
 
 

51. Смили се над мене, Боже, според милосърдието 
Си,  
според множеството на благите Си милости  
изличи беззаконията ми. 
25.7. Недей помни греховете на младостта ми,  
нито престъпленията ми; 
помни ме, Господи, според милосърдието Си  
и заради благостта Си. 

 
 Известният Хозн Втори (наследник на стария Хозн, 
който беше още по-известен), получил името си по това, че 
винаги носеше презрамки (хозн-трегери), беше най-
известният сараевски разбивач на ключалки и сейфове, а 
голямата си слава получи в Западна Европа. След като го 
издали ортаците му в Брюксел, бил заловен и осъден на де-
сет години затвор, но след като излежал три години го пус-
нали за примерно поведение и услуга на белгийската поли-
ция. Веднъж, значи, дори на най-добрите белгийски поли-
цейски специалисти не им се удало да отворят някакъв се-
йф, чийто код бил загубен, та се сетили за Хозн Втори и той 
замижал и го отворил само за три минути. След този подвиг 
обучавал и въвеждал полицаи в тайните на своя занаят, та го 
освободили условно. С част от скътаните пари от последния 
обир си купил един стар микробус, а във вестник Le Soir пу-
снал обява с номера на мобилния телефон, на който дено-
нощно може да се обади всеки, който си изгуби ключовете 
от апартамента, колата, касата или сейфа. По-късно, забога-
тял от умело и умно инвестиране, се отбиваше през лятото в 
Сараево на път към морето и тогава никой не можеше да си 
плати пиенето или яденето по бирариите, кафенетата и рес-



торантите на Башчаршия, в които същата вечер се окажеше 
и той. 
 Днес живее като заможен човек в изискания белгий-
ски курорт Кнок на брега на Северно море. Най-
авторитетните му богати съседи считат за изключителна 
чест, когато, веднъж месечно, Хозн Втори ги покани на ве-
черя във вилата си “Ялия”, на босненско гювече, което лич-
но той готви по рецептата на майка си. 
 


