР-
НЕШ КНИГАТА“ ми беше казал и затова я върнах с препоръчано писмо в чест на неговия рожден ден 
6 септември 1945 година. КНИГАТА Е ЦЕННА, ЗАЩОТО В НЕЯ СА ЗАБРАВИЛИ НЯКОЙ ДА ЧЕТАТ 
ДОКУМЕНТИ НА ИСТОРИЯТА И ТОЗИ МЕРЗАВЕЦ ИВО ИНДЖОВ ДЕТО СЛУЖЕШЕ В БЕЙРУТ ПО 
ВРЕМЕ НА ОНЕЗИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ БЕШЕ СРЕЩУ ИЗРАЕЛ СРЕЩУ ЛИВАНСКИЯ НАРОД ГИ 
ЧЕТЯХ И СЛУШАХ, НО ТОГАВА БЯХМЕ КЪМ ПАЛЕСТИНСКАТА КАУЗА СЕГА СМЕ КЪМ ИЗРАЕЛ-
СКАТА КАУЗА, А ТОЙ Е ОТ САЩ-ИЗРАЕЛ КАУЗА СРЕЩУ РУСИЯ. Трудно се спори със стена, която 
не е паметник от древността ….! В тази посока имам един спомен от лятото на 2005, когато се бяхме 
събрали в едно някогашно кафене „ДУКЯНО НА БОБИ МИНЧЕВ, КАТИНАРО“ доста познати и Аз из-
вадих фотоапарата да се снимаме и тогава Николай Йолов ми каза: „НЕ СНИМАЙ, ЗАЩОТО ЩЕ ТЕ 
СМАЧКАМ!“ Този отговор е с много голям заряд и зад него има да мисля още много години, какво ми 
каза и защо ми каза тази реплика. „ЗАЩО И КАК ЩЕ МЕ СМАЖЕ !“ Нищо лично само си мисля !

Край на втория въпрос!
ТРЕТИЯ ВЪПРОС, КОЙТО МИ ЗАДАДЕ ДРАГИ ПЕПИ, БЕШЕ В КАФЕНЕТО НА ПОПСКОТО, КО-

ЕТО ГО ЗАТВОРИ ТОЗИ ВЛАДИКА, ОЩЕ НЕ СЪМ ЗАПОМНИЛ ИМЕТО МУ, НО КАТО МУ НАПИША 
ЕДИН ПАМФЛЕТ, КАТО ПЕТКО РОЧОВ СЛАВЕЙКОВ, ГА НАПИСАЛ НА ТЪРНОВСКИЯ ВЛАДИКА 
„АГАПИ“ СТИХОТВОРЕНИЕ ТОГАВА ЩЕ СЕ ОПОЗНАЕМ И ЗАПОМНИМ, КОЙ КОЛКО МИЛЕЕ ЗА 
ВРАЦА И ОКОЛИНЯТА… ! ПОВОДИ ИМА. ЗАЩО Е ПОСТАВЕН ГРОБА НА СТЕФАНАКИ САВОВ В 
ДВОРА НА ЧЕРКВАТА „СВЕТИ НИКОЛА“, ЗАЩО СА МАХНАЛИ АНГЕЛЧЕТО ОТ ГРОБА НА ПОЧЕТ-
НИЯ ГРАЖДАНИН НА ВРАЦА – БАЛАБАНОВ И ТАМ ИМА ПЛОЧА НА БОТЕВИ ЧЕТНИЦИ. ТОВА Е 
ОТ ВРЕМЕТО НА ВЛАДИКАТА КАЛЕНИК, А ОТ ВРЕМЕТО НА СЕГАШНИЯ ВЛАДИКА СА НОВИТЕ 
ПЛОЧНИЦИ ОКОЛО ЧЕРКВАТА ВМЕСТО ДА НАПРАВЯТ ПАМЕТНИК ЧЕРКВАТА НА „СОФРОНИ 
ВРАЧАНСКИ“ ВЪЗСТАНОВЕНА ОТ ВРЕМЕТО НА ВЛАДИКАТА „ДЕДО ПАИСИЙ“.

