
 
Всяко голямо събрание в ЗУКИД се предшества от 

прилив на характерни шумове и звукове. Коридорите из-
веднъж се изпълват със стъпки и глъч, запява хор от затръ-
шнати врати, започват да бучат и скриптят претоварените 
асансьори, скърцат несмазаните им механизми... ЗУКИД 
слиза в партера и изпълва до последното място заседателна-
та зала. 

От събранието отсъстват единствено хората от охрана-
та. Това са пенсионирани полицаи, които от дълго седене и 
скука толкова са затлъстели, че едва дишат, стегнати от ко-
ланите, на които висят револвери. Спомням си ги, когато 
дойдоха при нас: мършави като хрътки, ядосани, че са при-
нудени да изпълняват едно толкова незначително задълже-
ние и да пазят учреждение, което никой и насън не би на-
паднал. По онова време все още сновяха диагонално из фо-
айето, взирайки се подозрително в служителите и техните 
гости, но скоро опознаха всички зукидовци и посетителите 
им от ЗУБРЕКС, КРАМП, СЛУМП, СУТЕГ, ИМРОГЕКС и 
ТВРМП, куриерите, роднините и опърпаните преводачи, 
пътуващите книжари, молителите и деловите делегации; с 
една дума, опитомиха се, омекнаха. Принудени по цял ден 
да креят в полутъмното мраморно фоайе, те скоро се отка-
заха от сноването и контрола; с часове се излежаваха в дъл-
боките кожени фотьойли за посетители, четяха вестник или 
дремеха, докато един ден, посред работно време, двама 
крадци в сини комбинезони не изнесоха от ЗУКИД три еле-
ктрически пишещи машини. Най-много ги засегна това, че 
сами им бяха помогнали да ги натоварят в комбито, бяха им 
отваряли вратата и сърдечно се бяха сбогували. Последва 
скандал, след който Ръководството напечата специални 
жълти пропуски за всички служители. Директорът заповяда 



в сградата да не бъде пускан никой, та дори и лично него, 
ако не покаже пропуск. Още на следващия ден първи той го 
забрави и не беше пуснат на работа! Напразно твърдеше, че 
е Директорът, заплашваше с уволнение, накрая чак и моле-
ше – хората от охраната останаха непреклонни. Но всяко 
чудо за три дни! Пропуските постепенно потънаха в забрава 
и всичко потече по старому. Охраната затлъстя прекомерно. 
Не вярвам някой от тези четирима добряци да се разбуди в 
случай, че някой се опита със сила да влезе в ЗУКИД, а съв-
сем сигурно е, че всеки от тях, още преди да свари да отко-
пчае кобура на револвера си, ще получи инфаркт от рязкото 
движение. Тромавият дух на ЗУКИД успя да приспи и тези 
някога яки и здрави хора; какво да очакваме ние, по-слабите 
и неустойчиви жертви? 

 
 