Драги Петър Серпионов, ето как защита-
вам Българщината и Църквата на 1 февруари 
2018, а на „2 февруари“ пристигнаха четирима 
представители от инспектората на кмета КА-
ЛИН КАМЕНОВ и ми свалиха плакатите без 
полицейска намеса. АЗ ГИ БЯХ ОБЯВИЛ НА 
СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
И ГИ СНИМАХА ДА ЗНАЯТ ВСИЧКИ „НА-
РОДНИ ВРАЧАНСКИ ИЗБРАНИЦИ“, САМО 
КМЕТО НЕ Е РАЗБРАЛ, ЗАЩОТО ТОЙ НЕ 
СЕДИ ДА ЧУЕ ГРАЖДАНИТЕ КАКВИ БОЛКИ 
ИМАТ, НИТО ПЪК ДА ИМ ОТГОВОРИ !. Това 
се казва провокация от кмета на Враца. Ис-
танбулската конвенция се отхвърли от партии, 
граждани, Българската православна църква, 
Конституционния съд, а във Враца мен ме го-
нят и преследват. Този фотос стой в делото 
във Върховния Административен Съд, като 
продължение от друга моя демонстрация от 
октомври 2017, /ГОРНИТЕ ФОТОСИ/, когато 
ми създадоха другарите народни полицай с 

инспекторите „АКТ-ови, който обжалвам пред Административен съд и ДЪРЖАВНИТЕ ПРОСТИ-ТУТ-
КИ НЕ МИ РАЗГЛЕЖДАТ ВЪЗРАЖЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, КЪДЕТО 
ПИШЕХ НА ПЛАКАТА „ХРАНИТЕ ПО-СКЪПИ ОТ ШВЕЦИЯ“. ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ ИЗПЪЛ-
НЕНА С ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОЙТО СА СЕ УЧИЛИ НА ПРАВО ПО ЧЛЕН 39 
ДАВАЩ ПРАВО НА ДЕМОНСТРАЦИИ В „КУЧИЯ ГЪЗ“, КАЗВАШЕ МОЯТ ЧИЧО АДВОКАТА ЙОСИФ 
ЧОЛАКОВ, НА ДВА СТРОЯ БЕШЕ ПРАВИСТ ПРЕДИ И СЛЕД 1944 ГОДИНА ….

ПРОДЪЛЖАВАМ ТИ ИСТОРИЯТА С ТРЕТИЯ ТИ ВЪПРОС КЪМ МЕН. Та седим си ние в кафенето 
на четири маси четири човека на всяка маса и разговаряме и тогава Ти ми сподели следната реплика: 
„ДОБРЕ БЕ СТЕФАНЕ, ВИЖДАМ КАКВО ПИШЕШ ЗА ОКРЪЖНАТА ПРОКУРОРКА КАМЕЛИЯ МЛА-
ДЕНОВА, НО ТИ ДОРИ НЕ СИ СЕ ЖЕНИЛ, ТИ ДА НЕ СИ „ГЕЙ“…?

Драги Пепи, този въпрос ме сломи вътрешно, обърна ми карантиите. Не съм очаквал подобен въ-
прос, но това може и да не е твое мислене. Но ти го пусна пред хора, за разлика от горните два разгово-
ри дето ги описах в кратце, а си мисля, че зад гърба ми ме „разработвате“ и ето получих един сериозен 
въпрос. Той е много сериозен за мен ВЕЧЕ ТИ ОТГОВОРИХ С ПЛАКАТА от моя демонстрация, за 
която съдя настоящия кмет Калин Каменов, който ме преследва с неговите „инспектори“и новото ДС-то 
/ДАНС- ДАНСИМЕ СИ, /ДВЕ НАПРЕД ЕДНА НАЗАД ПО ЛЕНИНСКИ – ТАНГО - ДАМИ КАНЯТ“ И ТЕ 
МЕ СПИРАТ И НАКАЗВАТ С АКТОВЕ И ПРАВЯТ ПРОВОКАЦИИ, А АЗ ВМЕСТО ДА СИ ПЛАТЯ ГИ 
СЪДЯ И ОСЪДИХ ЕДИН ПЪТ И ЧАКАМ ОЩЕ ДВЕ ДЕЛА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ „НА КУКУВО ЛЯТО“, ТА 
ГО ОТНИСА СЕГА ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ, НА КОГОТО ОБЯСНЯВАМ, ЧЕ ТОЙ Е ПАЗАЧ НА 
КОНСТИТУЦИЯТА И ЩЕ МУ ВРЪТНА И НА НЕГО ЕДНО ДЕЛО ЗА „ХИЧ-ПИЧ-И-МЕНТА“, ЗАЩОТО 
КАТО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НЕ ЗАЩИТАВА ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА, КЪДЕТО ИМА ТОЧНО 
ТАКЪВ ЧЛЕН ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА – „ИМПИЧМЕНТ“, КАТО НА САЩ ПРЕЗИДЕНТИТЕ СЕ 
ПРЕСЛЕДВАТ, А НИЕ ДЕМОНСТРИРАМЕ ЗА ЗАКОННОСТ И СИ ПРАВИМ ПРОПАГАНДА, НО ЗА 
БЪЛГАРИЯ НЕ ИГРАЕ НИКАКВА РОЛЯ НИТО ПРОПАГАНДАТА НИТО ЗАКОННОСТИТЕ ВЪВ ВСИЧ-
КИТЕ МУ ФОРМИ. ТОЛКОВА ПО КОНСТИТУЦИЯ … ! 

Драги Петър Серпионов, сега ще ти пусна един разказ, който се намира в една от книгите ми, ако го 
прочетеш ще разбереш между редовете, „ГЕЙ ИЛИ ДЖЕНДАР СЪМ“. Аз съм се разголил почти както в 
снимката дето са ме ритали на площада в град Правец.

Цитирам от книгата:
ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ ТРЯБВА ДА БЛАГОДАРИ НА БЕГОНИЯ ЗА ВРЕМЕТО, С КОЕТО 

СЪМ БИЛ С НЕЯ, ЗАЩОТО ТЯ МИ ОТНЕ ЧАСТ ОТ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ, В КОЙТО 
БИХ СЕ ТЛАСНАЛ В ОНЕЗИ ГОДИНИ!

 - Стефан е, нима не мислиш, че може да са и благодарили?
 - Драги Чоли, Аз само подхвърлих една реплика, за това, че ако не бях се сприятелил в това време 

с Бегония сигурно щях да помисля за “2 ноември 1984 г.” и щях да налепя отново възпоменания за 
баща си и пак щях да замина на състезанията в чест на “Великата Октомврийска революция”. За другия 
символизъм ще плетем историята тепърва.

 Аз ходих на състезания бях и при Чичо си, като му помагах. След това бързах да се прибера и да 
се видя с приятелката си на “7 ноември” след манифестацията. В този и следващите дни се крият мис-
тификации и човешки сътресения в мен и в нея. Това, което съм написал в кратко за деня в дневника 
се крие загадката за предстоящия ден “8 ноември 1984”. Аз ходих на гости при Ангел Соколарски. Той 
се нуждаеше от приятелска подкрепа след отнемането му на адвокатските права за изказани глупости, 
а подхвърлени приказки, че бил ме защитавал в политическия процес, и поради това са му отнели 
адвокатските права, което не е истина. Това са странични приказки. Възможно е други неща да има, но 
всичко е в забулено от тъмата на времето. Аз трябваше обаче да проявя уважение към човека и го пра-
вех за малко, като се отделих от своята приятелка и съм обяснил тези си позиции. Пред нея обаче се 
появяват нейните минали приятели, ухажори, любовници, а Аз нищо не мога направя и в дневника съм 
написал „мога вътрешно да страдам, нищо друго”! Там стой и записа, че Бегония не беше достатъчно 
искрена за срещата, която и предстоеше да направи с тях.

 - Стефан е, в дневника си записал, че си ходил на посещение при д-р Иванова и медицинска сестра 
и си им подарил снимки. Срещата ти е била много сърдечна. А след това си пристигнал бързайки да се 
срещнеш с приятелката си в Светла, където са те отрупали с провокационни въпроси.

 - Да, Чоли. Това се снимки и спомени от лятото на морето където съм бил спасител. Имаше малко 
шашава история от моя колега та се намесих да му обясня, че е глупава историята, която я прави да 
се задява в нощта с докторката, и ако беше пийнал за смелост, нямаше нужда да и чука по бунгалото. 
Почти цялата история съм разказал вечерта на нападките, с който ме обсипаха Бегония и Светла за 
срещата ми с докторката и снимките, който бях предал в Бела Слатина. Аз от своя страна подхвърлих 
за тайната среща, която Бегония ми напомни, че ще прави на “Димитров ден”, когато щяла “да изпие 
едно кафе на годината”. Тя си защитаваше “своите чувства”, който бяха нейни и така силни, за да ги 
прикрива. За другата среща, която щеше да се състои и ми подхвърли за човека, с който е прекарала 
“нова година” и страдаше от миналото. Вече съм написал какво мислех и в дневника и в стихотворения. 
На следващия ден се получава едно разминаване между нашите информации. Едно съобщение, че 
съм предал на Марио книгата на Бегония създава почуда в Марио, както и предадената информация, 
че сме се виждал двамата с нея, както и за предадената информация на мен, че тя ще има среща след 
обяда. Вечерта бяхме заедно в нас след това, когато я изпращах ми подхвърли за срещата с мъжа на 
къмпинга “Орбита” и ироничната или грозно подхвърлена реплика от Липо - “Луксозно гадже”. Разгово-
рът ни продължава в следващият ден с обяснения и дребни уточнения от нейна страна, за да ме изпита 
какво е моето познанство с Липо, за който подхвърли вечерта. На Липо, това му врачански адетец да 
подхвърля истини понякога, който са язвителни. Той наистина е казал хубав комплимент за нея, че тя е 
“луксозно гадже”, което краси човека, който я разхожда с леката си кола. Въпросът се свежда до колко 
Липо би ми предоставил информацията, тя с кой е била и поради това, тя ме питаше: “До колко ми е 
приятел Липо?” Аз дадох една обща информация, “че всички във Враца са мой приятели, общувам с 
всички и си знаем историите понякога. Аз един път съм се “хвърлил” в огъня, за да го защитавам, когато 
в Боровец, тайната милиция го беше задържала и отпратила в Самоков, а тогавашната му холандска 
приятелка Тина страдаше и търсеше някакъв отговор и информация. Аз бях човекът, който ходи с нея 
в Самоков, за да се интересуваме за Липо. Може би да съм направил малко, но това е моя човешки 
дълг да го направя и заради двамата. Ето в това се изразяваше моят отговор на зададения ми въпрос 
за Липо. СЕГА СЛЕД НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ ЩЕ СИ МИСЛЯ И ЗА НАШ ЛИПО, ЧЕ Е НЯКАКЪВ 
ОСОБЕН ОБЕКТ! 

Тогава не съм се интересувал за нейното мнение за него. Не съм търсил и Липо да ми дава обясне-
ние, тя с кой е била. Нещата се наместват с времето, човек не трябва да насилва историята. Въпросът 
обаче стой отворен, защото Бегония чувствам, че започва да разиграва една женска комедия между ста-
рите си приятели и мен. Разговаряхме за мистичното посещение на бившия и приятел и срещата, която 
са направили също на “8 ноември”, за неговото хоби “да кара бясно кола”. В същото това време ми 
обясни и това е истина, че изпитва чувства към мен, като приятел и затова споделя с мен миналите си 
преживелици. Аз съм нещо като “арменски поп” за изповядване на чувствата, за запълване на празнота 
от нейното ежедневие, за създаване на настроение и може би нещо като сексуален заместител при липса 
на други. Това ме е преследвало в мислите си от споделените разговори. Аз не мога да направя нищо 
освен да страдам и пиша стихотворения и да си ги четем и правим разбори, за да се опознаваме повече. 
Разговорите за Камю и Сезив създават едни вътрешни импулси. На “12 ноември”, тя за първи път про-
карва мисли за мен, чрез разговор на нейния баща и от този буквален запис от дневника - “Разказа ми 
косвеното отношение на баща и, към мен без да ме познава по повод на срещата с “техен познат 
бил в затвора” Това споделено чувство, може да бъде предадено и от името на някой друг, но Аз прие-
мем мисленето на баща и. Въпросът обаче оставаше отворен за мен, Той знае ли, че ние двамата имаме 
вече приятелство. Това беше една от загадките за мен. Аз срещу родителската ангажираност не мога да 
се боря. Те имат право над дъщеря си да я ръководят, а тя е тази, която може да реши какво може да на-
прави. Тя е правила толкова много неща без тяхното знание. Въпросът се свеждаше до една игра, опити 
да ме изучава в чувствата или да търси някакъв път да се отдели от мен с направените вече разговори от 
“бившите и приятели”. Тези приятели са същите приятели, какъв съм и Аз вече деклариран от предния 
ден разговори. Тя вярва в мен като приятел и ми се доверява. Това беше част от играта за раздяла и на 
мен ми беше тежко и мъчно, като и абсурдните и символични разговори за Камю и безкрайната работа на 
Сезив, ...... а защо не и пълненето на вода в каца без дъно - Сизифово!

 Една от кулминациите от моят живот се изразява в преживяното от “13 ноември”, което не съм 
записал в дневника си, но няма никога да го забравя в живота си. На този ден вече усетих една явна 
промяна в мен. Когато отивах в тоалетната да пикая чувствах парене при уринирането и типичното 
излизане на гъста лепкава течност явния признак на „гонорея“. Това ме стресна и веднага отидох при 
комшията доктор Ценов в съседния блок. С него се познавах по много други поводи от срещи с повече-
то смях и сърдечност в общата компания. Всичко това весело чувство, което съм имал и проявявал в 
този миг беше изчезнало в мен, когато застанах с наведена глава пред вратата на неговия апартамент. 
Звъннах на звънеца и след минута може би се появи и доктора. Аз бях с клюмнала глава просто не 
смеех да си повдигна очите към него.

- Докторе, може ли да ти направя посещение! - му казах
 - О, хубавец, О, Стефчо ти ли си, повдигни си главата! - ми каза доктор Ценов с такава широка 

усмивка, когато го погледнах.
- Аз съм докторе!
- Влез, влез! - ме покани той
- Докторе, - започнах Аз .... а той продължи
 - Няма какво да ми обясняваш, разбирам за какво си дошъл, влез вътре седни тука първо да си 

поговорим, усмихни се бе юнак, колко такива като тебе съм оправил и тебе ще оправя.
- Докторе, Аз не съм за оправяне 
- Ще те оправим Стефчо, ще те оправим, това е човешко, нали си спомняш за лафовете дето си 

приказваме като се срещнем в компания.
- Докторе, извини ме за миналото, Аз така се шашавя в общата група за създаване на приказки 

иначе няма за какво да си говорим с глупаците. Просто се опитвам да изменям мисленето на групата, 
около теб.

- Зная Стефчо, Аз също разбирам хората.
- Кажи сега какво има при теб?
- Докторе, така и така почувствувах симптомите и ми е понятно какво е това.
- Ти си доктор по наследство и ги разбираш.... - ми подхвърли той.
- Докторе, чел съм и съм прекарал нещо преди много години, интересувам се, но ето, че ми дойде 

до главата сега и съм дошъл за съвет и помощ.
- Стефчо, то е хубаво да те изследвам в кабинета.
- Докторе, Аз в кабинета няма да ти дойда да ме регистрираш от една страна, а от друга клюките 

дето ще потекат след мен от тези дето ще ме видят около теб в кабинета ти и ще ми създадат много 
по-голям проблем особено сега.

- Добре Стефан е. 
- Изписвай, най-силните хапове дето знаеш, двойна доза да вземам и да се оправя. Аз не се сра-

мувам от себе си, но трябва да предпазя и другия човек. Просто да не повярва човек, че ми се случи от 
човек, който съм обикнал.

- Жените са коварни Стефчо, не им вярвай!
- Разбирам го това докторе по преживяното. Аз не съм имал сексуални контакти с друга жена, само 

с тази. Не правя връзки, защото вътрешно съм убит човек като бивш затворник, но този път се предадох 
и ето видя се, че има и други в тази история, която се случи на мен.
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 - Така е Стефан е, пак ти казвам, не вярвай на жените. При мен са идвали много с много версии от 
живота си..... Той назова няколко имена.

- Докторе, мен другите не ме интересуват. Моят случай е за мен важен в много други неща, който 
преживявам като човек, поезия пиша възвишени чувства се блъскат в мене.

- И, “трипчо” се улови за тебе! - подхвърли доктора
- За съжаление и “трипчо” ме хвана докторе, това е лошото. Това не е срамно, ходи си по хората, 

но за мен е лошо нещо.
- Стефчо, сега ще ти напиша тука един “Доксициклин”, той е хубаво нещо и помага ефективно за три 

дни ще се изчистиш, няма да пише само, че алкохол.
- Аз докторе не съм от пиячите, все още съм спортист и утре заминавам за състезания.
- Възможно е физически да не си толкова силен след приемането на този антибиотик. Не съм те 

изследвал, това е малко проблем, ама след състезанията ми се обади. Вземи последователно двойна 
доза за всеки случай да сме сигурни. Един съвет, също и за партньорката вземи !

- Разбирам докторе и ще взема, ще и дам и на нея двойна доза по твоето заръчване. Докторът в 
това време написваше рецептата и ми я подаде.

- Ето ти рецептата и всичко добро на състезанията. Ти се ориентираше нали това ти беше спорта? 
- ме попита доктора.

- Да, бе ориентирам се както виждаш в курваджилъка!
- Стефчо, не се оплаквай, ще се оправи пикачо и пак ще бъдеш мъж! 
- Няма да се дразниш сега в контакти нека мине поне седмица време!
- Докторе, слушам и изпълнявам! - това можах да му отговоря за свежия разговор, който направи до 

този момент с мен, а Аз преди толкова глупости съм бълвал в бившите ни срещи, че се срамувах от са-
мия себе си. После така машинално извадих десет лева и му ги подадох, когато получавах рецептата.

 -  Стефчо, Аз пари от политически затворници не вземам! - ми отговори доктора, когато извадих 
парите

- Докторе!
- Стефчо, Аз пари от политически затворници не приемам. Това едно. Второ, Аз съм колега на баща 

ти макар да сме били в различни области и от него съм чул някой приказки от контактите си. Аз зная за 
него що за човек беше и пари на колегата си от детето няма да взема! Ти си дошъл при мен да ти помог-
на и Аз го правя от уважение, та ако щеш и заради задевките дето си правил, кога се срещаме с други.

- Докторе, извини ме за миналите ми дребнавости, Аз тебе те имам за истински доктор, защото 
зная, че си помагал на много мой приятели. Онова другото е веселост, както сега ти постъпи с мен. Аз 
за това желая да оставя тези пари.

 - Стефчо, пак ти казвам, пари не искам от политически!
- Тогава ще ти донеса ракия.
 - И ракия не ми носи! Eто да ти покажа колко такива подаръци имам по този повод. Аз не пия, 

черпя!
 - Докторе, ще ти донеса вино от новата реколта като стане.
 - Стефачо и вино си имам! За мен ще е удоволствие да си говорим така като се срещаме, защото 

има хора и мен ме отбягват по много причини!
 - Докторе, а може ли едни виц да ти кажа?
 - Кажи бе Стефчо!
 - Оня, докторе, за спасителя като мен дето спасявал на морето хора и след като спасил един мъж 

оня му казал от благодарност - “Пари да ти дам, ще ги похарчиш. Дрехи да ти купя, ще ги скъсаш, 
ами дай да се на-Е-бем, че да се запомним! - и доктора се засмя.

 - Стефчо, ама твоето “трипчо” дето го носиш, защо ще ме правиш “другар” с другите другари ?
 - Докторе, извини ме за вица, и глупаво е да ти го кажа, но заради човещината иронизирам нещата. 

Няма човешка благодарност в много хора и пак ти казвам да ми простиш за миналите ми скечове.
 - Стефчо, нали се разбрахме, че обичам приказките. Сега да ти кажа и Аз едни виц ! Там в болни-

цата един за умирал и моли доктора - “докторе пиши там, че съм болен от сифилис, че да знаят, 
че съм починал като пич, не като путка!”... Та така Стефчо, трипчото не е сифилис и няма да се 
отчайваш!

 Ето така си тръгнах от доктор Ценов!
 - Стефан е, значи и ти си бил при доктор Тодор Ценов?
 - Ами, както ти разказвам бях и срам брах пред себе, защото се халосвах с него, когато се съби-

рахме. Той ни спре и подхвърли нещо и започнем едни смехории, защото той малко с женски маниери, 
а други му се подиграваха. На мен ми е било трудно в такива моменти да му се подиграват, та пусках 
други глупости и чупех разговорите и той ме е разбрал. Сега, когато се явих пред него за помощ раз-
брах това! Човек се разбира понякога от един жест, а в нашия разговор се разкрива цялата човешка 
същност на общуването ни. Да правим баланса между сарказмът и сериозното и да се уважаваме. Да 
му разказвам вица за “спасителя и удавника”, който е добър за други срещи, не за него, защото той 
има тази склонност към мъжкото общуване, а Той със същия сарказъм да ми отговори без да ме обиди, 
защото Аз вече съм се само-обидил си с “трипчото”, който съм докачил от интелигентен партньор, за 
който съм писал възвишена поезия. Неговата ирония е много по-силна да ми каже, неща “да ти ставам 
приятел на болестта ти с твоите приятели ..... ли ?” Аз не зная в този момент, кой е по-болния! Оти-
ваш при болния, за да те спаси от болестта ти?! Да се иронизирате без да се намразите, а да се смеете 
над някой човешки глупости, с който се щамповат в обществото. Дали да бъдеш “Пич” или да бъдещ 
“путко-поклонник?”

 - Стефан е, Ти си направил един страхотен диалог с доктора Ценов.
 - Това не беше диалог, това е нещо повече от диалог в среща между пациент и доктор! Той ми показа 

уважението, което е имал и като политически затворник, и като колега на баща ми, от който е научил нещо. 
Нека да бъде и тази история, че баща ми се оженил за майка ми с разлика 25 години, за която сме говори-
ли. Той ме познаваше отдавна, той ме знаеше, той ме разбираше. Той разбираше, че Аз го уважавам. Дори 
вицовете са под нашите чувства от уважението, което го притежавахме. Те са украшението на човешкото 
общуване за нас обикновените хора, с който живеем в един друг свят. Това е нещо като вътрешен протест 
изхвърлен пак спонтанно и така непринудено между нас двамата. Кой може да разбере тази вътрешна 
натовареност от това общество, което ни ненавиждаше по свой начин нас двамата?! Той - докторът беше 

болен така както водят хомосексуалистите 
като болестно състояние, но за мен той 
е страдалец на природата. Той беше по 
особен начин унижаван от хората, в която 
компания съм попадал, а той им е пома-
гал както на мен. Но в сравнение с мен 
и моята политическа болест на времето 
ние сме еднакви в това общество, в което 
сме поставени на унижения и подигравки. 
Ние двамата обаче надживяваме тази 
обществена подигравка и в това се крие 
и смисъла на моят и неговия човешкия 
екзистенциализъм. Няма смисъл да чета 
Камю и Сизив, за да се сравняваме с тях. 
Аз и доктор Ценов бяхме нещо друго. Ние 
бяхме част от екзистенциализмът!

 - Стефан-е, как протече следваща-
та ти среща с Бегония след срещата ти 
с доктор Ценов? Той ти е дал съвет. Ти в 
дневника не си писал нищо за този вълну-
ващ миг нито с доктора нито за срещата 
ти с Бегония!

 - Драги приятелю, позволи ми на 
това место да изкажа почит и уважение 
към доктор Ценов с възпоменателния 
некролог! Позволи ми да се поклоня пред 
един човек помагал на хората …

- Бог да прости, доктор Тодор Ценов!
- Бог да го прости … Човек беше …

 - Стефан - е, да продължим разговорът.
 - Чакай малко нека нещо ми премине, развълнувах се! 
 - Добре, добре ще почакам малко! Уважението го изисква! 
 - Това е нещо повече от уважение, което съм преживял преди толкова години! 
 … Драги приятелю, Ако прочетеш редовете от “14 ноември” в междуредието се намира моят разго-

вор с Бегония. Аз съм писал дипломация в дневника си. Да знаеш нещо и да го криеш с метода на така 
наречената “политическа проститутска дипломация”, която я разиграват в живота на държавниците. 

 - Ние не сме държавници!
 - Да, ние не сме държавници над другите, но сме държавници между себе си в себе си. Вярно е, че 

си правихме снимки преди заминаването. Аз играех ролята си, смяхме се, говорихме си за пътуването 
за състезанията, за чуждите преживявания. “Чуждите теми”, който споделих в един момент. Тези “Чуж-
дите теми”, както съм написал в дневника си бяха доста драстични, когато ги споделих и представих по 
един внимателен начин. Смехът вече се загуби, когато и съобщих, че съм бил при доктор Ценов с оп-
лакванията, който съм направил. От негова страна съм получил лекарският съвет да предам на парт-
ньорката си двете опаковки “Доксицилин” с инструктажът, при който трябва да се спазва за вземане и 
някой други дребни подробности. Бегония ме гледаше с особена почуда. Нямаше вече смях, нямаше 
вече закачка, нямаше вече ирония. Тя беше повече от паднала! Някой от тези нейни добри приятели, 
като Марио, майора от КАТ и “бясно каращия” лака кола от Варна, беше ме направил мен приятел и 
болен с тях. Тя имаше приятели с чувства, който не иска да къса и може един път в годината да се 
срещне на кафе, с “райбер”, за да ми донесе болест. Докторът беше прав - “Стефчо, не вярвай на 
жени!” Моето цвете беше попарено. Аз нямах желание да го попарвам, но човешкият дълг ме кара да 
и кажа истината и не само от името на доктора. Това беше мое човешко задължение! Аз бях откровен, 
както съм написал в дневника си и разказвам всичко. Няма повече място за кокетността от женските 
номера. Оставях я сама да мисли за живота си!

 - Стефан - е, и нямахте караници в този момент!
 - Какви караници да започна да и викам “курво” да и правя разбор на ебачите да се интересувам, 

къде и какво са правили на “Орбита”, за да я хвали Липо с “грозния” му комплимент “луксозно гадже”. 
Той се е зарадвал на ебача наш общ приятел, че си има “Е-бачка” и е направил едни истински компли-
мент, но тя не го преценява това, а се опитва да иронизира нещата, да се възмущава от неговия непри-
нуден жлъчен хумор присъщ за врачанските музо-вири, за да ме изучава мен, колко ми е бил приятел? 
Народа си има свой собствен израз на хумора, той не може да каже - “виж каква луксозна “Е-бачка” си 
имаш или какво младо “пиче” си намерил за разходка ? “Блуарник!” е по-точния израз за подигравката 
използвана от Липо! Или, “Да те еба у Блуарнико!” е другия израз, с който ме е награждавал и мен 
самия за има и няма защо, а го подхвърля и на други приятели този израз!

 - Но, Липо не е народ!
 - Той не е народ, но е част от този врачански народ и Аз съм част и Ванки Болшевико е част от 

този жлъчен хумор, когато се надсмива над себе си и иронизира доктор Ценов с неговите хомо прояви. 
Не зная, защо го правеше целия този наниз от жлъчен хумор, който се пускаше от него и не само за 
доктора, но и за Парцалев. “Ах, госпожа Парцалева и устно и писмено ....” Ето, така се разиграваше 
понякога скеч от Ванки при някой наши срещи с доктор Ценов и други приятели! Аз също ползвам 
понякога подобен жаргон. Тука в Швеция подобна ироничност към този вид хора няма, за разлика от 
България. Преди обаче в България не можеше никой да ги преследва, а сега се надига глас срещу този 
вид хора! Трябва да има толерантност и уважение. Всички са човеци. Не е нужно да пречиш на човека 
и да го нападаш, за това, че не ти харесва. Щом не ти харесва си заминаваш! На мен ми харесва докто-
ра Ценов и Аз отивам при него за помощ! Нали пак се отцепих в разсъждения за “хомосексулностите”, 
а ние си говорехме за Бегония и нейния проблем, с който ме надари!

 - Как мина след този стрес вашите отношения? Ти пак си потаен в дневника си. 
 - Аз съм символичен в дневника си, а в стихотворенията си обяснявам лутанията си. Вътрешно ми 

се искаше да разбера истината и размишлявах за евентуалните секс срещи на Бегония. Имах извести 
опасения за Марио и е напълно възможно и той “приятел”, като Аз. Аз не съм го изключвал от сферата 
на бившите й любовници. Та и той човек и той душа носи и той има желание, защо да не са си правили 
удоволствия като студенти. Аз подозирам, че и той може да е част от тази любовна игра, защото те 
се разделят нещо със Светла. Това го научавам след идването от състезанията и малко по-късно. 
Възможно е и майора от КАТ да е загазил от тази любовна афера, възможно е и “бесния карач” на 
автомобили от Варна и той да е станал мой “баджанак”. Всички вече сме “баджанаци”!

 - Как баджанак, баджанаци?
 - А, ми приказката от студентските академически години на ориентирането е - “Щом като разни 

черни, жълти и червени могат да са ни братя, защо НИЕ с теб да не сме баджанаци”, Нали баджа-
наците си по-ебват сестрите! Та и ние ебачите сме си баджанаци в болестта!

 - Стефан - е, ти си неспасяем, язък ти за поезията!
 - Поезията едно, чувствата друго, а размислите и терзанията в душата са друго нещо. Как да 

мисля по друг начин за всички нас, който сме били с една жена, която съм впечатлен от нея и съм се 
привързал и искам да бъде моя съпруга, защото смятам, че е умна и разсъдлив човек? Аз не желая да 
я нагрубя в чувствата, а и показвам истината, кой колко и какъв е да ни преценява. Аз не мога да и се 
налагам над чувствата нито от миналото, нито от настоящето, нито за бъдещето! Не мога да я накарам 
нищо на сила! Така пиша и в дневника си. Аз дори не желая да я нагрубя, за да не и нанеса поредната 
жестокост от мъжете, който са я „експлоатирали”.

 - Може и тя да ги е експлоатирала!
 - Това е понятно, но все пак те са дали отражения върху нея, което не са забелязали. Тя в крайна 

сметка е станала една сексуална машина в ръцете на мъже. 
 - Може да се е забавлявала?
 - Аз не желаех да се забавлява с мен по този начин! Тя имаше също вътрешно чувство към мен 

и душевна борба и не можеше да не прецени цялата тази история, която се разгърна с общата ни 
болест. Всеки трябваше да си иде на местото! Това е истина, че тя търсеше опора в мен, защото Ако 
нямаше опора тя би ме напуснали или рухнала. Тя търсеше общуването, от което да получи сили, 
защото тя самата казва, че е достатъчно давала и е изтощена да дава без да получава! Какво, пари 
ли? Не пари! Тя е също обичаща и търсеща жена, но жалкото е, че обектите са били по един или 
друг начин неприемливи и брутални за разлика от мен, който нямах нищо друго освен човешкото си 
достойнство и наградата - ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК! Ето това пречеше да се задълбочат нашите 
отношения, а отстрани всичко правеше да се чупи нашето общуване. Аз продължавам в поезията си, 
за да създавам човешка увереност! Заедно със дискусионните разговори обсъждаме моите мисли 
в четенето на собствените ми стихотворения. Аз се разкривам всецяло духом и телом! Аз ставам 

прицелна мишена за всичко и по всяко време, дори 
и в настоящия момент, когато пишем преживяното 
и му правим анализ в стихотворната, мемориална-
та дневникова форма на записване или диалогова 
форма на общуване. Ние общуваме, за да станем 
по-добри, не да се мразим още повече. Кой както 
желае, така да го приеме!

 -Ти си записал в дневника си - “Тя ме увери 
в чувството и да ме уважава щом като ми съ-
общава всичко, но Аз се измъчвам” след това в 
следващият ден от разговори вече имате общуване 
за “разговорите от студентските години във ……..”

Драги Пепи Серпионов, ще завърша по музо-
вирски с мисълта си, че ако ми беше изнесъл една 
лекция, както с горната бивша приятелка сме общу-
вали за семейството, колко е важно да си семеен 
и да бъдеш част от обществения живот. Тогава 
щях да усетя близостта от задкулисните ни общи 
приятели. Достатъчно ми е обаче подхвърлената 
реплика „Стефане, Ти да не си Гей !?“, Не, Аз съм 
„джендър“… по Европейски ! Иначе по врачански 
ще завърша с оная мелодия: „ЗАЩО ПРЕПИКА ТИ 
ДУВАРО, НА БОБИ МИНЧЕВ КАТИНАРО …. !“

СТЕФАН Д-Р Д. ЧОЛАКОВ - 22.02.2020 г.


